


Kvinnlig emancipation 
eller förslavande konsumtion 
i varuhushandeln hos Zola? 
PAULA VON WACHENFELDT 

Paris under förvandling 

Det franska 1800-talet är de stora ekonomiska och sociala reformers sekel. Ut

vecklingen av ångmaskinen, byggandet av järnvägarna och frammarschen av 

medelklassen präglade ett samhälle som utvecklades till rytmen av den indu

striella revolutionen. Den så kallade "Julimonarkin" (1830—1848) med Louis-

Philippe den förste som kung byggde 6 000 nya kilometers stora vägar, 17 000 

landsvägar och närmare 3 000 broar1 och fortsättningen blev ännu rikare. 

Omfattande arbeten upptog Paris där hallar och stora boulevarder krävde en 

rekrytering av åtskilliga arbetare och en mobilisering av kapitalen. Det var un

der dessa omständigheter som varuhusen gjorde sitt intåg i den växande stor

staden. Men medan landsortsborna sökte sig till den mullrande staden för att 

tjäna sitt uppehälle bevittnade parisarna utplåningen av sina gamla kvarter. 

Öppnandet av flera varuhus i Paris såsom Le Bon Marché (1852), La Belle 

Jardiniére (1856), Le Printemps (1865) och La Samaritaine (1869) vände upp 

och ned på detaljhandeln. Hädanefter kunde kunderna skaffa sig olika varor 

under ett och samma tak. De fasta priserna, bytesmöjligheten och den va

rierade inredningen väckte ett stort köpintresse. Paris breddades och moder

niserades. Napoleon den tredjes polischef, Baronen Haussman (1809—1891), 

bidrog till att förvandla hela stadskärnan och periferin med nya byggnader, 

boulevarder och avenyer. 

Etableringen av varuhusen förändrade köp- och sälj normen och de oli

ka sociala gruppers tillgång till konsumtion. Effekten av varuhusen är inte 

bara kännbar på den ekonomiska utvecklingen av landet utan även på det 

1 Pierre Goubert, Initiation h l'histoire de la Fance (Paris 1984), s. 321. 
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sociala och kulturella klimatet. I hjärtat av den industriella revolutionen är 

det intressant att titta närmare på kvinnans roll i det moderna samhället. 

Hur förändrades den i den urbana rörligheten? Och på vilket sätt påverkades 

1800-talets samhälle av den nya distributionen av varor och mode? Den här 

artikeln kommer att försöka besvara dessa frågor med hjälp av Emile Zolas 

roman Au Bonheur des Dames1 (1883) som skrevs som en samhällsskildring av 

denna period. 

Modernitet 

Två centrala begrepp kommer att vara återkommande i den här studien, 

nämligen modernitet och mode. Moderniteten är ett begrepp som skildrar 

samhällsutvecklingen under 1800-talet och som förknippas av sociologer med 

de nya konsumtionssätten som resulterade härav. Baudelaire (1821—1867) be

skriver moderniteten i sin essäsamling Det moderna livets målare3 där han 

beskyller samtida konstnärer för att påtvinga sina figurer otidsenliga dräkter. 

Moderniteten är det övergående, det flyktiga, det tillfälliga, den ena halvan av en konst 

vars andra halva utgörs av det eviga och oföränderliga. För varje målare i det förgångna 

har det funnits en modernitet; flertalet av de vackra porträtt som vi har kvar från svun

na tider är iförda den tidens dräkt. De är fullständigt harmoniska eftersom klädedräk

ten, frisyren, ja, till och med gesten, blicken och leendet (varje epok har sin gestik, sin 

blick och sitt leende) skapar en fullständig och vital helhet. Detta flyktiga, förgängliga 

moment, med alla sina talrika metamorfoser, har ni inte rätt att förakta eller förbise.4 

I Baudelaires språk består moderniteten av nutidens tecken och rörelser. Po

eten anser att det är konstens uppgift att fånga upp stundens flyktighet för att 

därmed föreviga den. Och eftersom moderniteten avspeglar sin samtid vore 

det enligt honom befängt att förneka den i konsten. 

Moderniteten betecknar ett samhällstillstånd som ska ses i ljuset av den 

franska borglighetens frammarsch och de därav resulterande samhällsföränd

ringarna. I Fashion and Modernity beskriver Elizabeth Wilson moderniteten 

som ett koncept som omfattar allt från den industriella tiden till de franska 

revolutionerna: 

2 Damernas paradis på svenska. 
3 Originaltiteln är Lepeintre de la vie möderne. 

4 Charles Baudelaire, Det moderna livets målare (Stockholm 2005), s. 48. 
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The term may simply be brought into play as a more politically neutral term for ca-

pitalism, and to that extent can be seen as ideological and mystifying. [...] It refers to 

things both intangible and undeniably material: the atmosphere and culturc of whole 

epoch, its smell, its sounds, its rhythm. [...] modernity is not defined by Reason, but 

by speed, mobility and mutability.5 

Dessa två representationer av moderniteten förenas i sin dynamiska syn på 

den som en levande och föränderlig process. Don Slater förenar modernite

ten med konsumtion och kultur eftersom konsumtionskulturen, enligt ho

nom, är den kulturform som har dominerat västvärlden sedan 1800-talet.6 

Moderniteten associeras med industrialiseringen och med det nya konsum

tionssamhället som tog fart under 1800-talet och som är ämnet för Zolas 

roman. Rita Felsky beklagar i sin bok The gender of modernity identifieringen 

av moderniteten med det manliga: den offentliga sfären, flanören, dandyn 

o.s.v. och gör ett lyckat försök att återupprätta bilden av det moderna ge

nom en läsning av texter som är skrivna om eller av kvinnor.71 Zolas roman 

beskrivs moderniteten genom det franska samhällets nya konsumtionsvanor 

som modevaruhusen skapade. Modevaruhusen stod för en social förändring 

och för en ny historisk epok i huvudstaden Paris. Föränderlighet är något 

som symboliserar modernitetsbegreppet och som likaledes kan sägas beskriva 

modets centrala egenskap. 

Mode 

Enligt modeteoretikern Yuniya Kawamura är mode beroende av social rörlig

het och jämlikhet i samhället. Det äldre feodala samhället tillät inte någon 

förekomst av mode eftersom systemet bestod av en rigid hierarki. En fixerad 

social ställning kan med andra ord inte medge någon klassförflyttning av 

klädedräkten. "Imitation" och "assimilering" som av sociologin anses vara 

förknippade med mode var därmed inte möjliga. Kawamura härleder sitt 

resonemang till att modets uppkomst finns att söka i modernitetens och in

dustrialiseringens framväxt. Med flexiblare gränser kunde människorna för-

5 Elizabeth Wilson, "Fashion and Modernity", i Christopher Breward & Caroline Evans 

(ed.), Fashion and modernity (Oxford 2005), s. 9. 

6 Don Slater, Consumer Culture and Modernity (Cambridge 1997), s. 8—9. 

7 Rita Felski, The gender of modernity (Cambridge, Mass. 1995). 
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flytta sig högre upp på den sociala stegen och legitimera sin ställning genom 

klädedräkten.8 

Gilles Lipovetsky i The Empire of Fashion skriver att det är genom viljan 

att likna dem man anser befinna sig högre i rang som modet sprider sig i 

samhället. Imitationen under aristokratins sekler gick från övre klass till lägre 

och modets utbredning har i själva verket inte varit en form av socialt tvång 

utan snarare ett redskap av representation och social affirmation.9 

Vidare är det vanligt förekommande att förknippa mode med studier om 

klädedräkten. Kawamura gör dock en distinkt skillnad mellan mode som 

beteckning på kläder och mode som ett system av institutioner, organisatio

ner och grupper som tillsammans interagerar för att skapa mode.10 Den här 

studien utgår ifrån synen på kläder som både materiellt gripbara produkter 

och på mode som institutionell och kulturell företeelse. 

När man studerar en i8oo-talsroman som utspelar sig i det moderna och 

ständigt nyskapande och växande Paris, kan man inte undgå filosofen och 

litteraturkritikern Benjamins (1892—1940) betraktelser om huvudstaden. 

Förhärligandet av varan och det skimmer av förströelser som omger den är det hemliga 

temat i Grandvilles konst. [...] Modet föreskriver den ritual enligt vilken kulten av feti-

schen varan vill utövas. Grandville utsträcker dess maktanspråk till vardagens bruksfö

remål lika väl som till kosmos. [...] Varan står i konflikt med det organiska. Den agerar 

som kopplare mellan den levande kroppen och den oorganiska världen. I det levande 

tillvaratar den likets rättigheter. Fetischismen, som är fixerad vid det oorganiskas sex-

appeal, är dess livsnerv. Kulten av varan tar fetischismen i sin tjänst." 

Benjamin beskriver mode som en magisk kraft som utövas på kroppen och 

som förenas med estetikens fantasivärld. Och "grandville" är åskådarplatsen 

för denna dyrkans lek. I det kommande kommer jag att titta närmare på de 

sociala konsekvenserna av den nya modekulten, närmare bestämt på kvin

nans roll såsom den framgår i Zolas roman. Mitt syfte är att se det tidigare 

samhällets arv i moderniteten — med andra ord det omoderna — och de nya 

utmaningar som moderniteten och modet kan ha bidragit med för kvinnans 

8 Yuniya Kawamura, Modeologi. Introduktion till modevetenskap (Stockholm 2007), s. 42—49. 

9 Gilles Lipovetsky, The Empire of Fashion. Dressing modern democracy (Princeton, NJ 1994), 

s. 30. 
10 Kawamura (2007). 

11 Walter Benjamin, Paris, 1800-talets huvudstad. Passagearbetet 1 (Stockholm 1992), s. 45-46. 
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del. Kvinnan under 1800-talet och även under det tidiga 1900-talet reduceras 

oftast till en konsumerande individ som styrs av den "manliga" produktio

nen. Genom Zolas roman vill jag göra ett försök att se bortom denna simpla 

ekvation i syfte att uppmärksamma en ny frigörande faktor i kvinnans liv. 

Kvinnan i hjärtat av moderniteten 

I sitt utkast till Damernas paradis skriver Zola följande: "Jag vill, i Damernas 

paradis, göra den moderna aktivitetens dikt. [...] I ett ord, gå med seklet, ut

trycka seklet som är handlingens, erövringens och ansträngningarnas sekel, i 

alla riktningar."12 Romanen som är publicerad 1883, beskriver förändringarna 

i den parisiska handeln mellan 1864 och 1869.13 Enligt utkastet var Zolas syfte 

att återge denna moderna förvandling i romanen. De aspekter i Damernas 

paradis som jag har valt att lyfta fram i den här studien är: 

• Upplevelsen av den nya handelsformen och detaljhandelns kamp 

• Massförsäljningens inverkan på kvinnorna 

• Förändringen av kvinnans roll i samhället 

Denise Baudu, föräldralös flicka, anländer till Paris med sina två yngre bröder 

Jean och Pépé. Hon inhyses först hos sin farbror, Baudu, som äger en tygaf

fär och flyttar kort därefter till varuhuset i kvarteret där hon får anställning. 

Farbrodern, som är starkt fientlig till det konkurrerande varuhuset "Damer

nas paradis", har svårt att godkänna brorsdotterns anställning men tvingas 

12 Min översättning. Originalcitatet är: "Je veux, dans Au bonheur des Dames, faire le poéme 

de 1'activité möderne. [...] En un mot, aller avec le siécle, exprimer le siécle qui est un siécle 

d'action et de conquéte, d'efforts dans tous les sens", Émile Zola, Au Bonheur des Dames 

(Paris 1990), s. VI. 
13 Som parisisk affärsmodell för sin roman undersökte Zola varuhusen Bon Marché och Lou-

vre med sin preferens för det första, Émile Zola, "Carnets d'enquétes", i Henri Mitterand 

(red.), Carnets d'enquétes. Une ethnographie inédite de la Francepar Émile Zola (Paris 1986), s. 

147. Genom platsbesök kunde författaren dokumentera sig för romanen: "Zola tillbringade 

flera eftermiddagar i de stora varuhusen [...] På Bon Marché cirkulerade han runt i alla 

avdelningar, från källarvåningen till centralkassan och bekantade sig därmed med yrket och 

biträdenas vokabulär. Han följde varans väg från ankomsten till leveransen. [...] På Louvre, 

[...] intresserade han sig i synnerhet för massans rörelse, för skyltningens sammansättning 
och för annonseringen", s. 148 f. 
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acceptera hennes behov av arbete. Denise kastas nu hjälplöst i en fientlig 
atmosfär som präglas av rivalitet mellan säljarna och en illvillighet gentemot 

nyanställda. Hon blir föraktad för sitt lantliga och fattiga utseende och får 

utstå elaka tungor som isolerar henne socialt. Hennes ansvar gentemot de 

yngre bröderna tvingar dock henne till att fullfölja sitt arbete. Efter att ha 

blivit avskedad en gång, blir hon återanställd av Octave Mouret,14 varuhusdi

rektören, och blir avdelningsansvarig. Mouret, som är en stor affärsman och 

kvinnoförtjusare, blir kär i henne och förvandlas till en verkställare av hennes 

innovativa idéer om handeln och de anställdas arbetsförhållanden. Denise 

kämpar länge mot direktörens vädjan om ömsesidig kärlek men erkänner till 

slut sina egna känslor och gifter sig med honom. 

Historien i Damernas paradis rör sig främst om seger och nederlag där 

segern är förbehållen människan som kan utnyttja den moderna tidens behov 

och förfrågan. Den industriella revolutionen och moderniseringen av huvud

staden krävde nya handelsformer. Utvidgningen av Paris geografiska yta inne

fattade en naturlig utvidgning av handelsvarorna och av konsumtionen. Mode, 

som materiell produkt, var inte längre de övre samhällsklassernas privilegium 

och egendom eftersom borgligheten blir nu delaktig i konsumtionssamhället 

såsom det framgår i romanen. Affärsmannen Mouret som uppmärksammar 

och deltar i den moderna tidens anda blir en stor segrare i sammanhanget. 

Hans bedrift sträcker sig från en insikt i kvinnans böjelser för mode till en 

lyhördhet för marknadens behov. Mouret är mannen som drivs av det dubbla 

begäret: att erövra kvinnan och att få henne att ge efter för modets frestelse. 

Under sitt älskvärda galanteri gömde Mouret således den hänsynslösa grymheten hos 

en jude, som säljer kvinnor efter vikt; han uppreste ett tempel åt kvinnan, lät en hel här

skara bränna rökelse för henne, skapade ritualer till ett nytt slags kult; han tänkte endast 

på henne, försökte oupphörligt att tänka ut starkare lockelser; och då hon vänt ryggen 

till, sedan han tömt hennes fickor och förstört hennes nerver, såg han efter henne med 

det djupa föraktet hos en man, som en kvinna varit oklok nog att inte motstå.15 

Mouret är strategen som styrs av sin vilja att erövra marknaden och att stän

digt överträffa sig själv. Utifrån sina personliga erfarenheter av kvinnor — från 

den enkla expediten till baronessan — förstår han att köpbegäret förenar alla 

14 Både Mourets karaktär och varuhusets namn fanns redan med i romanen Pot-Bouille (1882) 

där Mouret arbetade som affärsbiträde. 

15 Zola (1957), s. 87. 

186 



samhällsklasser och att kvinnan representerar den perfekta kunden. Baronen 

Hartman, som senare finansierar varuhusets expansionsarbete, faller för char

men och skickligheten hos denne affärsman: 

Nu förstod baronen honom. Några ord hade varit tillräckliga, han gissade det övriga, 

och ett så chevalereskt sätt att narra kvinnorna intresserade honom, uppväckte hos ho

nom galanta minnen. Han blinkade med en min av hemligt samförstånd, och slutligen 

intogs han av beundran för denne uppfinnare av mekaniken att sluka kvinnor16 

Mouret är symbolen för det nya tänkandet som utvidgar den geografiska ytan 

och med den, massans omättlighet. Välmedveten om dessa faktorer, kunde 

han utnyttja reklamens potential att nå en större folkmassa17 som därmed 

uppmanades att köpa. Lockbetet låg i att sälja i stora mängder till folket och 

till ett lägre pris än detaljhandelns. 

I Zolas roman inspireras den moderna handeln av kvinnans fallenhet för 

mode. Det nya Paris är inte bara de nya boulevardernas och byggnadernas 

stad utan även modeindustrins. Huvudstaden är platsen där begäret aldrig 

släcks och där det moderna modesystemet18 inspireras av kvinnans sensibi

litet. Det Paris, som målas i Zolas roman, är dock en plats som utnyttjar 

henne. Försäljningen blomstrar i "Damernas paradis" tack vare den lönsam

ma taktiken som vänder sig till kvinnorna och som ger dem förnyade behov 

och begär. Varuhusdirektören, Mouret, är ingenjören bakom denna kom

mersiella konstruktion som drar nytta av modernitetens vindar. Samtidigt 

blir varuhustaktiken tvetydig eftersom den odlar och bearbetar systematiskt 

kvinnans längtan efter förnyelse och lyx. Denna konsumtionsform är inte 

bara skapad för kvinnan utan upprätthåller sig också tack vare henne. Rachel 

Bowlby, i sin studie om den urbana konsumtionen i slutet av 1800-talet, ser 

i Damernas paradis två symboliska sidor av det moderna rummet. Kvinnan 

16 Zola (1957), s. 87. 

17 Ruth E. Iskin skriver i Modern women and Parisian consumer culture in impressionistpainting 

(New York 2006, s. 135) att reklamen hade nått en avsevärd betydelse runt 1870: "The grow-

ing prominence of publicité in everyday Parisian life had reached a point where one could 

not escape it. Commentators recognized the spread of publicité as representing changes 
associated with modernity". 

18 Kawamura (2007, s. 84) skriver att ett modesystem förutsätter "design, produktion, distri

bution och konsumtion av beklänad" och att det moderna systemet fick sin start 1868 med 

modets institutionalisering, alltså runt öppnandet av de första modevaruhusen i Paris. 
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och pengarna; kvinnlighetens ideologer och konsumtionens ideologier.19 Eta-

bleringen av varuhusen blev den plats där modet exponerades för kvinnor ur 

alla samhällsklasser och där dessa kvinnor fick sitt eget territorium av fritid 

och konsumtion. Och det förnyade begäret ledde till en ständigt förnyad 

konsumtion, som i sin tur bekostades av mannen. 

Mannens överlägsenhet 

Mourets karaktär i romanen som en skicklig förförare kan sägas föreställa den 

patriarkaliska mannen. Genom sina gåvor till kvinnan gör han henne beroen

de av honom och försäkrar sig samtidigt om sin överlägsenhet som man. Tor-

stein Veblens teori om "iögonfallande konsumtion"20 och Georg Simmels syn 

på kvinnans brist på ställning i samhället har erhållit en stor auktoritet när 

det gäller diskussioner om lyx och kvinnors konsumtion. Elizabeth Wilson 

noterar i sammanhanget att "vår första uppgift i början av det nya millenniet 

blir [...] att frigöra oss från de sista resterna av denna traditionella teoretiska 

kurs".21 Jag kan i viss mening hålla med Wilson om detta men tycker samti

digt att det är relevant att sätta dessa teorier i sitt tidssammanhang i syfte att 

förstå könsrollerna från det sena 1800-talet. Simmel noterar två tendenser i 

mannens beteende: 

Mans desire to please his social environment contains two contradictory tendencies, 

in whose play and counterplay in general, the relations among individuals take their 

course. On the one hand, it contains kindness, a desire of the individual to give the 
other joy; but on the other hand, there is the wish for this joy and these "favörs" to flow 
back to him, in the form of recognition and esteem, so that they be attributed to his 

personality as values. [...] Pleasing may thus become a means of the will to power.22 

Mourets karaktär representerar mannens vilja att förse kvinnan med materi-

19 Originalcitatet är "Au bonheur des Dames brings the two sides together in a single, richly 

symbolic modern space. Women and money; ideologies of femininity and ideologies of 

consumption", Rachel Bowlby, Just looking. Consumer culture in Dreiser, Gissing and Zola 

(New York 1985), s. 66. 

20 "Conspicuous consumption " på engelska. 

21 Elizabeth Wilson, "Dräktteorier för 2000-talet", i Bo G. Nilsson (red.), Påklädd Uppklädd 

Avklädd. Om kläder, kropp och identitet (Stockholm 2005), s. 167. 
22 Georg Simmel, "'Adornment' ur Sociology", i Daniel Leonhard Purdy (red.), The rise of 

faskion. A reader (Minneapolis & London 2004), s. 80. 
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ella gåvor som följaktligen, som Simmel skriver, faller tillbaka på honom och 

hans eget självvärde. Den allvetande berättaren i Damernas paradis avslöjar 

även att 

Mourets huvudsakliga syfte var att besegra kvinnorna. Han ville, att kvinnan skulle vara 

drottning i hans hus, han hade byggt henne detta tempel för att där behandla henne 

efter sitt godtycke. Hans taktik var att berusa henne med ridderligt galanteri och sedan 

dra fördel av hennes begär.23 

Genom att erövra kvinnan på detta sätt kunde Mouret bekräfta både sin 

yrkesskicklighet och sin manliga auktoritet. Ur det perspektivet kunde lyxen 

som betalades av mannen betraktas som en förslavande faktor för kvinnan 

som inte kunde motstå varken mannens eller arbetsledarens frestelser. 

Vidare väcker utställningen av varorna i varuhuset ett oemotståndligt 

köpbegär hos kvinnorna.24 Den ständigt förnyade skyltningen, folkmassans 

trängsel, de intressanta priserna och den teatraliska dekoren av huset gynnar 

försäljningen. Kvinnan är avväpnad inför skönheten i denna förtrollade värld 

som riktar sig helt och hållet till henne: "Fru Marty sökte efter ord för att 

ge uttryck åt sin hänförelse, men kunde inte hitta på någonting annat än: 

— Det är sagolikt!"25 Mannen kan sägas upprätthålla sin överlägsna position 

visavi kvinnans förnyade begär i varuhuset. Denna så kallade lyxkonsumtion 

medverkar i sin tur till kvinnans beroende av mannen. Könsskildringen i ro

manen överenstämmer med Simmels teori om kvinnans sociala ställning som 

i viss mån försämras i masskonsumtionens begynnande era. 

Kvinnans konsumtion 

Zolas roman vittnar om tre typer av kvinnor: den traditionella kvinnan, den 

moderna kvinnan och den kvinna som förenar traditionen med sin tids mo-

23 Zola (1957), s. 230. 
24 Såsom det framgår i romanen gäller detta alla kvinnor oavsett klasstillhörighet. En av varu

husets kunder, grevinnan de Boves, blir ertappad för stöld, Zola (1957), s. 376. Oförmögen 
att motstå det pressande begäret, förödmjukar hon sig för några spetsar; och i romanen är 

hon långt ifrån den enda som agerar oförståndigt av ren hänförelse. Denna attityd framkal

lad av fascinationen för föremålen kan kopplas samman med Benjamins beskrivning av mo

det och förhärligandet av varan i Passagearbetet Paris, 1800-talets huvudstad som nämndes 

tidigare: "Modet föreskriver den ritual enligt vilken kulten av fetischen varan vill utövas". 

25 Zola (1957), s. 236. 
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dernitet. Den första typen gestaltas av Denise gamle farbrors maka och dotter 

som lever fogligt under faderns auktoritet. Vid hans pension, skulle affären 

efterlämnas till den husligt anställde Colomban, som senare skulle gifta sig 

med dottern och därmed upprätthålla traditionen i familjen. Baudus liv och 

affär personifierar idén om de traditionella yrkesvärderingarna i det gamla 

franska samhället; värderingar som är nu hotade av det nya Paris. 

Mellan den traditionella och den moderna kvinnan, finns Denise, huvud

personen i romanen. Denise är den enkla flickan från landet som anländer i 

ett mullrande Paris. Hon slits mellan sin goda vilja att se de små handlarna 

överleva moderniseringen av huvudstaden och sin beundran för Mourets 

genialitet och försäljningstaktik. Hon är bryggan som förenar de båda värl

darna, kapabel att bibehålla kontakten mellan det gamla och det nya. Denise 

förkroppsligar den moderna kvinnan som lyckas hitta sin plats i det nya sam

hället och samtidigt förbli respektfull för traditionens plikter. 

I den motsatta ändan till den traditionella kvinnan hittar vi den mäktiga 

Madame Desforges och hennes vänninor som är kunder på varuhuset. Mada-

me Desforges är en förmögen änka och god vän till bankiren, baronen Hart-

mann, som finansierar nya konstruktionsarbeten i varuhuset. Denna typ av 

kvinnor i romanen är medvetna om sin sociala makt och odlar flitigt sin smak 

och sitt intresse för mode och nyheter. De erövrar varuhuset och handlar med 

stort nöje. Varuhuset är deras territorium, platsen för deras luxuösa nyckfull

het. De blir sannerligen drottningar där, enligt Mourets citerade ord. 

I sin analys av modefenomenet skriver Simmel att " [ i j n a certain sense 

fashion gives woman a compensation for her lack of position in a class based 

on a calling or profession".26 Etableringen av varuhusen i Paris har gett kvin

nan tillfälle att ägna sig åt den underhållning som modet inbjuder till. Modet 

tillhör henne därför att det riktar sig till henne och hon kan njuta av det. Va

ruhusen är det nya territoriet där kvinnan bejakar sitt tycke för nyheterna. In

för måndagsförsäljningen fick Mouret idén att ställa i porten en massa varor 

till lågt pris för att åstadkomma en folkskockning.27 Och folkmassan bestod 

av "en brokig blandning av sidenklädda damer, små tarvliga borgarfruar och 

barhuvade arbeterskor, allesammans drivna av samma passion.28 

26 Georg Simmel, On individuality and social forms. Selected writings (Chicago 1971), s. 310. 

27 Zola (1957), s. 231. 

28 Zola (1957), s. 235. 
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Skillnaden mellan detaljhandeln och varuhusens strategier framträder tyd

ligt här. Medan de gamla små butikerna - många gånger mörka och trånga 

som Baudus affär — begränsade sig till specialiserade artiklar, kunde de stora 

husen nu erbjuda kunderna en mängd olika varor som kittlade fantasin och 

begäret. Inköpen överskred nu de riktiga behoven då tillgången var stor och 

rummets dynamik lockade folket. Modet är inte längre en fråga om klädes

plagg eller materiell komfort, det är också kvinnas nyvunna passion. Det är 

hennes område och en slags "kompensation" för sin ställning i samhället. 

Utöver det, har modet i Paris blivit en levnadsstil eftersom man inte längre 

besöker en affär bara för inköp utan även för att titta och tillbringa tiden. 

Modet är numera en del av kvinnans sociala liv.29 Varorna har förvandlats till 

ett spektakel såsom Guy Debord skriver: "Spektaklet är ögonblicket när varan 

har kommit till att bli den totala sysselsättningen av det sociala livet. Inte bara 

förhållandet till varan är synligt utan man ser inget annat än det: världen man 

beskådar är dess värld."30 

Varuhusen erbjuder ett stort sortiment av varor, från kläder till möbler, 

vilket lyckas sysselsätta kvinnornas dagar. Den nya mötesplatsen blir härmed 

varuhusen. Kvinnan lämnar hemmets väggar för att erövra en plats fylld av 

visuell och taktil underhållning. Modet blir kvinnans nya kult, en plats där 
hon regerar. Bland Zolas anteckningar kan man läsa följande: "Man har sagt: 

"Om man tog bort varuhuset skulle det bli kvinnorevolution". C. säger att 

29 Ovanbeskrivna förhållanden berör den moderna kvinna — oberoende av samhällsklass - som 

lierar sig med sin tid. Men vad händer med de kvinnor som håller sig kvar i familjetraditio

nerna och de gamla handelsbruken? Dessa kvinnor som representeras i romanen av Baudus 

maka och dotter tinar bort i familjebutikens mörker och misär. Dottern Geneviéve förlorar 

sin blivande make, Colomban, till en av varuhusets expediter. Colomban är förförd av varu
husets framgång och de expediter som arbetar i den. Modern begraver sin dotter och dröjer 

inte länge förrän hon följer henne i graven. Mellan traditionen och moderniteten, är det det 

sistnämnda som vinner och de som inte deltar i dess dynamik förlorar striden. Varuhuset 

är ett "vidunder", enligt berättarens beskrivning, som sväljer allt som står i dess väg mot 

utvidgningen av ytan, Zola (1957), s. 333. 
30 Min översättning. Originalcitatet är "Le spectacle est le moment ou la marchandise est par-

venue å 1'occupation totale de la vie sociale. Non seulement le rapport å la merchandise est 
visible, mais on ne voit plus que lui : le monde que l'on voit est son monde", Guy Debord, 
La société du spectacle (Paris 1983), s. 28-29. 
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modevaruhuset tenderar att ersätta kyrkan".31 Bowlby noterar den viktiga at

titydförändringen hos konsumenterna: 

People could now come and go, to look and dream, perchance to buy, and shopping 

became a new bourgeois leisure activity - a way of pleasantly passing the time, like 

going to a play or visiting, a museum. Stores became places where customers could 

even spend an entire day, since they were supplied with amenities ranging from reading 

rooms to refreshments to toilets.32 

Varuhusen blev kvinnornas nöjesfält som samtidigt utnyttjade deras intresse 

för modenyheter. Försäljningsstrategierna kan betraktas som ett sätt att profi

tera på kvinnans "fäbless" och på hennes dåtida beroende av mannens pengar. 

I viss mening, bidrog mannen till denna köpmani eftersom han finansierade 

den. Bowlby talar om "organized disorder" och om brist på rationell konsum

tion.33 Veblen, som jag nämnde tidigare, betonar att konsumtionskulturen är 

ett sätt att bekräfta mannens överlägsenhet och hans förmåga att underhålla 

kvinnan och hemmet. Kvinnans konsumtion förstärker mannen samtidigt 

som den ökar beroendet av honom.34 Trots att denna syn på modernitetens 

utveckling känns förlegad idag har den en stark realitetsförankring i 1800-ta-

let. Det kvarstår dock en viktig konsekvens som har påverkat kvinnans sociala 

situation på ett nämnvärt sätt och som varken Simmel eller Veblens teori tar 

hänsyn till: de facto att varuhusen bidrog till kvinnofriheten. 

Konsumtion och emancipation 

Modernitetens bidrag under 1800-talet har varit föränderligheten i samhälls

strukturen som tillät en klassförflyttning av både tillgången till mode och 

konsumtionen av mode. Genom sin hängivna konsumtion har kvinnorna 

varit målgruppen som har deltagit aktivt i samhällsdynamiken. Men eftersom 

31 Min översättning. Originalcitatet är "On a dit: "Si on supprimait le grand magasin, il y 
aurait une révolution de femmes."C. dit que le grand magasin de nouveautés tend å rempla-

cer 1'église", Zola (1986), s.184. 

32 Bowlby (1985), s. 4. 

33 Bowlby (1985), s. 75. 

34 Thorstein Veblen, The theory of the Leisure Class. An economic study of institutions (New York 

2005), s. 119-120. 
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intresset för kläder inte har haft någon högre status, har kvinnors "syssla" 

inte tagits på allvar. Kawamura skriver att en viktig faktor till att mode har 

betraktats som "meningslöst" är att det har "länkats till utseende och kvin

nor".35 Dess egenskaper som föränderlighet och ytlighet/prydnad har fjärmat 

kvinnorna från den intellektuella diskursen. Kvinnorna har snarare betraktats 

som offer som har manipulerats av ett patriarkaliskt system och som åskådare 

till en produktion som är skapad av männen. Att ägna sig åt mode i form av 

varuhusbesök har gett kvinnorna en passiv som roll som storslukande mot

tagare av konsumtion. 

Det är dock viktigt att lyfta fram att Zolas samhällsskildrande roman 

visar att varuhustillkomsten påverkade kvinnans livsstil markant. Det sto

ra och varierande utbudet och de lägre priserna fick kvinnan från den övre 

medelklassen att konsumera mera och att ägna sig åt varuhusbesöken på ett 

njutningsfullt sätt. För medelklasskvinnan blev modet mer tillgängligt tack 

vare priskonkurrensen som varuhusen skapade. Denna kvinna är numera en 

viktig aktör i konsumtionssamhället och det är tack vare hennes bidrag som 

lyxen började demokratiseras. Modet är inte längre överklassens exklusiva 

egendom. Lyxdemokratiseringen görs nu genom medelklasskvinnans kon

sumtion. Kvinnan upplever en frihet och en njutning både i begäret och i 

konsumtionsakten. Denna upplevelse kan väcka en reaktion som blir lätt 

moraliserande eftersom den uppfattas som irrationell. Det är dock värt att 

notera att genom tillgången till mode har kvinnan börjat åtnjuta en viss frihet 

i form av varuhusbesök och en längtan efter nyheter. Och njutningen i sig är 

en befriande känsla. Mode, både som institutionellt och materiellt gripbart 

fenomen, är modernitetens barn. 

Det franska 1800-talssamhället vittnar om en dynamik med ökad produk

tion och större tillgänglighet till konsumtion - en dynamik där modet kom 

att befästa sin roll som symbol för den kvinnliga aktiviteten. Denna aktivitet 

i sig har banat vägen för kvinnans sociala affirmation. 

35 Kawamura (2007), s. 26. 
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