Alt har en ende heter det: Og fra slutten av
1800-tallet kommer de første tegnene på at
«nessekongeveldet» går mot slutten. Årsakene
til at de privilegerte handelshusene mister sin
stilling fra slutten av 1800-tallet, er mange. De
siste tiårene av dette århundret var en generell
nedgangstid for norsk økonomi. Hardere konkurranse, sviktende etterspørsel og fallende priser
på eksportmarkedene fikk stor betydning og
førte til sviktende inntekter for handelsmennene.
I Nordland ble disse problemene forsterket av
en ressurskrise i fiskeriene. Fra midten av
1870-tallet var det slutt på de rike sildefiskeriene,
og rundt århundreskiftet sviktet også torskefisket.
Samtidig som konjunkturene sviktet og fiskeriene gav dårligere utbytte, begynte handelshusene å miste flere av sine tradisjonelle funksjoner. Det økonomiske livet ble i denne perioden mer spesialisert og arbeidsdelt. Nye
bedrifter overtok flere og flere av de tradisjonelle
arbeidsoppgavene som handelshusene hadde.
Vi fikk nye kredittinstitusjoner som Bodø Sparebank (1857) og Nordlands Privatbank (1893).
Kommunikasjonsutviklingen førte til at flere av
handelsstedene mistet sin posisjon som sentra
for handel og annen servicevirksomhet.
Dampskipsselskap overtok etter hvert frakttrafikken langs kysten, Vesteraalens Dampskibsselskap (1881) var et av disse selskapene.
Etter hvert som dampskipene ble større, ble
gode havneforhold viktige. Tradisjonsrike steder
som Kvaløy, Selsøyvik, Grøtøy og Kjerringøy
ble forbigått av den nye tid som følge av
dårlige havner. Motoriseringen av fiskerflåten
forsterket disse trekkene og isolerte handelsstedene ytterligere. Kystfiskerne hadde ikke
lenger samme behov for disse mellomstasjonene på sin vei til lofotfisket.
Endringer i næringspolitikken i siste halvdelen
av 1800-tallet var også med på å undergrave
handelsmennenes maktposisjon. Liberalisering
og frihandel førte til at de fleste av privilegier
og monopolordninger ble opphevet. Fra 1868
ble landhandelen frigitt med det resultat at en
rekke småbutikker begynte å konkurrere med
de gamle handelshusene.
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