
Förord

Ett stort tack till alla som på olika sätt bistått mig vid bokens tillkomst. Rolf 
Adamson har läst manuskriptet i flera omgångar och kommit med goda uppslag. 
Lars-Olof Skoglund har underlättat och deltagit i genomgången av lagfartsmate- 
rial och granskat biografiska data. Ulf Olsson har i ett udåtande över manuskrip
tet framfört synpunkter som jag därefter försökt ta hänsyn till. Göran Rydén har 
läst och kommenterat de avsnitt som handlar om Jennings & Finlays monopol
strävanden. Klas Nybergs väldokumenterade expertis på 1700-talets stockholms- 
grosshandlare har jag i hög grad lutat mig mot, och han har också gett mig ko
pior av arkivmaterial från Finland. Farmacihistorikerna Björn Lindeke och Bo 
Ohlson har gett mig begrepp om de medikamenter som en av bokens huvudper
soner utsattes för, och Bo Ohlson har även gjort den utskrift av en medicinsk 
handskrift som utgör en bilaga i boken. Rolf Sundblad har som expert på mag- 
och tarmkirurgi tagit del av och kommenterat materialets notiser om denna hu
vudpersons ”stenpassion”. Marita Kornwinder har översatt viktiga brev från hol
ländska, och Anders Wepsäläinen har ritat ren kartor, diagram och en av bila
gorna.

Jag tackar även Kungl. Vitterhetsakademien som beslutat utge boken i sin 
historiska skriftserie och akademiens publikationsansvariga, Anna Forsling, som 
är redaktör för den nu pågående utgivningen, ävensom David Jones som översatt 
bokens ”summary”. Medel för formgivning och tryckning har beviljats av Stiftel
sen Längmanska Kulturfonden, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Vetenskapsrå- 
det.

Jag är slutligen också mycket tacksam mot min gamla institution för den trev
liga arbetsmiljö som jag fått ha i Röda Villan bland yngre kolleger i ekonomisk 
historia. Bland vännerna där tackar jag särskilt min rumskompis Soheyla Yasdan- 
panah och Per Simonsson vilka i rikligt mått fått erfara att även på datoranvän- 
dandets område är det svårt an lära gamla hundar att sina.

Röda villan vid Stockholms universitet i mars 2010 
Sven Fritz


