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Anna Cavallin, Hushållspolitik. Konsumtion, kön 
och uppfostran i August Strindbergs Giftas. Stock-
holms universitet. Ellerströms. Lund 2017.

Strindbergs äktenskapshistorier tillhör utan tvekan 
hans mest kända och omdiskuterade prosatexter. 
Men den litteraturvetenskapliga forskningen om 
dem har mestadels koncentrerats till könsdebat-
ten i enskilda texter, exempelvis ”Ett Dockhem” 
som polemisk reaktion på Ibsens Ett Dukkehjem, 
och på ”Dygdens lön” som utlöste omfattande de-
batt, koncentrerad kring frågor om sexualitet och 
blasfemi. Anna Cavallin däremot, undersöker i sin 
avhandling textsamlingarna i deras helhet. Hon 
diskuterar de tolv äktenskapshistorierna i Giftas I 
(1884) och de arton i Giftas II (1886), samt förordet 
till Giftas I och det under Strindbergs livstid opu-
blicerade förordet till Giftas II. Denna avgränsning 
motiveras kultur- och diskurshistoriskt bland an-
nat av samlingens snabba tillkomst: Berättelserna 
reagerade – enligt författaren – direkt på pågående 
samhälleliga debatter. Det är anledningen till att 
äktenskapshistorierna behandlas som dagsaktuella 
samhällsdiagnoser och som paradigmatiska uttryck 
för ”den instabilitet som präglar de till synes fasta 
kategorierna kön, familj och hushåll” (16). Giftas 
var därmed en reaktion på en tidstypisk och omdis-
kuterad debatt med ambivalenta positioner. Tillika 
fungerar samlingarna – enligt författaren – som ett 
didaktiskt instrument för rådgivning.

Analysen av Giftas I och II domineras av tre as-
pekter som nämns i avhandlingens undertitel: Kon-
sumtion, kön och uppfostran. Den första synvinkeln 
innefattar alltså konsumtion som en bestämmande 
samhällelig diskurs under det sena artonhundrata-
let. Konsumtion betraktas som en samhällelig prak-
tik i den borgerliga offentligheten. I denna praktik 
ingår både varuestetiska reflexioner och konsum-
tion av olika produkter som den moderna mark-
naden bjuder på – mat, mode, böcker (romaner), 
teater, sexualitet etc. För det andra undersöker Ca-
vallin de mycket omdiskuterade och kontroversi-
ella könsfrågorna som står i förbindelse med kon-
sumtion, borgerliga genuskonstruktioner, köns-
identiteter och könsöverskridanden. Den tredje, 
och kanske mest överraskande aspekten gäller upp-
fostran, som i sammanhanget ska läsas som en gen-
rebeteckning. Författaren undersöker Giftas i ”råd-
givningslitteraturens” tradition: ”Giftas [betrak-
tas] som delaktig i en didaktisk litterär tradition.” 
(87) Alla dessa perspektiv hänger på olika sätt ihop 
– men de kan också betraktas var för sig.

Bokens inledning förklarar avhandlingens cen-
trala begrepp och placerar textkorpusen i dess so-
cio-kulturella kontext. Stor vikt läggs vid det sena 
artonhundratalets könsroller och familjestruk-
turer, samt på uppfostran och konsumtion. Dis-
kussionen av konsumtionsrevolutionen under 
1880-talet leder till följande tes som sedan granskas 
i textanalyserna: Litteratur, framförallt prosalitte-
ratur, ses på samma gång som en konsumtionspro-
dukt och som ett medium som gestaltar, ventilerar, 
diskuterar och kritiserar konsumtionskultur. Det 
borgerliga hushållet är bestämningspunkten såväl 
för familj, hem och äktenskap som för ekonomi 
och konsumtion. Hushållet fungerar som mikro-
kosmos för samhället även i samband med konsum-
tionsvanor. Samtidigt är det borgerliga hemmet det 
ställe där barn uppfostras, ”disciplineringens plats” 
(358). Hushållet blir följaktligen representativt för 
frågor om konsumtion, kön och uppfostran. Detta 
är avhandlingens utgångspunkt.

Giftas I och II ses i det sammanhanget som lika 
dagsaktuella som ambivalenta och polemiska in-
lägg i pågående samhälleliga debatter. Dessutom 
ser författaren en allmän, övergripande ordning 
som definierar Giftas-samlingarna. Äktenskap och 
makt anses vara de dominerande diskurserna, vilka 
också inkluderar kvinnofrågan i allmänhet, sexu-
alitet och barnens uppfostran. Det privata rummet 
som kvinnligt kodat ställs i relation till det offent-
liga rummet som manlig domän.

Dessa grundläggande förutsättningar diskute-
ras i inledningen av avhandlingen och i de i sju ka-
pitlen, av vilka de flesta ägnas åt två utvalda äk-
tenskapshistorier samt förorden. Berättelserna 
diskuteras i dialog med varandra, så att texterna 
antingen kan anses som komplementerande eller 
motsägande. Tankar kring samlingarnas upplägg 
konkretiseras i noggranna närläsningar. Det blir 
uppenbart att äktenskapshistorierna präglas av en 
mycket ambivalent hållning till konsumtion och 
rådgivning: en hållning som blir ännu tydligare 
när man betraktar de enskilda texterna i relation 
till varandra. Konsumtion blir då ett symptom på 
ett modernt samhälle som bestäms av förlusten av 
gamla värden och normer, av hemmet och trygg-
heten.

Så betraktas i kapitel fyra berättelsen ”Kärlek 
och spannmål” som en negativ spegel av ”För att 
bli gift”. Och förhållandet mellan dessa texter le-
der till en fruktbar samhällsanalys: Båda texterna 
tar sin utgångspunkt i äktenskapet som illusion, 
norm och realitet i det borgerliga samhället. Men 
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i båda beklagas också förlusten av tradition och 
regelverk. Konventionella värden har transforme-
rats i den moderna världen och ersatts av konsum-
tion och rörelse. Även om det också innebär slutet 
på dominerande patriarkala maktordningar, leder 
konsumtionssamhällets ordning till nya discipline-
ringar och sanktioner. Så uppstår nya osäkerheter: 
Vad är det som följer efter dödförklaringen av eta-
blerade, fasta institutioner som monarki och äk-
tenskap, och vem får undervisa? Kritiken av det 
statliga utbildningssystemet – som författaren i av-
handlingens slutkapitel lyfter fram som en central 
poäng – hör ihop med patriarkatets död.

Osäkerheten om vad som följer efter den gamla 
patriarkala ordningens död är en central och öp-
pen fråga, och utgör ett tema för nästan alla Strind-
bergs berättelser. I kapitel fem diskuteras ”Det in-
vaderade hemmet i ’Ett Dockhem’ ”. Här undersö-
ker avhandlingens författare frågan om vem som får 
undervisa i det moderna samhället. Ottilia, kvin-
nan som tar över denna uppgift i ”Ett Dockhem”, 
kritiseras öppet och polemiskt som lärare. Man-
nen kämpar emot Ottilias inflytande och får till-
baka dominansen över sin hustru med hjälp av hen-
nes mor. Men i kontext av samlingens övriga be-
rättelser relativiseras denna bild av frågan om vem 
som ska ansvara för uppfostran och undervisning. 
Den gamla ordningen håller på att försvinna, och 
den nya duger inte, vare sig den förhåller sig till 
gamla eller nya referenser (Bibeln och Ibsens Ett 
Dukkehjem). Konsumtion av litteratur kritiseras 
här i samband med uppfostringsideal.

Dessa osäkerheter, förändringar och moderna 
transformationer av det gamla ordningssystemet 
analyserar Cavallin övertygande och ingående med 
olika accentueringar och modifikationer i alla be-
handlade texter. Den dominerande iakttagelsen 
är ambivalensen och osäkerheten mellan traditio-
nella och moderna handlingsmönster och normer. 
På den gamla ”monarkiska” ordningen, som för-
fattaren kallar den, följer instabila republikanska 
konstellationer som i kapitel sex tas upp i samband 
med berättelsen ”Tvekamp”. Den nya moderna ord-
ningen skapar ingen trygghet, varken när det gäl-
ler köns- eller subjektidentitet, utan konsumtions-
samhället producerar överflöd och sopor, osäker-
het och förlust på orientering. Konsumtionen in-
teragerar på alla tänkbara sätt med makt och insta-
bila könsidentiteter. Den är beroende av mode och 
ständiga förändringar, och det är hastigheten som 
bestämmer den moderna vardagen. Giftas-samling-
arna är på så sätt representativa för förändringens 

hastighet – både genom att gestalta den, visa följ-
derna av förändringen och genom att själv vara ett 
resultat av den. Äktenskapshistorierna kom till un-
der mycket kort tid, och denna ”aspekt av det sam-
tida” (16) är central. Giftas-samlingarna är en di-
rekt reaktion på dagsaktuella händelser och för-
ändringar och fungerar samtidigt som deras in-
strument.

Medan avhandlingens författare lyfter fram nya 
och inspirerande insikter som gäller just moderni-
tets- och konsumtionsdiskursen i Giftas-samling-
arna, så är hennes diskussion och analys av genrefrå-
gor inte lika övertygande. Frågan hur varuestetiska 
och konsumtionsteoretiska aspekter hänger ihop 
med den långa traditionen av rådgivningslitteratur 
blir inte riktigt klar. Även om Giftas skiljer sig från 
traditionella rådgivningsböcker, uppfattar Cavallin 
berättelsernas didaktiska och rådgivande funktion 
som på många sätt grundläggande. Att en text har 
pedagogiska eller didaktiska drag måste ju inte be-
tyda att den är en rådgivningstext, även om upp-
fostran, bildning, skola och undervisning spelar en 
stor roll i berättelserna. Strindbergs Giftas fungerar 
mindre som didaktisk litteratur än som en nega-
tiv bild av rådgivningen – en didaktisk handled-
ning skulle i så fall bara kunna utvecklas ex negativo.

Avhandlingsförfattaren ger i själva verket mer 
övertygande exempel på samlingarnas kritiska in-
ställning till rådgivning än exempel som bekräftar 
deras didaktiska syfte eller funktion. Det är så hon 
i kapitel tre analyserar ”Mot Betalning” och ”Bar-
net” (båda Giftas II) under rubriken ”Röst, upp-
fostran och konsumtion”. Båda texterna tar ställ-
ning till faderns roll i det borgerliga samhället (som 
frånvarande eller dominerande figur). Konsumtion 
uppfattas här som kompensation, som en följd av 
bristen på förebilder. Det är därför som konsumen-
ten slutligen blir slav under sina laster. Båda berät-
telserna är alltså lika mycket patriarkats- som kon-
sumtionskritiska. En genomgående iakttagelse som 
präglar båda texterna är att de snarare är parodier 
på rådgivningslitteratur än alternativa didaktiska 
förslag. Det finns inga klara instruktioner för hur 
barnen ska bete sig eller på vilket sätt de ska kon-
sumera. Det är – enligt min läsning – denna paro-
diska hållning till rådgivning som präglar Strind-
bergs äktenskapshistorier, snarare än den didak-
tiska funktion som Cavallin framhäver.

Avhandlingens textkorpus är begränsat till de 
båda Giftas-samlingarna. Den litterära kontexten 
spelar en underordnad roll för analyserna, trots att 
de mycket väl kunde ses i ett större sammanhang. 
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Cavallins fokus riktas mot äktenskapshistorierna, 
med endast ett fåtal referenser till den samtida 
europeiska litteraturen: exempelvis Émile Zolas 
storstadsroman Au bonheur des dames som kom ut 
1884, samma år som Giftas I. Zolas roman handlar 
om det första moderna varuhuset i Paris och beskri-
ver på ett mycket sinnligt sätt tyg och andra varor 
som säljs till rika eller nyrika damer i staden. Varu-
huset och reklam fungerar här som konsumentens 
förförare. Cavallin ser både likheter och skillnader 
mellan Giftas och Zolas roman: Skillnaden består 
i själva karaktäriseringen av böckerna. Medan hon 
hävdar att Giftas har en didaktisk funktion så är 
Zolas roman en samhällskritisk storstadsroman. 
Här skulle man kanske lägga mer vikt vid de kon-
sumtionsestetiska parallellerna än textkonstruktio-
nens skillnader. Likheterna mellan texterna vad gäl-
ler varuestetiken är nämligen påfallande: Både Zo-
las roman och Strindbergs äktenskapshistorier be-
skriver den moderna samhällsomvandlingen, och 
Zola liksom Strindberg ger en diagnos av förhål-
landet mellan mode och modernitet i sina prosa-
texter. Att läsa Strindbergs berättelser framförallt 
som rådgivning övertygar alltså inte i det samman-
hanget heller. En diskussion av texten i en interna-
tionell kulturell och litterär kontext skulle kunna 
leda analysen vidare.

En annan anmärkning gäller användningen 
av genrebegreppet novell, som Cavallin använder 
mycket oftare än till exempel Strindbergs egen be-
teckning äktenskapshistoria. Det kunde ha varit 
produktivt att gå in på den ekonomiska aspekten 
av novellskrivandet i den samtida europeiska litte-
raturen och återkoppla begreppet till konsumtions-
aspekten av Giftas-samlingarna. Novellen publice-
rades i tidskrifter, författaren fick pengar för den – 
och den fungerade inte sällan som ett instrument 
för dagsaktuella frågor och diskussioner (192, an-
märkning. 8), Cavallin nämner detta i samband 
med Mary Pooveys avhandling Genres of the Credit 
Economy. Value in Eighteenth and Nineteenh Cen-
tury Britain (2008) men diskuterar inte den eko-
nomiska aspekten av skrivandet utan använder be-
greppet ”novell” som synonym för en dagsaktuell 
berättelse (18). Ur ett litteratur- och kulturveten-
skapligt perspektiv skulle det behövas en mera ut-
vecklad definition av denna genrebeteckning under 
det sena artonhundratalet.

Slutligen kan man kritisera att Giftas-samling-
arna kallas för en ”novellcykel” (370), vilket ju för-
utsätter någon form av cyklisk struktur: ”En novell-
cykel, en tematiskt upplagd novellsamling – i fallet 

Giftas två sådana samlingar – tycks inbjuda till en 
symmetrisk läsning där sökandet efter en övergri-
pande ordning som stämmer med den cykliska och 
tematiska, hela tiden är närvarande.” (370) Samti-
digt – oberoende av ett planerat men aldrig skri-
vet tredje band – framhävs att den sista novellen 
avsiktligen slutar med döden och upplevs som en 
slutpunkt. Denna tanke motsvarar den dialogiska 
struktur som Cavallins analys bygger på. Kombi-
nationen av en cyklisk struktur å ena sidan och en 
oavbruten, hastig rörelse å andra sidan passar inte 
riktigt ihop och skulle gärna kunnat diskuteras lite 
djupare. Det finns tecken på att just denna ambi-
valens mellan stillastående och rörelse återspeglas 
i samlingarnas struktur, och det är en fråga som 
skulle kunna utvecklas.

Oberoende av dessa kritiska anmärkningar har 
Anna Cavallin skrivit en mycket spännande och 
på många sätt övertygande och inspirerande av-
handling. Bokens styrka ligger framför allt i den 
eleganta kompositionen och de precisa närläsning-
arna av det moderna samhällets konsumtionsva-
nor. Att betrakta de enskilda berättelserna i dialog 
med varandra leder till nya och överraskande in-
sikter. Det är ett mycket produktivt upplägg som 
bekräftar att Giftas II inte bara är en polemik mot 
angreppen på den första samlingen, utan även en 
uppdatering av olika modernitetsdiskurser som är 
viktiga för både Giftas I och II – oberoende av kri-
tiken de utlöste. Fokuset på konsumtion ger också 
insikter i den samtida genusdebatten: Sexualitet 
och makt förändras med uppkomsten av det mo-
derna konsumtionsorienterade borgerliga samhäl-
let. Därutöver uppstår en del spännande frågor 
vid läsningen av Cavallins undersökning: Hur ut-
vecklas konsumtions- och modernitetskritiska håll-
ningar till exempel i Strindbergs (dramatiska) för-
fattarskap, och vilken relation har Strindbergs dis-
kussion av konsumtionen som samhällelig praktik 
till den samtida kontinentaleuropeiska litteratu-
ren? Cavallins tolkning av Strindbergs äktenskaps-
historier som diagnoser av ett modernt konsum-
tionssamhälle öppnar nya perspektiv inte bara för 
Strindbergforskningen!

Karin Hoff


