Anders Lilliander – sidenbandsfabrikör i Stockholm
I november 1752 föds Anders Lilliander av sjökaptenen Johan Lilliander och Anna Catharina Werckman.
Familjen bor på Södermalm i Stockholm vid det som i
dag är korsningen Tjärhovsgatan och Södermannagatan, rätt nära Katarina kyrka. Då fadern är sjökapten
spenderar han mycket tid på havet och han dör redan
när Anders är nio år. Anders börjar som skräddargesäll och lär sig noggrant hantverket. Han öppnar med
tiden en mindre affärsbod, där han som nipperhandlare säljer diverse smycken och utprydnader. Affärerna
går lysande.
Han gifter sig vid 24 års ålder med Sara Brita Garneij
som är av vallonursprung. Hennes far, tröjväverimästaren Hybbert Garneij, var tidigare linnéflormästare och
strumpfabrikör. Anders och Sara Brita får sju barn,
men endast tre av dem överlever barnaåldern.

Kanske var det sådana här sidenband Anders sålde.
Exemplaret ovan i ripssiden från tidigt 1800-talet med
broderier med silkestråd (Södermanlands museum).

23 augusti 1795 råkar Anders ut för inbrott . Under
eftermiddagen dyrkar tjuvar upp två dörrar i Urvädersgränd där han förvarar sina tyger. De stjäl en stor
mängd både vitt och ljusrosa Bologna-silke. Dessutom
över 500 meter svart och 100 meter vitt sidenband och
en spegel med två glas. Anders utlovar belöning till
den som kan finna tjuvarna eller stöldgodset.

Vid fyrtio års ålder är han en betrodd man i staden
och agerar flera gånger kurator (en form av förvaltare)
vid andra personers konkurser. En av dessa konkurser
står sidenfabrikör Anders Sundling för, måhända en
leverantör till Anders Lilliander. En annan av stadens
sidenfabrikörer är Sven Olai Schyberg som är en god
vän till familjen Lilliander.

Varpning och tvinning av silkestråd.
Anders tycks ha näsa för affärer och då hans kontaktnät är brett och hans erfarenhet av sidenbranschen
omfattande väljer han att starta egen tillverkning. I
slutet på 1700-talet titulerar han sig sidenbandsfabrikör. Verksamheten är förlagd till en gård han äger i
kvarteret Höken vid Åsögatan på Södermalm.

Handeln i städer är mycket hårt reglerad och alla
handlare måste tillhöra en societet. I en noggrant formulerad stadga bestämmer stadens styrelse vad varje
typ av handlare kan ha i sitt sortiment. För Anders del
som sidenhandlare rör det sig om ett femtiotal til�låtna varor han får sälja. Gränserna är alltså skarpa
och den som saluför någon som inte är tillåtet för det
egna skrået får böter. Det händer också att det uppstår
tvister, exempelvis mellan sidenkrämare och lakanhandlare om vilka av dem som ska få sälja rask (en
form av tunt ylletyg).

Vävning och vävuppsättning.
Flera personer arbetar för honom, bland annat verkmästaren Tobias Backman som basar över tre lärlingar i 20-årsåldern samt tre spolerskor. En spolerska
spolade sidenhärvor till bobiner och även från bobiner
till rullar, vilka sedan användes i vävstolarna. Detta
är innan de hålkortsbaserade Jacquard-maskinernas
intåg och all vävning sker manuellt. Under en dag kan
man på en vävstol tillverka omkring 10-15 centimeter
siden. De sidenband som tillverkades användes förutom till klädes- och hattprydnad även till ordensband.

I tidningen Dagligt Allehanda i september 1806
försöker någon sälja sidenband till kringvandrande
återförsäljare. Anders som är representant för Bandfabrikssocieteten ser sig då nödgad att föra in en text
i tidningen, där han skriver att han inte har någon
anledning att tro att ”någon av mina herrar medbröder
kan vara sinnad med en sådan olaglig handel sig befatta, utan måtte vara någon lurendrejare”. Inte förrän
1864 avskaffas skråväsendet.
Anders och hans familj flyttar med tiden till de fashionabla kvarteren nere vid Norrbro – den första plats
i Stockholm som kom att få trottoarer. Den norra
delen av nya Norrbro har precis färdigställts och är en
stenlagd valvbro av modernaste snitt.

"Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi
Stockholm" från 1641 reglerade handeln för alla handlare.

Sara Brita Garneijs mor, Brita Sara Upström, flyttar
med tiden in till familjen och bor där till sin död 1808.
Vid samma tid flyttar Anders sin sidenband- och nipperförsäljning från Norrbro till Dewelska huset. Deras
öppna bod är belägen längs ner på Drottninggatan vid
Gustav Adolfs torg, "den första till höger från Fredsgatan". Detta är ett populärt flanörstråk för borgerskapet
som kallas för "Snobbrännan”.

På Fredsgatan vid nuvarande Gustav Adolfs torg drev
makarna Lilliander sin bod. De möttes sannolikt av
en vy som denna när de slog upp luckan om morgonen.
(Tavla av Johan Fredrik Martin omkring 1790.)
En ombyggnation i Gamla stan föranleder Anders att
sätta in en notis i Dagligt Allehand 6 november 1807:
"Gifwes den wördade Allmänheten och i synnerhet mina
Kunder tillkänna, att jag ännu tills widare håller midt
Band-Magasin och Nipperhandel i Huset N:o 6 wid
Norrbro [öppet], fast wägen är stängd till Mynttorget.
Anders Lilliander."

1820 står det i rullorna att Anders nyttjar tobak och
har såväl ett silverur som ett guldur. Hans hustru
Sara Brita dricker kaffe, vilket periodvis var förbjudet
denna tid – ett förbud genomdrivet av bondeståndet
som en hämnd för att hembränning för husbehov
förbjudits. Hon använder – naturligtvis – siden både i
kläder och större överplagg.
Anders blir med tiden sjuklig och orkar inte längre
arbeta, utan istället är det hans hustru som driver
vidare verksamheten. När krafterna sinar alldeles
flyttar Anders in på Borgerskapets gubbhus, vilket
var en form av dåtida ålderdomshem. Han dör den
17 november 1821 vid en ålder av 69 år efter en tids
tärande sjukdom.
Hans hustru flyttar då tillbaka till sina hemtrakter i
Hälsingland där hon lever i ytterligare nio år med sin
dotter Charlotta Lilliander och hennes make kyrkoherden Lars Berg. När hon dör skriver svärsonen i
kyrkoboken att hon haft ett milt och gott hjärta, ett

tåligt och fridälskande lynne och ett ljust och vettigt
förstånd. Detta liksom människokärlek, arbetsamhet
och alla husliga dygder utgör grundteckningen för
hennes personliga förtjänster. Genom livets med- och
motgånger hade hon kommit till ”denna rent humanistiska förädling”, avslutar Lars Berg.
På efterföljande sidas släktträd återfinns också två miniatyrmålningar av Anders Lilliander och hans hustru
Sara Brita Garneij. Bilderna är monterade i ett hängsmycke och målade 1805 av Bolinder i gouache.
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