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Bildbeskrivning

Ett kvitto från den tid då man kunde handla på kredit.
Var överuppsyningsman C.G Bergh gjorde sina inköp är okänt.

För en svensk 1 krona år 1870 kunde man köpa lika mycket varor och tjänster som för 59.91 kr 
år 2016 mätt med konsumentprisindex enl. Svenska Myntkabinettet.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2019.                                

Redan på 1630-talet hade 
Dalarö tullkammare

en tulltjänsteman kallad 
observant.

Åren 1833-1904 sköttes 
kustbevakningen i vissa 
tulldistrikt militärt men i 
tullverkets regi. 
Beväpnad personal var 
kustchef, kustsergeant
och kustvakt. 
I andra distrikt fanns civil 
kustinspektör, 
överuppsyningsman och 
uppsyningsman.

Krediten är utfärdad 
av Westenius
handelsbord.
Se sidan 2.



Krediten är utfärdad av Westenius handelsbord.

Familjen Westenius har förlorat sin handelsrörelse i Öregrund vid en brand
och söker Credit för att öppna en ny handelsbod i Stockholm. 

På Dalarö har Nils Fredrik Blomberg, som drivit handelsboden på Dalarö under ett år, drabbats av en 
elakartad förkylning som övergår i lunginflammation och han avlider, bara 38 år gammal. Blomgren 
har skulder till kryddhandlare Brink som därför tar över handelsboden.

Brink erbjuder familjen Westenius att på goda villkor ta över handelsboden på Dalarö.

På hösten 1859 anländer Fredrik och Josefina Westenius med sina barn till Dalarö för att driva 
handelsboden på Odinsvägen 5.

Kundkretsen var fastboende på Dalarö och sommargäste
samt öbor från Ornö, Muskö, Utö, Nämdö, Gålö och 
närliggande gårdar.

Familjen Westenius bodde åren 1859 - 1869 i det 
intilliggande ”Stenhuset”, där de hyr av fru Berg på 
Smådalarö.

Efter sju goda år i handelsboden påbörjar Westenius år 
1866, på den intilliggande tomtmarken, uppförandet av 
Fredrikshäll (senare Gammelgården) som bostad åt sig och 
familjen.

Kreditköp, i slutet av 1800-talet och nu.

Handeln har under lång tid gett kunder möjligheten att köpa varor på kredit. Att handla på 
kredit ansågs medföra betydande problem under slutet av 1800-talet. 
Krediten försvann inte under 1900-talet, men kontanta betalningar spelade en betydligt 
större roll. 

Därför är det intressant att kreditköp åter ökat i betydelse de senaste decennierna då 
hantering av kontanter utgör en kostnad för köpmännen.

Detta och säkerhetsaspekten har lett till att handelns organisationer propagerar för att 
kunderna skall använda betalkort.

Handelns historia.
Teckning ur Konsumentbladet av Piland.


