


Handel — det sociala spelet 
Kommentar till Kristina Lilja, Sofia Murhem & 
Göran Ulväng, Joachim Mickwitz samt 
Anna Brismark & PiaLundqvist 

GUDRUN ANDERSSON 

Lyxvaruimporterad konjak, auktionsförsålda stolar och bord, och 

mässingsknappar hos "hemmahandlare" — det är till synes något udda 

föremål och vitt skilda handelsformer som behandlas i artiklarna av Joachim 

Mickwitz, Kristina Lilja, Sofia Murhem och Göran Ulväng samt Anna 

Brismark och Pia Lundqvist. Yi är inte direkt bortskämda — särskilt inte för 

nordiskt vidkommande — med arbeten som analyserar dessa föremål i relation 

till handel och konsumtion och inte heller med arbeten om den tidiga och 

i någon mening illegala etableringen av lanthandeln. Desto mer lovvärt att 

sökarljuset nu riktats mot dessa områden, som ju är intressanta ur många 

aspekter. 

Lilja, Murhem och Ulväng arbetar med ett större forskningsprojekt kring 

auktionerna som en andrahandsmarknad, och föreliggande artikel är en del av 

det arbetet. Här analyseras auktionshandeln med möbler på stadsauktionerna 

i Stockholm och Enköping samt på landsbygdsauktioner runt Enköping 

under perioden 1720-1870. Författarna har valt att lyfta fram handeln med 

möbler, eftersom de hade en stor symbolisk betydelse och därför väl speglar 

en persons hemvist ekonomiskt, socialt och kulturellt. Utifrån en omfattande 

kvantitativ genomgång av möbelutropen visar författarna att kundunderlaget 

under 1800-talet genomgick en tydlig förändring. Från att ha dominerats 

av borgare kom de obesuttna att i allt större omfattning handla möbler på 

auktionerna. 

Möbler kom med andra ord att cirkulera nedåt i samhället, och det blev 

möjligt för obesuttna familjer att komma över möbler som tidigare varit mer 

eller mindre reserverade för socialt sett högre skikt. Det innebär dock inte att 
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det symboliska värdet överfördes i samma utsträckning, eftersom borgarna 

fann nya kanaler för inköp. Åtminstone i Stockholm kom de att istället 

prioritera inköp av nytillverkade möbler och, mot slutet av 1800-talet, även 

av äldre möbler som då blivit antika. 

Artikeln innehåller en rad ytterligare intressanta iakttagelser, som till 

exempel att kvinnor ur borgarståndet såväl som det obesuttna skiktet var 

mycket aktiva möbelköpare, men analysen tenderar att stundtals vara 

alltför kortfattad och slutsatserna väl konstaterande. Detta till trots är det 

uppenbart att materialet är oerhört givande. Med tanke på den mängd 

bevarade auktionsprotokoll som finns i de svenska arkiven är det minst sagt 

anmärkningsvärt att de hittills använts i så ringa omfattning. Här ges ju 

en direkt inblick i äldre tiders faktiska konsumtion: från vad som bjuds ut 

och till vilket pris till vem som köper och för hur mycket. Förhoppningsvis 

kommer Lilja, Murhem och Ulvängs arbete att generera fortsatt forskning 

kring de svenska och nordiska auktionerna. 

Joachim Mickwitz ingång till den professionella handeln med de starka 

dryckerna går via Pierre Bourdieus diskussioner om smak och distinktion. 

Den klassbundna smak som Bourdieu finner i det franska borgerskapet kan 

även appliceras på alkoholkonsumtionen; den sociala skillnaden mellan den 

som drack konjak, arrak och rom och den som drack lokalt bränd sprit är 

betydande. Med handelshuset Donner som exempel visar författaren hur 

alkoholen fördes in på den inhemska marknaden och den roll som bland 

annat lagstiftningen spelade för hur distributionsnätet utvecklades. 

Tillsammans med andra lyxvaror, som kristallglas, dyrbara tyger och 

importtobak, var returlaster med den finare spriten ett sätt för rederierna att 

öka sin vinst. Regelrätt smuggling förekom också, under förbudstiden. Att 

finna avsättning för varorna var inget problem — den burgna borgarklassens 

efterfrågan var stor — men distributionen ägde då rum inom slutna nätverk, 

såsom inom släkten eller inom rederiet. Exklusiviteten som omgav konjaken, 

arraken, rommen och de finare vinerna fungerade länge som en viktig 

symbolisk markör. Under loppet av 1800-talet kom dock dryckerna att, 

liksom möblerna på auktionerna, vandra nedåt i de sociala hierarkierna. 

Genom att låta ett handelshus samspela med de för alkoholhandeln så 

föränderliga villkoren under 1800-talet, visar Mickwitz hur importen och 

distributionen präglades av stor flexibilitet och uppfinningsrikedom, där 

nätverken kom att bli avgörande för eventuell framgång. Vidare är kopplingen 
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mellan lyxvaror och social status spännande, även om den inte blir så tydlig 

rent empiriskt. Jag återkommer till den nedan. 

Även i Anna Brismarks och Pia Lundqvists artikel berörs de legala 

förutsättningarna för en specifik handelsform, i deras fall lanthandelns vara 

före näringslivsreformen 1846. Utifrån sina respektive avhandlingar — båda 

disputerade våren 2008 - lyfter de fram konkreta empiriska belägg på att 

handeln i Hälsingland (Brismark) och i Västergötland (Lundqvist) var 

utbredd och väletablerad, med överhetens goda minne. 

Resultaten leder dem till att starkt ifrågasätta den "seglivade tudelningen" 

mellan stad och landsbygd. Eftersom de juridiska grunderna för handeln ofta 

utgör en startpunkt leder det till att analysen redan från början avgränsas enligt 

denna tudelning, där interaktionen mellan dessa områden förblir osynlig. 

Hur skilde sig, frågar författarna, bondeköpmannens handelsverksamhet 

från småstadsköpmannens? Vidare framhåller de den komplexa helhetsbild 

av kreditnätverk och handelskontakter som träder fram i gårdfarihandeln, 

fabriksindustrin, kommissionsverksamheten och andra handelsformer. En 

rad fortsatta frågor avslutar artikeln, och uppenbarligen finns det även inom 

detta forskningsfält mycket kvar att göra. 

Alla tre artiklar innehåller, som framgått, en rad intressanta resultat. Det 

är alltid lätt att önska sig mer, och jag vill lyfta fram några aspekter som i olika 

grad berörs av författarna och som jag gärna skulle vilja se utvecklade i andra 

sammanhang. Jag tänker här på den mer uttalat sociala sidan av handeln, som 

faktiskt (åtminstone för svenskt vidkommande) fortfarande för något av en 

marginaltillvaro. 

All handel äger rum i ett socialt sammanhang. Förmedlingen av varor sker 

i ett socialt rum, dit individer har olika tillgång beroende på faktorer som 

kön, social tillhörighet, geografisk rörlighet, juridiska befogenheter etc. En 

persons möjlighet att bedriva handel begränsas med andra ord av olika sociala 

faktorer. I rummet sker vidare ett möte mellan säljare och köpare och mellan 

alla de personer som har tillträde till rummet. Auktionerna är ett mycket 

tydligt exempel på ett sådant socialt rum, dit många hade formellt tillträde 

men där de sociala kontakterna likväl höll sig inom snävare, ståndsspecifika, 

gränser. Lilja, Murhem & Ulväng framhåller mycket förtjänstfullt auktionens 

sociala sammanhang - dess karaktär av "socialt spel" - där behovet av att visa 

upp sin egen sociala status var av stor vikt. 

Även för den fasta handeln på landsbygden torde det sociala sammanhanget 
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vara betydelsefullt. Liksom vid en auktion bereddes här möjlighet att 

via relationen köpare/säljare umgås med andra människor. Brismark och 

Lundqvist efterlyser forskning om handelsaktörernas nätverk och relationen 

mellan dem. Att då betona den sociala aspekten torde vara mycket fruktbart, 

inte minst för att se hur inkludering och exkludering i olika grupperingar 

fungerade i ett så vardagligt sammanhang. Även för Mickwitz handelshus 

och spritdistribution torde ett mer uttalat socialt perspektiv ge ytterligare 

kunskap om nätverkens uppbyggnad och funktion. Även det faktiska 

distributionsögonblicket måste ha varit fyllt av sociala budskap och koder, 

inte minst under smuggelperioderna. 

Att se handeln som ett socialt spel är, slutligen, en förutsättning för att 

förstå handelns viktiga funktion som social manifestation och markör av 

sociala gränser. Att inhandla konjak eller en uppsättning finare karmstolar 

måste ses som en från köparens sida högst medveten handling. Redan i 

inköpsögonblicket markerades varans exklusivitet. Inte alla hade en sådan 

ekonomi att det fanns utrymme att lägga pengar på föremål som inte var 

livsnödvändiga. Inte heller alla kände till var och när varorna såldes och vilken 

typ av stolar eller vilket specifikt konjaksmärke som för tillfället var i ropet. 

Sålunda skvallrade redan föremålet i sig om status, vilken givetvis kunde 

höjas ytterligare när föremålet fogades till köparens övriga statussymboler, 

som exempelvis cigarrer och kristallglas eller soffa och byrå enligt senaste 

mode. 

Status förknippas lätt med elitgrupper, men varje grupp i samhället har 

givetvis sina egna preferenser och möjligheter vad gäller att markera position 

inom gruppen. Den som inte kunde köpa konjak köpte kanske, i enlighet 

med Mickwitz konsumentgrupper, sämre rom eller brännvin. Den som inte 

kunde köpa dussinet eller halvdussinet stolar köpte kanske en eller ett par, 

som gesällen Browall eller brandvakten Lundin i Lilja, Murhem & Ulvängs 

undersökning. Och i det avgränsade rum som en lanthandel tillhandahåller 

finns ju utmärkta möjligheter att studera gränsdragningens praktik. 

Handeln och dess materiella kultur utgör med andra ord en utmärkt 

ingång till att studera äldre tiders intrikata sociala spel. Kraven på en 

teoretisk och empirisk förankring bör vara höga. Utifrån begrepp som status, 

manifestation och sociala gränsdragningar kan mer teoretiska resonemang 

föras om människors strategier och överväganden. Detta får emellertid inte 

stanna vid ett konstaterande att människor strävade efter att manifestera 
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status, utan det som blir riktigt intressant är att visa hur. Vilka människor 

var det som köpte de finare karmstolarna? Hur inordnades de nya möblerna 

i hemmen? Vilka andra föremål var dessa personer måna om att visa upp? 

Hur förändrade sig deras smak över tid? Vilka andra grupper försökte de 

knyta an till respektive ta avstånd ifrån? Frågorna är många, och gemensamt 

för dem är att de ställer höga krav på ett mångfacetterat källmaterial. Det 

måste vara möjligt att koppla olika slags föremål till enskilda personer 

eller familjer och följa dem mer i detalj i olika typer av källmaterial, som 

exempelvis räkenskaper, bouppteckningar, inventarieförteckningar och 

auktionsprotokoll. Forskningen om det sociala spelet har egentligen bara 

börjat. 
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