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Abstract 

The topic for this thesis is gender and the status of the household in Sweden in the late 18th 
century. The household was central for the early modern economy. With its organic structure, it 
was also a model for society. Each member of the household had a place within its hierarchy, 
which defined his or her role in its economic production. There is a theory which asserts that the 
household’s cultural status weakened during the late 18th century. There could also be a 
connection between the household losing status, and the development of a new, more house-
bound role for women in society. I examine whether this development can be observed in a few 
conduct books, and the correspondences of two couples. In what way are ideals of gender and 
the household visible in this source material? In order to examine these ideals from different 
angles I have analyzed aspects which can be tied gender and economy in four different chapters: 
work, the treatment of subordinates, social life and the way ideals were discussed. I have 
concluded that there was a toeing of the line between the older ideal of a unified, productive 
household and another ideal where the household was simply a home. The way this line was toed 
was particularly evident when it came to women, who had to respond to competing demands to 
be second in command over the household, and at the same time meet social standards. Ideals 
such as romantic marriage, the dutiful housewife and caricatures of wasteful, vain women, all had 
to be faced by the letter-writers, as they navigated through life. These ideals sometimes 
contradicted each other, allowing for them to be used strategically in different ways for the 
purposes of the household’s survival. They were not set in stone.  

Key words: Household, ideals, gender, economy 
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Inledning 

” Mannen syslosätter sig med det yttre af hushållningen. Enligt det stånd, som han en gång har walt, går han antingen 
ut på fältet, eller sitter i sin Bok-kammare, eller sköter någon annan handtering. Imedlertid är hans hustru syslosatt 
med det inre af hushållningen: hon underhåller ordning och ro i huset, hon utbreder allestädes renlighet och 
snygghet, hon bestyrer utgifterna med en klokhet, som synes förmera hennes Mans inkomster, hon är sielf arbetsam, 
hon wet alt hwad i huset föregår… Smak, plikt och en lycklig öfning göra alla swårigheter lätta.”  - ur En Fulkomlig 
Ägta Hustrus Bild, Tecknad  Efter den målning, som finnes i Ord-språks-Bokens Sidsta Capitel. 1787, s. 17 

”I dag då jag var ute och åkte mötte jag Calar wid sin fru, swärmor, svärfar, och far. Kiörandes 2ne kiärr lass med 
allahanda, fadern och hustr ledde hwarsin koo, hon (hustrun) såg rätt brah ut, och för at allenast vara 18 åhr såg hon 
redan ut at kunna taga sin karl i kragen.” – Ulrika Grill, Godegård 1 augusti 1781 

En text, tagen från en rådgivningsbok, ger en typisk mall för hur genusordningen inom hushållet 

ska se ut under slutet av sjuttonhundratalet. Mannen ska stå för den ”yttre” hushållningen, 

kvinnan för den ”inre” hushållningen. Hushållningen betecknar parets ekonomiska verksamhet 

inom hushållet som de tillsammans utgör. De har skilda ekonomiska uppgifter: han bringar in 

inkomsterna, som hon förvaltar den del som ska gå till hushållets fortlevnad. Hans roll är att 

verka och synas utåt, medan hon har en bakåtklivande, omhändertagande roll. I citatet från Ulrika 

Grills brev till sin make Jean Abraham Grill skildras å andra sidan ett par som arbetar tillsammans 

utomhus och en ung hustru som ”kan ta sin karl i kragen”. Det är inte ett särskilt innehållsrikt 

citat, men Ulrika Grill beskriver ändå på ett slentrianmässigt sätt en hustru som kan gå jämsides 

med, eller till och med regera över sin make. Hon ger på så sätt en bild av hur makars relationer 

kan se ut som kontrasterar lite mot rådgivningsbokens.  

   Den här uppsatsen handlar om kopplingen som ofta görs mellan marginaliseringen av kvinnor 

och utvecklingen av det kapitalistiska samhället. Mer specifikt handlar den om huruvida spår av 

en sådan utveckling alls syns i mitt källmaterial. I historieskrivningen har man länge kopplat 

samman kapitalismens utveckling med en skärpning av de så kallade ”separata sfärerna”. Man har 

sett allt starkare tendenser att särskilja könen från och med sjuttonhundratalets slut, i takt med en 

ökad industrialisering, utvecklingen av en kapitalistisk ekonomi och ett mer individ-centrerat 

samhälle. Den äldre, hushållsinriktade samhällsmodellen hade en tydlig plats för kvinnan. Hon 

kunde hjälpa och i viss mån komplementera mannen som ställföreträdande regent i hushållet. I 

det nya kapitalistiska samhället hade hon dock, enligt den här historieskrivningen, ingen 

ekonomisk roll att anta. Hon förpassades till privata sammanhang, medan mannen tilläts ta plats i 

offentligheten.1  

   Denna beskrivning av de separata sfärerna har senare kritiserats från olika håll, bland annat för 

att den undanskymmer de möjligheter som fanns för kvinnor att föra aktiva liv under 

artonhundratalet, för att den riskerar att glorifiera den äldre samhällsordningen och också för att 

                                                           
1 Se Hassan Jansson, 2011 s. 235 - 254 
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den underskattar dess ihärdighet – hushållsmodellen behöll sitt inflytande långt in på 

artonhundratalet.2 Frågor som tagits upp är huruvida normer om separata sfärer åtföljdes i 

praktiken, men också om dessa normer var allmänt accepterade. Amanda Vickery har skrivit om 

nödvändigheten att jämföra olika typer av källor för att kunna se i hur hög grad vissa normer 

faktiskt har varit förhärskande. Det är välkänt att det fanns texter som beskrev den ”yttre” och 

den ”inre” hushållningen under slutet av sjuttonhundratalet, men det räcker inte att läsa dessa för 

att bevisa att det synsättet varit accepterat.3  

   Jag har valt ut de inledande citaten eftersom de på ett enkelt sätt illustrerar hur synvinklarna i 

normgivande litteratur och hos individer kan vara olika. Texter i rådgivningsböcker behöver inte 

ha varit helt representativa för tidens tankegångar. Det kan ha funnits skilda sätt att se på 

äktenskap, genus och arbetsdelning, och skilda sätt att tala om dem; rådgivningsböckerna kan ha 

varit en del av en diskurs, snarare än rigida mallar för hur samhället skulle se ut. Jag anser att det 

kan vara relevant att jämföra hushålls- och rådgivningsböcker med brevväxlingar för att se om 

normerna som böckerna förespråkar förekommer i privata texter, och i så fall, hur de behandlas.  

   De familjer jag har valt att studera skiljer sig från de genomsnittliga i Sverige under 

sjuttonhundratalet i och med att de var förmögna, och var godsägare eller tillhörde borgerskapet 

snarare än allmogen. Det skulle kunna kasta tvivel på hur allmängiltig den här uppsatsen är, men, 

som jag också tar upp senare; alla familjer är olika. Eftersom det här är en liten fallstudie är 

huvudfrågan inte hur allmängiltig den är. Uppsatsen behandlar hur människor som inte passade 

in i samhällsnormen på alla punkter förklarade sitt beteende och sig själva. Genom att studera 

normer och ideal studerar jag inte praktiker, utan på vilka sätt det var möjligt att förklara sitt 

beteende.  

   Min undersökning handlar om normerna och idealen kring hushållet under det sena 

sjuttonhundratalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Se Hasselberg 1998, s. 61 – 75, Hassan Jansson 2011 s. 235 - 254 
3 Vickery, 1993 s. 383 - 386 
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Hushållet som ett analytiskt begrepp 

 

I denna uppsats kommer jag att leta tankar och idéer som kan kopplas till den tidigmoderna 

hushållskulturen. Det är därför nödvändigt att förklara begreppen hushåll och hushållning, så 

som de används här. Detta försvåras av att begreppen används på olika sätt i källmaterialet. I 

boken Det Mennskliga Lifvets Rätta Hushållning klassas till exempel social etikett som hushållning, 

medan journalen Hushållningsjournal betecknar allt från trädgårdsskötsel till handel och 

agrarproduktion på nationell skala hushållning.4  Det fanns teorier i tiden, som de som syntes i 

Hushållningsjournal och de som delvis motiverade grundandet av den Kungliga 

Vetenskapsakademien, som likställde nationen med ett stort hushåll och kallade den nationella 

ekonomin hushållning.5 Men det som Cajsa Warg syftade till i sin berömda kokbok Hjelpreda för 

Unga Fruentimber Uti Hushållningen var snarare det enskilda hemmets bestyr – matlagning, 

tygfärgning, djurskötsel och läkekonst.6 Rådgivningsböcker kunde som sagt göra skillnad mellan 

”yttre” och ”inre” hushållning för att närmare förklara begreppet, måhända ett tecken på att det 

fanns diskussioner i tiden om vad hushållning betydde och hur viktigt det var. Ett annat exempel 

på den diskussionen var när kokboksförfattarinnan Anna Maria Rückerschöld utnyttjade den 

kulturella parallellen som fanns mellan hushållet och samhället för att lyfta fram kvinnors arbete. 

I fyra kokböcker och i andra skrifter beskrev hon hur viktigt kvinnors arbete inom hushållet var 

för det ”större” hushållet, nationen. Den inre hushållningen kvinnor sysslade med var samma 

sorts värv som nationens ekonomer sysslade med på en större skala.7 Klart är att begreppen 

hushållning och hushåll användes på olika sätt i olika sammanhang under slutet av 

sjuttonhundratalet. En skillnad jag kan observera är att det redan verkar ha betytt olika saker för 

kvinnor och män, något som citatet som inleder den här uppsatsen belyser.  

   Hur flytande hushållet och hushållning var som begrepp under sjuttonhundratalet är viktigt att 

förstå om man ska kunna använda dem som analytiska verktyg, eftersom det talar om hur 

allomfattande hushållet kunde vara – det var något som var flexibelt, och kunde anpassas till 

många olika situationer. Men det är inte framförallt detta som är den här undersökningens fokus. 

Jag utgår från att hushållet var en kultur och en samhällsmodell, och hushållningen var det ideala 

ekonomiska handlandet inom den här kulturen.   

   År 1581 skrev adelsmannen Per Brahe d. ä. Oeconomia eller Hushållsbok för Ungt Adelsfolk, en bok 

med råd om hur hushållningen och jordbruket skulle skötas, och hur man bäst levde ett gott liv. 

                                                           
4 Se anonym, 1760  och Hushållningsjournal 1776 – 1813 
5 Lindroth, 1967, s. 220 - 231 
6 Warg 1755 
7 Helmius 1990  
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Denna bok syftade till samhällets rikaste skikt, och den var adresserad till hushållets manliga 

överhuvud, husfadern. Begreppet hushållning kunde vid den här tiden likställas med den 

tidigmoderna uppfattningen av ekonomi. Titeln Oeconomia gör kopplingen tydlig. Här är ordet 

ekonomi närmare sitt ursprung oikos som betyder hushåll. Att praktisera ekonomi eller god 

hushållning handlade om ett att reproducera sina tillgångar likaväl som att tillskansa sig fler. 

Hushållning hade också en koppling till moral. God hushållning – alltså ekonomi – var omöjligt 

för den som inte levde ett dygdigt och moraliskt liv. Böckerna knöt samman moralen med en 

föreställning om hierarkier inom hushållet, med inspiration från bibeln, Luthers hustavla och 

Aristoteles. Hushållning var den ekonomiska verksamhet som hade hushållet som bas. Hushållet 

var en hierarkisk enhet där husfadern stod högst. Under honom stod husmodern och tillsammans 

regerade de över barnen och husfolket.8  

   Leif Runefelt har definierat den tidigmoderna tanken om hushållet och hushållningen på det 

här sättet. Han kallar det tidigmoderna hushållet för en organism. Människorna var inte individer, 

utan sammanknutna i hushållet. Man bedömdes inte som en individ, utan utefter vilken position 

man hade inom ett hushåll – man, hustru, son, dotter, änka, till exempel.9  Christopher Pihl har 

vidare beskrivit hur en sådan samhällsmodell delvis gett kvinnor en tydlig plats inom den 

hierarkiska ordningen som hushållet hade, och också gett henne möjlighet att vara 

”ställföreträdande regent” för sin make. ”Subordinated agency” är ett begrepp som används i det 

här sammanhanget, för att beskriva hur kvinnor kunde ha makt samtidigt som de var underställda 

sina makar. Inom hushållets organisationsmodell var kvinnor inte jämställda män, men de hade 

en plats.10 Hushållningen kan också kallas för en tvåförsörjningsmodell, i kontrast mot senare 

tiders enförsörjningsmodell där mannen förutsattes ensam förtjäna familjens uppehälle. Enligt 

tvåförsörjningsmodellen bidrog det gifta paret tillsammans.11 Kanske man också skulle kunna 

beskriva en familjeförsörjningsmodell där även barnen bidrog. 

 

Vår tids syn på begreppen hushållning och ekonomi skiljer sig alltså från den tidigmodernas. 

Enligt Marion Gray, som analyserat hushållsböcker i Tyskland, började den manliga eliten överge 

jordbrukandet för att arbeta som ämbetsmän utanför hemmet under sjuttonhundratalet. 

Begreppet ekonomi ändrades långsamt till att bli något som var kopplat till det större samhället, 

snarare än till det egna hushållet, och kom att börja följa sin egen logik, snarare än den kristet 

moraliska och aristoteliska som förespråkats i den äldre husfaderlitteraturen. Det medförde att 

                                                           
8 Runefelt, 2001 s. 91 - 110 
9 Ibid. s. 51 – 54, s. 102 - 103 
10 Pihl, 2011 s. 37 – 42, s. 57 - 58 
11 Ågren 2011 s. 234 
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begrepp som dygd och moral fick mindre betydelse för samhällets ekonomiska välfärd. 

Tillsammans med hushållet blev dygden och moralen istället privata angelägenheter. Detta kan 

också ha medfört att de blev kvinnliga angelägenheter, eftersom kvinnor var förbundna med det 

privata hemmets sfär. Marion Gray har sett den här utvecklingen i sin studie av tysk 

husfaderliteratur under tidigmodern tid.12 

  Hushållsliteraturen utvecklades som genre. Under stormaktstiden var den främst riktad till 

husfäder ur adelsfamiljer, även om dess instruktioner i teorin skulle gå att appliceras på alla 

hushåll. Under sjuttonhundratalet utkom dock fler hushållsböcker som inte var exklusivt riktade 

till adeln, eller till husfäder. Ylva Hasselberg har beskrivit den senare hushållslitteraturen från 

artonhundratalet, som exklusivt riktades till kvinnor. Hon ser bytet av målgrupp för böckerna 

som ett symptom på att begreppet hushållning blivit smalare. Hushållning blev sett som mer 

kvinnligt och privat, separerat från arbeten utanför hemmet som ansågs manliga.13 

Hushållsböckerna fick mindre fokus på jordbruk, och kom allt mer att handla om moralisk 

uppfostran. Enligt Runefelt hade den moraliska uppfostran ingått i hushållslitteraturen redan från 

början, när de främst hade husfäder som tilltänkt läsekrets. Hasselberg tolkar hushållsböckernas 

senare inriktning på en kvinnlig läskrets som att det under artonhundratalet ansågs vara kvinnans 

plikt att föregå med ett gott moraliskt exempel. Även dygd och moral hade fått en kvinnlig 

särprägel. Den här uppsatsen kommer att behandla förändringen av hushållet och hur den här 

förändringen var knuten till genus, om den nu skedde på det sätt som Hasselberg beskriver. När 

började begreppet ekonomi betyda något annat än begreppet hushållning, och när förlorade 

ekonomi kopplingen från dygd och moral? När blev dygden och moralen kvinnans uppgift?  

   Dessa frågor kan antagligen inte besvaras helt fullt ut, men genom att ställa dem hoppas jag 

kunna kasta ljus på förhållandet mellan den förändrade synen på ekonomi och dess samband med 

skiftande ideal för kvinnor och män under det sena sjuttonhundratalet. 

   I min undersökning kommer jag alltså leta efter spår av hushållstanken, där hela familjen, i 

förlängningen släkten och kanske samhället är en organism, och där kvinnor och män har platser 

i en hierarki enligt hustavlans modell. Hittar jag uttryck och tankegångar som jag tolkar som mer 

individ-centrerade, kommer jag att lyfta fram dessa som något som går emot hushållskulturen. Jag 

när jag letar efter hushållning letar jag efter vad jag tolkar som ekonomiskt handlande eller 

tänkande utifrån en tvåförsörjningsmodell. 

      

 

                                                           
12 Gray, 2000 s. 270 - 291 
13 Hasselberg, 2011 
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Syfte  
 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hushållets status och ideal under perioden 1770 – 

1790. Genom att göra det vill jag belysa det sena sjuttonhundratalets syn på ekonomi. Min 

huvudfråga är, hur syns ideal om hushållning och genus i källmaterialet? 

   Min metod är att ta reda på hur ideal om genusarbetsdelningen inom hushåll syns i 

rådgivningsböcker och brev under slutet av sjuttonhundratalet, och se om jag kan knyta an dessa 

ideal till hushållningens status i samhället under den tiden. Jag jämför de tryckta böckerna med 

privata brevväxlingar för att se om det finns en samstämmighet eller om det finns skillnader 

mellan dem när det kommer till åsikter om arbetsdelning och skilda roller för kvinnor och män. 

   Mitt fokus är uppdelningen mellan könen inom hushållet. Den tidigmoderna beteckningen för 

ett hushåll var en enhet som leddes av ett gift par; enligt Kekke Stadin kunde det på 

sextonhundratalet betraktas som att det gifta paret var samhällets grundläggande enhet snarare än 

hushållet.14 Hon beskriver det motsägelsefulla i hustruns roll som föreståndare för hushållet 

jämsides maken. Samtidigt som kvinnan enligt hustavlan skulle vara underordnad mannen, fanns 

idealet att hustrun skulle styra över de andra inom hushållet jämsides med mannen med en 

auktoritet som inte fick undermineras. Det här kunde i vissa fall ge hustrur en viss makt, och det 

kunde ligga i mannens intresse att inte undergräva den makten. Arbetsuppdelningen kunde 

givetvis påverkas av när män hade yrken som tog dem utanför hushållet. Då kunde hustrurnas 

makt inom hushållet utvidgas.15  

   En av sakerna jag undersöker är just hur maktbalansen mellan mannen och hustrun kunde se ut 

när mannen befann sig utanför hemmet. Det hör till mina källors natur att just det här fenomenet 

framkommer, eftersom breven mellan paren bara skrevs när de var åtskilda. Det är möjligt att 

breven ger en inblick i de samtal mannen och hustrun hade haft om hushållet om de hade varit 

tillsammans, men breven visar också på hur det kunde se ut när hustrun själv var föreståndare 

över hushållet i mannens frånvaro. Det måste ha tett sig annorlunda än när de samsades om 

auktoriteten i hushållet. När den hon skulle lyda under befann sig på främmande ort var det 

husmodern som hade den främsta makten. Breven är en bra källa om man vill titta på just 

maktbalansen mellan makarna.  

   Samtidigt kunde den här utökade makten inom hushållet verka tvetydig för kvinnors ställning 

inom samhället i stort. Att en kvinnas möjlighet till maktutövande nästan helt knöts till hennes 

status som gift försatte henne fortfarande i en beroendeställning gentemot sin man. Att giftermål 

                                                           
14 Stadin, 2004 s. 58 - 59 
15 Ibid. s. 37 -39  
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teoretiskt var något som alla kunde uppnå legitimerade också den hierarkiska ordningen inom 

hushållet. Pigors och drängars tjänstgöring betraktades som något temporärt, och därför 

förväntades de acceptera sin underkuvade ställning inom hushållet.16 De som aldrig gifte sig 

kunde inte uppnå den status husmödrar hade, och att ha oinskränkt makt inom hushållet kunde 

få mindre betydelse om definitionen för hushåll snävades åt, från att ha symboliserat all 

ekonomisk verksamhet till att bara ha betydelsen hemmet. Genom att undersöka hushållets och 

hushållningens status kan man ta reda på både hur synen på ekonomin och samhällsordningen 

ser ut, och också vilken plats människor tillskrev sig själva i den.  

 

Teori – Föreställningen om de separata sfärerna 
 

Enligt hustavlans metafor föreställdes kvinnan och mannen tillsammans som en människa, där 

mannen representerade huvudet och kvinnan kroppen.  Den här metaforen för uppdelningen 

mellan könen kunde också appliceras på uppdelningen inom hushållet, där husfadern var huvudet 

och de andra inom hushållet – hustrun, tjänstefolket och barnen – var kroppen. I samhället var 

kungen huvudet. Ekonomisk praktik hörde tätt samman ideal om människors olika roller i 

samhället.17 

   Samtidigt kunde denna hierarkiska ordning vara flexibel. Metaforen om kroppen ger en 

antydning om det, i och med att den talar om att människor – framförallt kvinnor och män – inte 

sågs som helt väsensskilda från varandra, utan som i tätt förbund med varandra. De var ojämlika, 

men de samarbetade. Den här bilden av kvinnor och män gav också ett eko i femton- och 

sextonhundratalets anatomiforskning, ett exempel på hur kulturella föreställningar kunde påverka 

vad människor lyckades se. 

   Thomas Laqueur har behandlat en vetenskaplig syn som existerade under den tidigmoderna 

epoken, som han kallar enkönsmodellen. Enligt enkönsmodellen fanns det under den 

tidigmoderna tiden en uppfattning att kvinnor hade samma könsorgan som män, fast inåtvända. 

Gränserna mellan könen var därför inte like tydliga som de senare skulle bli. Vissa vetenskapsmän 

trodde att det var fullt möjligt att den som betedde sig för mycket likt det andra könet faktiskt 

kunde byta kön fysiskt, och det fanns en kulturell fascination för hermafroditer.18 Historiker som 

har beskrivit tidigmoderna fall där folk förklätt sig till det motsatta könet har också observerat att 

det inte var ett särskilt ifrågasatt fenomen under sextonhundratalet; man trodde att det var fullt 

                                                           
16 Hansen, 2006 
17 Runefelt, 2001 s. 100 – 110, s. 121 
18 Laqueur, 1990  
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möjligt för kvinnor att på ett övertygande sätt utge sig för att vara män och vice versa. Det fanns 

alltså en viss möjlighet att röra sig mellan könsidentiteter, även om det inte var vanligt. 

   Dror Wahrman pekar i sin undersökning av engelska tidigmoderna texter av olika genrer på att 

detta började ifrågasättas allt mer under slutet av sjuttonhundratalet. Fler och fler skildringar dök 

upp av folk som försökte förklä sig till det motsatta könet men som misslyckades och 

förlöjligades. Det ansågs allt mindre trovärdigt att någon skulle kunna luras på det sättet.19 

Könsöverskridande beskrevs också oftare i negativa ordalag. Under sextonhundratalet kunde folk 

som förklädde sig till det andra könet i vissa sammanhang beskrivas som heroiska, men sådana 

exempel försvann gradvis under sjuttonhundratalet enligt Wahrman.20  

   Det som beskrivs ovan skulle kunna vara ett led i utvecklingen av de separata sfärerna. De 

separata sfärerna innebar olika saker; att kvinnor och män levde i åtskilda rum i husen, att 

kvinnor stannade i det privata hemmet medan männen deltog i offentligheten, att män och 

kvinnor borde sköta olika sysslor eftersom de ansågs väsensskilda fysiskt och psykiskt. Fram till 

början av nittiotalet var det relativt oomstritt att den här utvecklingen skulle ha skett under 

sjuttonhundratalets lopp, och att den verkligen blev stark under artonhundratalet.21 

   Vad som är osäkert är när den här påstådda utvecklingen ska ha skett. Vickery har beskrivit 

genushistorieskrivning från början av nittonhundratalet och framåt. Hon menar att historiker har 

valt ut vitt skilda tidsperioder och pekat på samma utveckling mellan könen. På frågan ”när 

skapades de separata sfärerna?” skulle man kunna svara att de alltid har funnits, men på olika 

sätt.22 Vickery problematiserade begreppet separata sfärer i en tongivande artikel 1993. Där går 

hon igenom det narrativ som historiker skapat, där kvinnor allt mer förpassades till hemmets sfär 

och sysslor under sjutton- och artonhundratalet i takt med att industrialiseringen och 

kapitalismen utvecklades. Vickery menar att upphöjandet av kvinnor på en piedestal är något som 

skett i olika tider, och att det är cykliskt vilken bild av kvinnan som är på modet, snarare än att 

man kan se en utveckling. Hon finner många exempel på kvinnor som verkat offentligt även 

under artonhundratalet. Hon ifrågasätter användandet av idealliteratur som källor eftersom 

idealen inte nödvändigtvis efterföljdes i praktiken. Diskussionen om kvinnors snävare 

handlingsutrymme under slutet av sjuttonhundratalet riskerar också att glorifiera tiden innan 

dess.23  Eva Helen Ulvros beskriver å sin sida hur kvinnor alltid har varit underordnade på olika 

                                                           
19 Se Wahrman, 2004  
20 Ibid. s. 48 - 82 
21 Hassan Jansson 2011 s. 235 - 245 
22 Vickery, 1998 s. 1 - 10 
23 Vickery, 1993  
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sätt inom kulturen, men att könsroller oftare kunde ifrågasättas eller överskridas i perioder av 

kris, så som under katastrofer, revolutioner eller krig.24  

   En förändring tycks ändå ha skett under den tidigmoderna perioden. Efter sextonhundratalets 

krig slutade kvinnor följa med sina makar på krigsskådeplatser. Även om kvinnor fortsatte att 

närvara i krig på samma sätt, slutade fruar att bilda hushåll tillsammans med sina män i fältlägren. 

Maria Sjöberg har förslagit en allt starkare åtskillnad mellan kvinnor och män som en tänkbar 

förklaring på denna förändring. Fältläger var inte längre en tänkbar plats för fruar, eller för 

hushåll.25 Den utveckling Sjöberg beskriver verkar inte väsensskild från den Hasselberg beskriver 

när hon talar om begränsningen av begreppet hushåll till att betyda hemmet. Istället för att vara 

en metafor för samhället och för kvinnors och mäns olika roller inom samhället, ska hushållet ha 

blivit en specifik plats som kvinnor blev knutna till enligt idealet.  

   I detta fall kan man fortfarande tala om en koppling mellan utvecklingen av kapitalism och 

starkare åtskillnad mellan könen. Ulvros beskriver hur en av kvinnorna hon undersökt känt sig 

utan en plats i tillvaron hon kan definiera, då hon medvetet valt att inte gifta sig – i kontrast till 

hennes äldre släkting, som haft fullt upp med att sköta gården i artonhundratalets början.26 Att en 

kvinna väljer att inte gifta sig och därför känner sig rotlös behöver inte läsas som en dålig sak. 

Det kan lika gärna läsas som en möjlighet till förändring. Ulvros skildrar en samhällsförändring 

och en förändring i kvinnors valmöjligheter. Som Vicker y också belyser, kan det ha rört sig om 

ett förändrat handlingsutrymme för kvinnor, snarare än en begränsning.  

  I analysen kommer de skiftande sätten att se på kön och genus, som beskrivits av olika forskare 

ovan, att övervägas. Jag kommer inte att utgå ifrån att en utveckling mot separata sfärer i ideal 

och praktik skedde under undersökningsperioden på det sätt som äldre forskning har gjort 

gällande. Jag är heller inte intresserad av att glorifiera det tidigmoderna samhället. Jag anser dock 

att en förändring i idealframställningen av könen ändå kan ha skett, som hade en koppling till 

praktiska omständigheter. 

 

Hushållet och den sociala ekonomin  

 

Inom ekonomisk historia betecknas hushållning ofta som den rådande samhällsekonomin under 

medeltiden och den tidigmoderna tiden. Hushållsekonomin var en cyklisk ekonomi, inriktad på 

reproduktion. Målet var att hushållet skulle gå runt, snarare än att det skulle gå med vinst. 

Kapitalistismen ska ha fått fäste i samhället under artonhundratalet. Den här modellen har 

                                                           
24 Ulvros, 1996 s. 15 - 16  
25 Sjöberg, 2008 s. 20 - 25 
26 Ulvros 1996 s. 227 - 238 
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luckrats upp lite, bland annat av Martha Howell som har undersökt borgare i handelsstäder i 

centrala Europa och sett kapitalistiska handlingsmönster under hög- och senmedeltiden.27 I 

länder som i huvudsak försörjde sig på agrara näringar, som Sverige, kan utvecklingen mot 

kapitalism ha gått långsammare än i centraleuropeiska handelsstäder.  

   Att hävda att utvecklingen gick mot kapitalism kan också te sig anakronistiskt och 

deterministiskt. Som Howell också framhåller, skulle tidens borgerskap antagligen inte ha 

betraktat det som att de sysslade med proto-kapitalistisk verksamhet, någonting som var 

förstadiet till något annat. De agerade enligt vad som var gynnsamt och socialt accepterat för dem 

i deras tid. Hushållningen hade heller inte nödvändigtvis setts som något väsensskilt från den 

kapitalistiska verksamheten. Hasselberg har beskrivit en traditionell tanke om hushållet som 

existerade sida vid sida med marknadsekonomiskt tänkande under första halvan av 

artonhundratalet. Hon har undersökt brevväxlingar från Furudals bruk. Järnbruken kan definieras 

som en av de tidigaste kapitalistiska verksamheterna i Sverige, men de var ändå inte skilda från 

hushållningstanken, eftersom hushållningen var en kultur lika väl som ett praktiskt sätt att agera. 

Husbönder kunde regera på järnbruk lika väl som inom bondehushåll. Brukspatronerna använde 

sig också av ett ekonomiskt handlande som inte bestod i förlyttandet av pengar. Det kunde röra 

sig om tjänster och gentjänster, strategiska giftermål och gåvor som skapade fördelaktiga 

kontakter för brukspatronerna. Hasselberg kallar detta för social ekonomi. Det är ett begrepp 

som har en del gemensamt med det tidigmoderna begreppet hushållning, som också innefattade 

hur man skulle bete sig socialt med en stark betoning på tillit.28  

  Enligt husfaderlitteraturen var god hushållning – alltså god ekonomi – omöjligt för den som inte 

levde ett moraliskt liv. Var en husfader god, skulle han belönas av trofast tjänstefolk och en 

trofast hustru; var en hustru trogen och undergiven sin make skulle hon belönas av hans kärlek.29 

Det moraliska var kopplat till social samvaro. Dygder som var viktiga var gudsfruktan, kärlek och 

trofasthet.30 Från detta är det inte svårt att dra en länk till Hasselbergs diskussion om trust, tilliten 

som artonhundratalets ekonomiska nätverk byggde på och som förstärktes genom välplacerad 

generositet, vänskapsrelationer och giftermål.31 I Hasselbergs undersökning märks att 

brukspatronerna gärna såg sig själva som vänner och välgörare till sina underlydande, och kunde 

blanda personliga berättelser med affärsverksamhet i sina brev. Det uppenbaras en föreställning 

om att brukspatronerna och deras tjänstemän stod närmare varandra än arbetsgivare och 

arbetstagare: de var snarast ett stort hushåll. Det förutsattes att människorna inom 
                                                           
27 Se Howell 2010 
28 Hasselberg, 1998  s. 202 
29 Runefelt 2001 s. 99 - 110 
30 Stadin 2004 s. 30 - 32 
31 Hasselberg, 1998 s.  194 
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brukspatronernas nätverk var motiverade av känslor av tillit, vänskap och i vissa fall släktskap. 

Det här verkar tyda på att vissa facetter av hushållstänkandet behöll sin relevans även under 

artonhundratalet.32  

   Begreppet hushållning tappade sin betydelse under artonhundratalets andra hälft. Specifika 

beteckningar som lanthushållning och skogshushållning började ersätta det mer universella 

begreppet hushållning, och hushållning blev också alltmer knutet till hemmet, till en sorts 

föreställning om det privata, skilt från offentligheten.33 Som Vickery tagit upp, betydde inte en 

förändring av kvinnoideal nödvändigtvis att de försvann.34 Om de försvann från ”offentligt” liv, 

kan en problematisering av begreppen privat och offentligt vara nödvändig. Social ekonomi är 

något som visar att det som hände i det ”privata” livet, i vardagsrum och vid bröllop, fortfarande 

behöll en ekonomisk betydelse för samhället i stort under artonhundratalet. Kvinnor kunde ha 

ledande roller som värdinnor och nätverkare i dessa sammanhang.  

   Värderades deras insatser som värdinnor mindre än deras hushållsarbete? Undersökningen 

kommer delvis att behandla spänningen mellan kraven på kvinnor att representera hemmet 

socialt, och ideal om kvinnligt hushållsarbete som fortfarande levde kvar under 

sjuttonhundratalets slut.  

   Även om idealen inte sällan motbevisades av människors agerande kan man argumentera för att 

att de hade, och har, betydelse för hur folk ser sig själva. Det är något som sätter människors 

handlande i en kontext, något att jämföra sig emot. Dygder som ansågs viktiga under 

sextonhundratalet dök osvikligen upp i begravningstal, som ofta var likartade. Som motpol till 

detta finns förolämpningar som förekom under tiden. Dessa tenderade att anspela på motsatsen 

till de dygder som prisades hos kvinnor och hos män: kvinnor, som enligt dygden skulle vara 

trogna, kallades horor, män som skulle regera över sina hushåll anklagades för att verka veka, 

män som skulle vara hederliga kallades tjuvar.35 Dessa förolämpningar ansågs så skadliga att det 

kunde leda till rättsliga tvister. Här begagnades ideal som ett maktmedel att använda mot folk. Få 

kanske levde upp till idealtyperna som framställdes i hushållsböcker, men den som inte gjorde det 

var samtidigt sårbar. Ideal kunde vara kraftigt verkande som ett vapen, samtidigt som det kunde 

användas för att fira människor. Mitt skäl till att göra en jämförande analys av böcker och brev är 

som sagt att se huruvida idealen hade genomslag i människornas tänkande, i hur människor 

skildrade sitt eget agerade och vad de talade om. 

 

                                                           
32 Hasselberg, 1998 
33 Hasselberg, 2011  s. 355 - 366 
34 Se Vickery, 1993 
35 Se Andersson 1998 
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Varför sjuttonhundratalet? 

 

I kokböcker som började publiceras i Sverige från mitten till slutet av sjuttonhundratalet fanns en 

befästning av en viss typ av kvinnoroll. Det fanns en tendens hos dem att både försöka knyta 

husmödrar till den ”inre” hushållningen i hemmet, och framförallt till köket, samtidigt som de 

firade typiskt kvinnliga färdigheter som matlagning. Det fanns försök att upphöja matlagningen 

till en konst och, enligt tidens anda, en vetenskap. Böckerna ville alltså både upphöja kvinnor och 

låsa dem vid en viss roll. Författarinnan Anna Maria Rückerschöld gav sig även in i 

samhällsdebatten när hon argumenterade för särskilda skolor för att utbilda unga kvinnor i 

hushållskonster som matlagning.36 Sjuttonhundratalet innebar ett ökat intresse för bildningen av 

kvinnor. Det syntes i den uppsjö av rådgivningslitteratur riktad till kvinnor. Rådgivningslitteratur 

ingår också i min undersökning. I min undersökning ingår delvis frågan om detta ökade intresse 

för kvinnors uppfostran sammanföll det med en ökad snävhet av hushållet som ett begrepp.  

   Jag har också valt den här perioden som ett komplement till undersökningar som Runefelts, 

Hasselbergs och andras om den svenska hushållslitteraturen på sextonhundratalet och på 

artonhundratalet. Runefelt och Hasselberg har två olika angreppspunkter när de kommer till 

sjuttonhundratalet: Runefelt är mån om att peka på kontinuiteten från tidigmodern tid medan 

Hasselberg utgår ifrån artonhundratalets förändrade samhälle. Litteraturen är motstridig om när 

den så kallade kapitalistiska andan ska ha dykt upp i samhället. Gray, som skriver om 

husfaderlitteraturen i Tyskland, pekar på den nya tjänstemannaklassen som började göra sig 

bemärkt som en ny samhällselit under sjuttonhundratalet. Den här klassen befann sig ofta 

hemifrån och tappade kontakten med hushållet som en idé, något som började synas i 

husfaderlitteraturen.37 Gray beskriver som sagt Tyskland, men en del av de tyska 

hushållsböckerna översattes till svenska. Sverige var inte isolerat. Å andra sidan beskriver Ulvros 

svenska förhållanden i början av artonhundratalet där husmödrar hade stor flexibilitet och 

maktbefogenheter inom hemmet, till skillnad från Grays skildring av husliga kvinnor som 

förekommer i tysk husfaderlitteratur. 38 Kontrasten kan bero på skillnader mellan länder, men 

framförallt på att Ulvros har undersökt privata brev, medan Gray har undersökt normativ 

litteratur. Runefelt menar också att den täta sammankopplingen mellan dygd, hushållning och 

samhällets ekonomi förblev stark i Sverige under hela sjuttonhundratalet.39 I undersökningen ser 

                                                           
36 Helmius 1990 
37 Gray 2000 s. 173 - 213 
38 Ulvros 1996 s.  
39 Se Runefelt, 2005 
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jag om det framkommer källmaterialet huruvida synen på hushållet förändrades under slutet av 

sjuttonhundratalet. 

 

Huvudpersonerna – Grill och Murray 
 

Jag har valt att undersöka brevväxlingen mellan makarna Jean Abraham Grill (1736 – 1792) och 

Ulrika Grill (1744 – 1824), och den mellan makarna Adolph Murray (1751 – 1803) och Hedvig 

Charlotta Murray (1760 – 1788). Den grillska brevväxlingen omfattar åren 1772 – 1792, och den 

Murrayska omfattar en betydligt kortare period, 1781 till 1788, då Hedvig Charlotta Murray dör. 

Släkten Grill var en av de mest förmögna i Sverige vid den här tiden. Den härrörde ursprungligen 

från Amsterdam, och hade kommit till Sverige under slutet av sextonhundratalet. Grill är berömt 

för ett handelshus, Abraham och Carlos Grill, en grund för släktens förmögenhet. I och med 

framgångarna kom släkten att tillhöra den så kallade skeppsbroadeln, en förmögen borgarelit som 

saknade titlar men ändå levde på liknande villkor som adeln: en skillnad var att de inte kunde 

beträda högre ämbetsposter. Vissa medlemmar i släkten Grill verkar dock ha påvisat stolthet i att 

inte tillhöra adeln. Grill stödde också kung Gustav III i hans oblodiga stadskupp 1772.40  

   Handelshusets verksamhet hölls i familjens ägo under hela sjuttonhundratalet. De Grillsöner 

som tog del av det valde i regel att investera pengarna i järnbruk. 41 Så gjorde även Jean Abraham 

Grill. Järnbruken betraktades som en tryggare investering än handeln.42 Jean Abraham Grill var 

också delaktig i det Svenska Ostindiska Kompaniets äventyr. Liksom flera andra släktingar, blev 

han sedermera direktör för kompaniet. Innan dess hade han hunnit bygga upp sin förmögenhet 

genom dunkla affärer i Kanton – opiumsmuggling lär delvis ha varit hans verksamhet, annan 

smuggling kan också ha förekommit.43 När han sedan kom hem till Sverige stadgade han sig, gifte 

sig och köpte Godegård.  

   Ulrika Lünings ungdom är svårare att komma åt. Hennes änketid som Ulrika Grill är mer känd. 

Hon styrde själv Godegårdsbrukets drift som änka i arton år efter makens död, innan hon överlät 

driften till sina söner. Ulrika Grill var inte unik som bruksägande kvinna i släkten Grill. Anna 

Johanna Grill, som skrivit en berömd resedagbok, drev även ett bruk själv, och de två kvinnorna 

hade en tät kontakt med varandra som syns i Ulrika Grills brev till maken; hon är ständigt förtjust 

i att ”Anne Jeanne” kommer på besök.44 Det är inte orimligt att de två självständiga kvinnorna 

                                                           
40 Lagercrantz mfl. 1997 s. 8 – 11  
41 Ibid. s. 142  
42 Ibid. s. 143 - 144 
43 Ibid. s. 142, Frängsmyr 1976 s. 105 - 106 
44 Se t.ex förberedandet för Anna Johanna Grills bröllop, NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 24 maj 
1778 
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gav varandra stöd i sin verksamhet. Ulrika benämns i ättlingars biografier som ovanligt begåvad. 

Vad som var ovanligt med hennes begåvning specificeras inte, men det görs vaga allusioner till att 

hon nog borde ha tagit hand om barnen mer.45 Hennes ättling Claes Lorenz Grill beskriver på 

1860-talet hur hon under sin tid som brukspatron råkade i en tvist med traktens bönder, som 

ansåg sig berövade av sina rättigheter. Claes Lorenz Grill avfärdar direkt böndernas krav och 

menar att Ulrika Grill var så pass kompetent att de, helt enkelt, inte förstod vilken lycka de 

hade.46  

   Familjen Murray var också borgare, bofasta i Uppsala. Adolph Murray var anatomiprofessor 

när han gifte sig med Hedvig Charlotta Murray. Han kom från en släkt med flera akademiker och 

präster i både Tyskland och Sverige. Han hade själv gjort en studieresa på kontinenten, där han 

bland annat mött Voltaire. I brev till sin svägerska och sin bror klagade han under den tiden på 

att folk ville tvinga honom att gifta sig. Adolph Murray var vän och läkare till Carl Aurivillius, 

Hedvig Charlottas far, och genom honom träffade han sin brud. Adolph Murray verkar ha levt 

ett städat liv. Det som är slående med honom är kontrasten mellan hans respektabla familjebrev 

till sin hustru, och de brev han skickade till andra, som till exempel till hans svägerska Eleonora 

Conradi under hans Parisvistelse. I dem beskriver han glatt de prostituerade kvinnorna på gatorna 

och hur flickor som blivit med barn anklagar honom för faderskap.47  

   Hedvig Charlotta Aurivillius verkar aldrig ha bytt efternamn till Murray, men jag kallar henne 

Murray för enkelhetens skull. Hon var som sagt dotter till Carl Aurivillius, professor i orientaliska 

språk. I Carl Aurivillius brev till sina döttrar finns mycket betoning på gudsfruktan, men också en 

viss uppmuntran från fadern till att flickorna ska bilda sig; han skickar dem böcker och tillåter 

dem att skriva vid hans skrivbord.48 Hedvig Charlotta lär alltså inte ha varit obildad. Adolph 

Murray gör referenser till poesi som hon skrivit, och en kärleksdikt till honom har överlevt.49 

Hon ska ha varit vacker, men var sjuklig – brev under hennes giftermålstid vittnar om vistelser på 

kurorter.50 Hon födde en son innan hon dog, 28 år gammal. 

  Paren är mycket annorlunda, både när det kommer till ekonomiska förutsättningar och till 

personligheter så som de uppdagas i breven. Viktiga likheter syns dock: delvis var båda makarna 

erfarna och beresta när de gifte sig – och båda hade förflutna som inte var helt respektabla. 

                                                           
45 Grill 1866 
46 Grill 1866 
47 Se t.ex. RA Murrayska slätksamlingen vol. 9 brev från Adolph Murray till bror Johan Philip Murray 1773, 
odaterat, och till svägerskan Eleonora Conradi 15 nov 1773 
48 Se bland annat RA Murrayska släktsamlingen vol. 13 brev från Carl Aurivillius till Hedvig Charlotta Aurivillius, 
9 maj 1771, 4 juli 1771, 2 april 1772, 16 dec 1772 
49 RA Murrayska släktsamlingen vol. 10 HCM till AM odaterat, mellan 1783 och 1788 
50 Ibid. Odaterad, 1782 - 83 
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Kvinnorna var inte beresta eller erfarna på samma sätt som männen, men båda kunde göra 

anspråk på resurser som intelligens och status via sina egna släkter.  

 

Källmaterial 
 

Mitt källmaterial är som bekant sk. hushållsböcker och brevsamlingar. Det kommer att bli en liten 

kvalitativ undersökning av ett litet antal böcker publicerade under de här åren. Även om jag tar 

med en undersökning av journalen Hushållningsjournal ligger mitt fokus främst på 

rådgivningsböckerna Det Mennskliga Lifwets rätta Hushållning, En Fulkomlig och Ägta Hustrus Bild  

och Huru skal et Ungt Fruntimer wärdigt bilda sig eftersom dessa böcker innehåller mer om relationen 

mellan kvinnor, män och tjänstefolk, vilket är huvudintresset för mig. 

   Jag har även letat efter släktsamlingar med brevväxling från den här perioden. Jag vill fokusera 

på brev mellan makar eftersom hushållet idealiskt sett var makars gemensamma projekt, även om 

det också finns goda skäl att rikta in sig på brev mellan föräldrar och barn, mellan kvinnor eller 

syskon. Släkten Grills arkiv och det Murrayska släktarkivet innehåller korrespondens mellan olika 

familjemedlemmar, bland annat mellan makar. Jag valde ut dem eftersom de föll inom min valda 

tidsram, och brevskrivarna verkade befinna sig på en någorlunda likvärdig social nivå vilket skulle 

göra en jämförelse av dem enklare.  

   Den historiska relevansen av olika individers berättelser kan ifrågasättas. För att få ut någonting 

av breven som är av historisk relevans, anser jag att det bästa är att försöka hitta kontinuiteter 

dem emellan, och också leta efter saker som beskrivs som självklarheter.  

   Att rådgivningsböckerna är skrivna av män för kvinnor tror jag däremot inte innebär att det 

inte finns inslag av sympati, och framförallt av strategi där. Jag tittar även på några av de första 

numren av journalen Hushållningsjournal, utgiven av det Kungliga Patriotiska sällskapet, för att ha 

en rent ekonomisk beteckning av hushållning att jämföra med.  

   Jag kommer att undersöka en tjugoårsperiod, 1770 – 1790. Också Ulvros och Steinrud har gjort 

undersökningar jag tagit inspiration ifrån, där de lagt några få familjer under lupp och studerat 

hur de förhållit sig till tidens ideal genom att läsa deras brev.51 Eftersom deras studier tagit 

avstamp efter 1790 väljer jag att fokusera på den gustavianska tiden, 1770 – 1790. Genom att 

undersöka hushållslitteratur och brevsamlingar från sjuttonhundratalet hoppas jag kunna belysa 

hur mycket kontinuitet, och hur mycket förändring som skedde i den sena tidigmoderna tidens 

idealhushåll. 

 

                                                           
51 Se Ulvros 1996, Steinrud 2008 
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Rådgivnings- och hushållningsböckerna och breven är väldigt olika källor. Böckerna framställer 

ideal om hur hushållen borde vara, och hur män och kvinnor bör bete sig inom dem. De är inte 

personliga utan kan sägas tillhöra en genre som rättar sig efter vissa mallar. En sak som framstår 

särskilt tydligt i dessa böcker är att både kärleken och det sociala umgänget kunde ha en materiell 

påverkan på hushållet. I böckerna som riktar sig till kvinnor är allt sammanflätat: dygd, moral, 

religion, kärleken till mannen och barnen, och arbetet. I min läsning har jag letat efter hur alla 

dessa olika moment framställs i böckerna, för att sedan kunna undersöka hur de är knutna till 

hushållets funktion. En del av spänningen med att jämföra idealframställningar och brev är att se 

huruvida sådana ideal anammades av folket som tillhörde böckernas målgrupp, om de 

betraktades som passé eller om det överhuvudtaget fanns en medvetenhet om dem.  

   Genom att jämföra ett antal olika böcker med varandra kan jag i alla fall se att de har rätt 

mycket kontinuitet mellan varandra. Böckerna verkar företräda en gemensam världsbild. Enligt 

Runefelts och Grays forskning kan jag också se att den världsbilden varken var unik för Sverige 

eller för den här specifika tidsperioden, även om det givetvis fanns variationer. 52 En viss syn på 

hushållning existerar i böckerna, men hur relevant var den under slutet av sjuttonhundratalet? 

Genom att ställa samma frågor till böckerna som till breven kan jag jämföra hur lika eller olika 

svaren är.  

 

Svårigheter och möjligheter med brev 

 

Brev är ett särskilt källmaterial eftersom det som skrivs ligger nära i tid med händelserna som 

skildras. Det gör dem till aktuella källor. Detta gör dem också problematiska för den här 

undersökningen eftersom deras främsta syfte är att förmedla nyheter – de är mindre upplysande 

om kontinuiteter. Jag tittar då främst på tonfallet, det som är skrivet oreflekterat – om ett brev 

beskriver en olycka som hänt en piga, hur beskrivs pigan? Kan det säga något om den allmänna 

syn på tjänstefolk som brevskrivaren har? En annan aspekt av brev under sjuttonhundratalet var, 

att de var mindre privata än nutidens brev. Sjuttonhundratalets brev kunde möjligen läsas upp för 

släkt och vänner. Detta gör att de kan utelämna privata detaljer.53  I min analys av 

förlovningsbreven mellan Adolph Murray och Hedvig Charlotta Murray ser jag det här också 

som en fördel, eftersom det talar om hur viktiga släktband var. Brev av ett mer privat slag kan 

också ha förekommit, men de kan också ha blivit gallrade; det är svårt att veta hur många brev 

som har överlevt. I Murrays fall har till exempel få brev av Hedvig Charlotta Murray överlevt. 

                                                           
52 Se Runefelt 2001, Gray 2000 
53 Ulvros, 1996 s. 23 - 31 
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Där får jag helt enkelt läsa av saker mellan raderna i makens brev, och vara försiktig i min 

tolkning. 

   Det finns en stark variation mellan de två brevsamlingarna. Förutom storleken på samlingarna 

är de av olika karaktär. Det här har delvis att göra med skillnader i personlighet hos 

brevskrivarna, men också med de olika livsfaserna de befann sig i, och syftet med breven. Många 

av Ulrika Grills brev till maken tar upp den dagliga driften av bruket, och 

spikhandelstransaktionerna som bedrivs där. Eftersom Jean Abraham Grill förutom bruket var 

direktör för det Ostindiska Kompaniet och också var delaktig i den Kungliga Vetenskapliga 

Akademien och det politiska livet, var Ulrika Grill i viss mån ansvarig för brukets affärer i hans 

frånvaro. Hedvig Charlotta Murray, Adolph Murrays fru, drev inget bruk utan skötte istället den 

mindre verksamheten inom hushållet. Hennes få bevarade brev innehåller därför ingenting av 

handel på en större skala, utan snarare hushållning inom hemmet.  

   Det som främst skiljer dessa brevsamlingar åt är storleken. I släkten Murrays samling finns 

tjugo brev från Adolph Murray och åtta brev från Hedvig Charlotta Murray. Att så få av Hedvig 

Charlotta Murrays brev finns bevarade i förhållande till makens kan ha flera orsaker. Hennes brev 

är alltid mycket kortare än makens, och är skrivna i en större och rundare stil med mer åtskiljda 

bokstäver, vilket visserligen gör dem mer tacksamma att läsa idag men också visar på en mindre 

förfinad skrivstil. Det är dock svårt att ignorera när jag ser över de rika brevsamlingarna det 

Murrayska arkivet är att betydligt fler brev från männen i släkten finns bevarade. Det kan finnas 

ett hundratal brev bevarade från släktens anfader Andreas Murray och från Adolph Murray, och 

bara tretton eller åtta från deras respektive fruar. I Hedvig Charlotta Murrays fall finns bara brev 

till maken bevarade, och då långt ifrån alla som hon skrev, att döma av de många brev som 

Adolph besvarade henne med som fortfarande existerar. Hon kanske inte skrev så många brev 

eftersom hon uppenbarligen inte var van att skriva, men det är också tydligt utifrån samlingarna 

att vissa korrespondenser ansetts som viktigare.  

   I Grills samling är det istället Jean Abraham Grill som hamnar i underkant, med ett tiotal brev. 

Av hustrun Ulrika Grill har det bevarats över hundra.  

   Det framgår tydligt att mäns och kvinnors brev berättar olika saker om hushållningen, i och 

med deras skilda handlingsutrymme: brev skrivs när männen befinner sig på resa, medan 

kvinnorna oftast verkar stanna hemma. Därför är det kvinnorna som beskriver hur hemmets drift 

fungerar. Sålunda finns mer information om det dagliga livet i Grillarnas Godegård än om 

hushållet Murray. Männens brev berättar å andra sidan om hur stort deras engagemang för 

hemmet var. Adolph Murrays många, långa brev till sina kvinnliga släktingar talar om hans syn på 

deras förhållande till varandra och på deras gemensamma hushåll. Jag ser det här som ett bra 
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komplement till liknande brevundersökningar som gjorts av Marie Steinrud, Eva Helen Ulvros 

och Amanda Vickery, som beskrivit hushållning ur ett kvinnligt perspektiv. Här kan läsa om en 

mans syn på sfärer som betraktats som kvinnliga. Hur kvinnlig var den? Adolph Murray skriver 

långa stycken om sin son och sin släkt, och frågar alltid om vad hustrun eller andra släktingar kan 

tänkas vilja att han ska inhandla när han råkar befinna sig i en annan stad, även om Hedvig 

Charlotta Murray inte har frågat efter något. Han visar en viss kunskap om vad som ingår i 

hennes arbete i och med att han opåkallat frågar henne om hon vill att han ska köpa vissa typer 

av tyger. I ett brev återger han det beröm hon fått av hans släkt för hennes broderier. Adolph 

Murray var säkert starkt påverkad av sin mor, som han nämner i många av sina brev till hustrun.  

   I Murrays fall kan parets korrespondens med andra familjemedlemmar användas som 

komplement till deras brevväxling med varandra för att ge en bild av vad de tyckte och hur de 

verkade. En del av vad Hedvig Charlotta Murray skrev i sina brev kan utläsas av svaren till henne, 

och detsamma kan gälla för Jean Abraham Grill. 

   En annan sak som skiljer brevsamlingarna åt är de olika faserna av giftermål som de två paren 

befinner sig i. Även om det också finns förlovningsbrev från Jean Abraham Grill till Ulrika Grill 

är breven mellan dem som ett gift och etablerat par mycket talrikare, medan tvärtom gäller för 

Murray. Murrayarnas brev karaktäriseras därför mer av att de håller på att sätta upp ett hushåll 

tillsammans. Allting är väldigt nytt för dem: de införlivas i varandras släktnätverk, de inreder ett 

nytt hus, deras första barn föds. De hinner inte komma in i den rutin som familjen Grill etablerar 

eftersom Hedvig Charlotta Murray tidigt dör, vilket också förklarar att en mindre mängd brev 

finns bevarade från dem. Paret Grill däremot har vid 1770-talets slut kommit förbi de 

extravaganta kärleksutlåtelser som funnits i förlovningsbreven. Deras brev har en praktisk, ibland 

nästan affärsmässig ton, något som kanske kan förklaras av Ulrika Grills roll som biträdande 

brukspatron.  

 

Det här är skillnader jag alltid förväntade mig att finna, eftersom alla familjer är olika. Det gör 

inte fördenskull en jämförelse mellan de två familjerna värdelös. Den punkt som förenar dem är 

att det rör sig om gifta par, vilket gör att de passar för den tidigmoderna definitionen av ett 

hushåll, målgruppen för böckerna som också är en del av den här undersökningen. Det finns 

också betydande likheter mellan paren. De är båda av utländska släkter som kommit till Sverige 

under sextonhundratalet och grundat sina förmögenheter på handel. Trots att de varit 

prominenta släkter i sina hemländer, har de alltså i Sverige etablerat sig som borgare. Trots deras 

rikedomar var släktena inte adel, utan kunde sägas ligga närmare borgarståndet. Murray var 

akademiker, och Grill var också engagerad inom vetenskapen. Utifrån breven ser jag att de 
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umgicks i samma kretsar, samma namn skymtar förbi båda och ibland dyker de upp varandras 

brev. Det är relevant att se om de också påverkades av samma normer. 

 

Hushållsböcker och rådgivningsböcker – varför är de viktiga? 

 

Anledningen till att jag intresserade mig för hushålls- och rådgivningsböcker från början var att 

ville utröna bokens plats i samhället. Jag undrade över varför saker som tidigare räknats som 

nedärvd kunskap, för självklar för den egna överlevnaden för att skrivas ner, plötsligt ansågs 

behövas göra det. Under den tidigmoderna tiden och framförallt under upplysningens epok, 

började sådana kunskaper att präntas ner i skrift. Hushållsböcker och rådgivningsböcker kan vara 

ett led i en allmän trend av ”förvetenskapligande” av vardagliga sysslor som skedde under 

framförallt 1700-talet, då även den del kvinnligt kodat arbete började få uppmärksamhet. I viss 

mån började de kvinnliga kunskaperna, som t.ex. matlagning, tas ifrån dem för att 

förvetenskapligas och göras mer ”rationella” än de varit innan. En sak som i det fallet är slående 

är att kvinnor började begagna sig av den taktiken för att själva förvetenskapliga sina sysslor. Men 

de var en liten del av något större, en genre av hushållslitteratur, och det var svårt att slå sig fri 

från konventionerna av genren. Små nyanser av deras värv som inarbetats under århundraden 

blev plötsligt föremål för studier, de lyftes fram som viktiga för nationens ekonomi och hälsa.54  

   Böckerna är begränsade som källor eftersom de inte i sig själva talar om vilken effekt de hade. 

Det går inte att förutsätta att läsarna tog emot böckernas budskap utan att ifrågasätta dem. På 

grund av den här bristen balanserar jag min undersökning med att även studera brevsamlingar. 

Jag ser böckerna som en del av en diskurs som pågick i samhället. Samtidigt ökade läskunskapen. 

Varje familj hade en bibel, och enligt Ulvros var hushållsböcker också ganska vanliga under 

artonhundratalet.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Widmalm 2010 
55 Ulvros 1996 s.  
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Metod 
 

För att se hur idealen för män och kvinnor såg ut inom hushållet, och vad det kan säga om tidens 

definition av hushållet i sig, har jag ställt ett antal frågor till källorna:  

- Vem sköter vad när det kommer till ekonomin?  

Här letar jag efter om makars och hustrurs skilda roller finns beskrivna eller tagna för givna. Det 

här kan belysa hur makar och hustrurs olika bidrag till hushållets ekonomi betraktades. Hur 

mycket utestängdes och hur mycket inkluderades kvinnor och män i hushållets ekonomiska 

verksamhet? Vad var möjligheterna för kvinnorna i dessa källor att verka utanför hushållet? Här 

kan jag belysa vad som ansågs vara ekonomi och vad som inte var det, för att se om det fanns en 

brytning med den gamla synen på hushållsekonomi, eller i vilken mån den levde kvar. 

- Om pigor, drängar och andra tjänare nämns alls, hur skildras de? Hur beskrivs barnen? 

Relationen mellan de underlydande och paret som ledde hushållet var mycket viktig för hushållets 

existens. För att kunna förstå hur makar och hustrur som företredde hushåll betraktade sina egna 

ställningar inom hushållet, måste jag titta på hur de definierade sig gentemot sina underlydande. 

Här kan jag leta efter sociala kontrakt enligt den äldre hushållskulturen, där husbönder och 

matmödrar karaktäriserades som en typ av föräldrar som skulle ta hand om de underlydande. 

Dessa anställningskontrakt skulle vara baserade på tillit och trofasthet. Jag kan också se om det 

finns tecken i breven och böckerna på ett ifrågasättande av denna typ av kontrakt, och om de 

underlydande agerade på ett sätt som skulle kunna tolkas som ett ifrågasättande av idealet. I 

uppfostringslitteratur är det tydligt att läsaren förväntas föregå med gott exempel för tjänstefolket 

och för framtida barn, och i förlängningen hela mänskligheten. De var en sammanförande länk 

för det gifta paret. Om jag studerar hur tjänstefolk och barn beskrivs och vem det var som skulle 

ta hand om dem, kan jag möjligen dra en länk till hustruns sammankoppling med hemmet. 

- Hur beskrivs det gifta parets umgängesliv och familjeliv? I brevskrivarnas fall, vad tycker han/hon om 

det?  

Jag tittar på hur den sociala samvaron är beskriven eftersom det var en form av nätverkande, 

vilket var lika viktigt för hushållets överlevnad som något annat. Det var via ett noggrant planerat 

socialt liv man mötte sin framtida make eller maka, eller valde ut folk till sina barn. Här slöts 

affärsförbindelser och andra kontakter som kunde ha ekonomisk lika väl som känslomässig vikt. 

Den här formen av nätverkande och familjebildande skulle vara ett exempel på den äldre typen av 

ekonomi, hushållsekonomin. När jag studerar hur umgängeslivet beskrivs i källorna kommer jag 

både leta efter exempel på nätverkande, och på mer moderna, opersonliga ekonomiska 

förbindels, eftersom jag vill lyfta fram hur synen på ekonomi uppenbaras i källorna.  
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- -  Uttrycks några typiska mans- eller kvinnoideal i källorna? 

Den här slutgiltiga frågan är på sätt och vis den jag har ställt hela tiden, men i det här fallet 

kommer jag att leta efter generella uttalanden som böckerna och brevskrivarna gör om män och 

kvinnor, om några sådana finns. Här kan jag då förhoppningsvis hitta de tydligaste exemplen på 

vad brevskrivarna själva tyckte, eller påstådde sig tycka, om de rådande idealen för män och 

kvinnor - hur pass mycket de bekände eller inte bekände sig till dem. Jag letar efter i hur hög grad 

män och kvinnor ansågs eller ansåg sig själva tillhöra separata sfärer. I den mån jag kan besvara 

den frågan, tror jag det kan belysa hur hushållets, och via det, hushållsekonomins status såg ut 

under den här tiden, genom att sammankoppla kvinnors och mäns olika status med hushållets 

skiftande status. 
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Forskningsläge  
 

Amanda Vickery har skrivit omfattande om hushåll, med bland annat brevväxlingar som 

underlag. Hemmet målades upp som alla drömmars mål för unga kvinnor och män som 

hoppades få gifta sig. I Behind Closed Doors behandlar Vickery idén om hemmet i 

sjuttonhundratalets England. Med citat från brevväxlingar och Jane Austen skildrar hon hur 

viktigt det var för det förlovade paret att gå på husesyn tillsammans.56 Det framstår som något 

som nästan var en ritual. I romanen Stolthet och Fördom blir Elizabeth Bennets inspektion av Mr 

Darcys hus vändpunkten i deras relation. Det rika, välordnade hemmet stod för trygghet och 

status.  

   Det kunde också stå för förtryck. Det fanns ogifta som skydde äktenskapet eftersom de 

bevittnade hur förtryckande det kunde vara.57 En gift kvinnan var omyndig och hade få 

rättigheter. Gifta kvinnor kunde bli illa behandlade och få sina rättigheter inskränkta; det finns 

exempel från brevsamlingarna på hustrur som inte fått utöva de uppgifter som de ansåg var deras, 

och hustrur som blivit misshandlade och hållits fångna i sina hem.58 Däremot hade fruar hög 

social status, som gjorde att de kunde förvänta sig att bli behandlade med respekt och få agera 

härskarinnor över den husliga sfär som var deras utan konkurrens från till exempel svärmödrar 

eller svägerskor.59 I sjuttonhundratalets England kunde rollen som härskarinna över det egna 

hemmet uppenbarligen målas upp som något positivt, till och med starkt. Jämfört med 

alternativen var det en trygg roll.  

   Vickery medger att relationerna inom olika familjer säkert skiljde sig från varandra, men målet 

är att belysa vilket beteende som uppfattades som normalt. Det verkar till exempel ha setts som 

normalt att hustrur skulle inreda vissa rum i huset eftersom de kunde ge rummen en förfinat 

kvinnlig prägel. En make som inte lät sin hustru ha något att säga till om i sådana fall kunde 

betraktas som tyrannisk.60 Breven talar om normerna som gjorde gällande att hustrur hade vissa 

rättigheter, men samtidigt var så pass snäva att de lika gärna kunde förstärka deras maktlöshet. 

Det ges exempel på kvinnor som blev fast i äktenskap där deras rättigheter förkrymptes eftersom 

de ansåg att dygden krävde att de stannade kvar vid makens sida.61  Sådana exempel visar hur 

samhällsnormer och ideal trängde in och påverkade individers liv.  

                                                           
56 Vickery, 2009 s. 83 - 88 
57 Ibid. s. 188 - 192 
58 Ibid. s. 194 - 198 
59 Ibid. s. 193 
60 Ibid. s. 103 
61 Ibid. s. 194 - 198 
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   Eva Helen Ulvros har gjort liknande studier i ett svenskt sammanhang. Hon har också 

undersökt brevsamlingar, som tillhört några rika borgerliga familjer i Skåne under 

artonhundratalet. Hon har bland annat tittat på arbetsdelningen mellan kvinnor och män, och ser 

en förändring av kvinnors handlingsutrymme under seklets lopp. I början av artonhundratalet var 

det möjligt för en husfru att kliva in i sin makes ställe när han var ute och reste. Hon kunde 

överse det mesta av arbetet vid gården, även det som var manligt kodat. Vid artonhundratalets 

mitt upplevde brevförfattarinnorna sin tillvaro som snäv, och reflekterade mycket kring deras 

brister på möjligheter, på ett sätt som deras äldre släktingar på 1810-talet inte hade gjort – 

möjligen för att de varit för upptagna av praktiskt arbete. Ulvros beskriver rika kvinnor som får 

allt mindre ansvar, och en huslig sfär som förminskas.62 

    Detta kan kontrasteras mot vad Anna Hansen beskriver i sin avhandling om hushåll i Jämtland 

under sextonhundratalet. Hon skildrar en flexibilitet hos hustrur och män, som var en kontrast 

mot de hårda normerna som ändå fanns. Trots hustavlan, och olika lagar som skapade en 

åtskillnad mellan könen, kunde fruar kliva in och ställföreträda för sina män i arbetet.63 Det här 

fungerade eftersom hustruns ställning som husmoder gjorde henne till biträdande regent i 

hushållet, vilket gav henne vissa maktanspråk. Så länge det fanns en förklaringsmodell för 

hustruns handlande som passade in med samhällets normer kunde hon utföra det arbete som 

krävdes för hushållets fortlevnad. 

    Även om relationer mellan makar egentligen såg annorlunda ut än vad som stod i till exempel 

rådgivningsböcker, uppfattar jag det som att det sågs som viktigt att hålla upp skenet av att de 

efterföljde normen för vad man och hustru borde vara gentemot omvärlden. Även fall där de 

gifta paren inte följde normen av ett fungerande äktenskap kan belysa vad normen var och hur 

viktig den ansågs vara. Vickery och Ulvros visar hur forskning som inriktar sig på några få fall 

ändå kan säga något om samhällsnormer i stort.  

   I en sådan läsning av brevsamlingar kan man inte bara ställa sig frågan vilka attityder och 

förhållanden i dem som skiljer sig från rådgivningslitteraturen, utan också vilka likheter det kan 

tänkas finnas. Kanske kvinnorna och männen som skildras i breven beter sig och uttrycker sig 

annorlunda än idealbilden av kvinnor och män från tidens texter, men hur verkar de vilja 

framställas? Om någon beter sig på ett enligt dem opassande sätt, vad är det då som är 

opassande? Om någon beter sig rätt, vad är det som är rätt? 

  

 

 
                                                           
62 Ulvros, 1996 
63 Hansen, 2006 
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Dygd och hushållning 

 

På vilket sätt hörde sociala attityder och normer ihop med den praktiska hushållningen?  

I boken Katrines intressanta blekhet hävdar Eva Lis Bjurman att bildningen av unga flickor ägnades 

ett allt större intresse under slutet av sjuttonhundratalet och början av artonhundratalet. Hon 

behandlar främst hur synen på kärlek såg ut under sekelskiftet 1700 – 1800. Ämnet behandlades i 

tidens rådgivningsböcker och var av vikt för bildningen av hushåll eftersom den sade något om 

hur en kvinna skulle göra i valet av make.64 Anne Berg har också behandlat också fenomenet 

bildningen av fruntimmer. Hon tar fasta på den blomstring av tidskrifter som skedde i slutet av 

sjuttonhundratalet och början av artonhundratalet. Det fanns en särskild genre av tidskrifter som 

då riktade sig till bildade kvinnor. De behandlade bland annat skillnaderna mellan tjänstefolket 

och de övre stånden. Tjänstefolk hade enligt denna litteratur ett annat sätt att tänka. Ofta skrevs 

att de hade en fallenhet för tjuveri och omoral, och det var viktigt att vägleda dem, men också 

hålla sin distans från dem.65 Berg tolkar dessa skrifter som en del av skapandet av den svenska 

medelklassen. För att definiera sig själva var medelklassen tvungen att skilja sig från andra 

samhällsgrupper, och detta blev en viktig aspekt av den rådgivningslitteratur som då uppkom. Så 

här långt stämmer Bergs analys av den svenska rådgivningslitteraturen, och den svenska 

medelklassen, överens med Vickerys, men den utveckling hon beskriver skedde betydligt senare i 

Sverige än i Storbritannien.  

   Det finns vissa likheter mellan denna rådgivningslitteratur och traditionella husfaderslitteraturen 

som spelade in i bildningen av unga män under sextonhundratalet och början av 

sjuttonhundratalet som Leif Runefelt beskriver i Hushållningens dygder : affektlära, hushållningslära och 

ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid. Här finns en stark betoning på religion. Här beskrivs 

den hierarkiska ordningen i hushållet, där husfadern och husmodern tillsammans står över barnen 

och tjänstefolket och husfadern står över sin hustru. Denna ordning är hämtad från hustavlan, 

och från aristoteliskt tänkande, enligt Runefelt. Här kan man se en kontinuitet i hur könsrollerna 

sett ut från femtonhundratalet och framåt. Det fanns dock klara skillnader mellan de adliga 

hushållsböckerna från sextonhundratalet med titlar som Oeconomia, och den fruntimmerslitteratur 

Berg skriver om. Rådgivningsböckerna och journalerna som riktades till unga medelklasskvinnor i 

slutet av sjuttonhundratalet var mer fokuserade på etikett än på praktisk hushållning. De handlade 

främst om det sociala spelet, om vikten av ett dygdigt och fromt uppförande, hur en kvinna 

skulle handskas med sin make och sitt tjänstefolk. Runefelts husfaderlitteratur innehåller å andra 

sidan praktiska råd om jordbruk, medicin och i viss mån handel. Den litteratur från slutet av 
                                                           
64 Bjurman, 1998 s. 193 - 224 
65 Berg 2009 s. 31-50 
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sjuttonhundratalet som främst tagit fasta på husfaderböckernas praktiska visdomar är journaler 

som Hushållsjournalen, och kokböcker som Cajsa Wargs Hjelpreda För Unga Fruentimber. Men 

husfaderböckerna innehåller som sagt också regler för moraliskt socialt beteende, och han menar 

att detta ses som en del av den praktiska ekonomin. I boken Dygden som välståndets grund som följer 

upp på hans avhandling och behandlar frihetstidens ekonomi hävdar han att tanken om dygd 

som tätt förknippad med ekonomi inte försvann i Sverige under upplysningens tidevarv, utan 

levde kvar.66  

   Han menar alltså att ekonomin under sjuttonhundratalet är en verksamhet som är tätt 

förknippad med dygd och moral. Man kan vända på detta och hävda att det moraliska beteendet, 

som beskrivs i fruntimmersjournalerna Berg behandlar, då också alltid har haft en ekonomisk 

vikt. Kvinnors arbeten under artonhundratalet har länge räknats som något som hört till det 

privata – enligt Hannah Arendts definition, det som räknats till det triviala och tråkiga och därför 

inte fått någon uppmärksamhet. Marie Steinrud menar dock i sin avhandling Den dolda offentligheten 

att vi borde omdefiniera begreppet offentlighet. Kvinnornas brevväxlingar skulle kunna räknas 

som ett offentligt forum för dem att diskutera sin verksamhet och sina liv. Hon kommer också 

fram till att begreppet privat knappast existerade ens för högreståndskvinnor under 

artonhundratalet. Husmoderns privata rum var sängkammaren, men även där fick hon lov att ta 

emot gäster som kom på besök. De umgicks ständigt med andra människor.67 Orsaken till att 

hushålls- och rådgivningsböcker riktade till kvinnor lade så mycket fokus på hur frun skulle bete 

sig socialt ges här. Frun var inte i första hand en individ utan en enhet i hushållet, et 

arbetslederska, maka, mor och dotter. I dessa roller fanns det tydliga sociala förväntningar på 

henne, och därför räknar de kvinnliga hushålls- och rådgivningsböckerna noggrant upp hur hon 

skulle vara som person. 

 

Enligt Hasselberg blev begreppet hushållning snävare framåt artonhundratalets mitt, och 

hushållsböckerna försvann.68 Hasselberg förklarar det som att hushållet allt mindre kom att 

betraktas som en bas för samhällets ekonomi. Detta var något som enligt henne då ska ha skett 

senare i Sverige än i det Tyskland som Gray beskriver. Lanthushållning och skogshushållning blev 

begrepp som allt mer kom att användas för det som förut innefattats i ordet hushållning i 

allmänhet. Skrifter om hemhushållning togs istället upp av hem- och familjetidningar och böcker 

som riktade sig specifikt till kvinnor. Hasselberg tar upp hur produktion och reproduktion 

skiljdes åt när hushållet slutade ses som en produktionsenhet, och istället blev platsen för 

                                                           
66 Se Runefelt 2005 
67 Hasselberg, 2011, s.363 - 364 
68 Se Steinrud, 2008 



26 
 

skapandet och omvårdnaden av familjen. Den inre hushållningen började då också att få en 

moralisk dimension. Kvinnor förväntades att framstå som moraliska förebilder. I deras 

instruktionstexter ingick därmed också att ha en god kristendomskunskap.69 

   Runefelts redogörelse för husfaderlitteraturen under femton-sexton och sjuttonhundratalet 

tycks nyansera den här bilden av hushållsliteraturens utveckling. Hasselberg menar att 

hushållslitteraturen började få en moralisk prägel i och med att den blev riktad till kvinnor, men 

enligt Runefelt har den varit en oumbärlig del av den sedan femtonhundratalet. Hasselberg 

skriver om hur produktion och reproduktion skildes åt. För Runefelt är det tydligt att 

hushållningen under tidigmodern tid alltid främst gått ut på reproduktion. Idealet var att 

ackumulera så pass mycket att hushållet kunde fortsätta fungera, snarare än att bygga en 

förmögenhet. 70 Med det i åtanke tycks hushållslitteraturen ha varit en genre som faktiskt inte 

förändrades så värst mycket under sjutton- och artonhundratalet, men som lämnades av sin 

manliga läsekrets allt eftersom idealen för manlig verksamhet förändrades och bli mer inriktade 

på produktion. Gray skildrar hur precis en sådan förändring av ideal skedde i Tyskland, när 

ämbetsmännen fick högre status än lantbrukarna.71   

   På så sätt kan man hävda att de gamla idealen om hushållsekonomi och moral allt mer 

marginaliserades och blev en privat angelägenhet, eftersom det offentliga samhället förändrades. 

En av de centrala frågorna för mig är när och på vilket sätt den här förändringen skedde. Gray 

beskriver hur sjuttonhundratalets offentliga sfär uppstod och hur den blev allt mer skild från 

hushållet.72 Runefeldt menar att vissa ideal som varit centrala i sextonhundratalets 

husfaderböcker, som sammankopplingen mellan dygd och moral och det praktiska arbetet, levde 

kvar i Sverige fram till artonhundratalet, även i offentliga sammanhang. 73 I hushålls- och 

rådgivningsböcker som Det Mennskliga Lifwets Rätta Hushållning från 1760 och En Fulkomlig Ägta 

Hustrus Bild, Tecknad  Efter den målning, som finnes i Ord-språks-Bokens Sidsta Capitel från 1787 

framställs i viss mån bilden av kvinnor som moralens väktare och förebilder, de syns ha övertagit 

de hushållsdygder som i husfaderböckerna också gällde för män. I och med att kvinnors arbete i 

dessa böcker också knyts till det ”inre” så ser det ut som att hushållningen redan i slutet av 1700-

talet börjar ses som en angelägenhet för den privata sfären. 

 

 

                                                           
69 Hasselberg 2011 s. 383 
70 Runefelt 2001 s. 91 - 118 
71 Gray 2000 s. 173 
72 Ibid. s. 214 - 257 
73 Runefelt 2005 
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Hushållning - ekonomisk verksamhet 

 
I det här kapitlet kommer jag att behandla arbetsdelningen mellan paren, vilka arbeten och sysslor 

som det var möjligt för kvinnan och mannen att göra. För att kunna skriva om arbetsdelning 

mellan könen i tidigmodern tid behövs en bredare definition av arbete än den som är vanlig nu. 

”sysslofördelning” skulle möjligen vara ett mer passande ord.  

 

 
Den ”inre” hushållningen – arbetsdelningen och den biträdande regenten 

 

Vickery har beskrivit hur viktigt det var under sjuttonhundratalet för just kvinnor att få inreda 

hus. De ansågs sätta en särskilt elegant prägel på hushållet genom sin kvinnliga smak.74  Men 

Hedvig Charlotta Murray nämner i ett brev till Adolph Murray att hon väntar på speglarna han 

skickar, som så snart de kommit ska bäras in i hans rum, plural, så väl som de andra sakerna han 

skickat.   

 

” Men besta lilla Wän, hwad tänker du wäl om jag i dag äfwen wågar låta dig få en liten försmak 

af wårt tillkommande hushålls bekymmer?”75 skriver Adolph Murray till Hedvig Charlotta 

Aurivillius i juli 1782. Frågan handlar om praktisk paketering. I en uppföljare skriver han att hans 

byrå och hans spelbord är på väg, och att hon ska ta hand om fraktsedeln, samt kommendera 

hans dräng att transportera sakerna till hans logi i Uppsala. 
  

  ”Kan min lilla omtanka något dertill bidraga så behöfver jag icke säga Dig, att det sker med allt det nöje som Din 

Bästa Vän måtte känna då Din önskan och vilja upfylles.”76  

 

Det är ingen diskussion om vem som bidrar med möbler; familjen Murray tycks inte ha följt 

samma genusuppdelning när det kom till möblering och dekorering av hushåll som gällde i 

England. När det kommer till att inreda ett gemensamt hushåll tillsammans är ansvaret 

uppenbarligen i viss mån delat mellan make och hustru, men det mesta av möblemanget står han 

för. Huset har han valt.  

   Ulrika Grill tycks dock ha följt det engelska idealet. En väldigt typisk sysselsättning hos rikare 

engelska kvinnor var att brodera tyger att dekorera hushållet med hemmagjorda sömnader, och 
                                                           
74 Vickery, 2009 s. 88 - 105 
75 RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCM 5 juli 1782 
76 RA Murrayska släktsamlingen vol. 10 HCM till AM 2 juli 1782 
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Ulrika Grill gör beställningar på tyg till bonader hon tänker sy själv, samt pratar om 

bordsdekorationer hon ska beställa och kartor över godset som ska sättas upp.77 Hushållet som 

representation ska i det här fallet vara fruns uppgift att ordna. Detta passar väl in i föreställningen 

om frun som föreståndare för det ”inre” hushållet.  

  Varför var dessa familjer olika i vem som tilldelades ansvar för hushållets utseende? I Ulrika 

Grills fall finns det en enkel förklaring till varför den uppgiften blir hennes, eftersom Jean 

Abraham Grill så ofta befinner sig på resande fot.  

   Jean Abraham Grill bidrar dock till hushållets estetik på andra sätt. Han har delvis gjort sig 

känd för eftervärlden som anläggaren av en ståtlig engelsk park vid Godegård.78 Om det här kan 

betraktas som ett exempel på yttre eller inre hushållning är svårt att säga. I fråga om inredning ska 

han ha bidragit med Godegårds porslinssamling, som han fått från sina kontakter inom det 

Ostindiska kompaniet.79  

   Adolph Murray ska också som sagt ha bidragit till inredningen genom att skicka över sina egna 

möbler. Just inredningen verkar ha styrts av de praktiska möjligheterna för de olika personerna att 

bidra, snarare än en ritualiserad genusuppdelning; Jean Abraham Grill hade kontakt med det 

Ostindiska kompaniet och bidrog med porslin, Ulrika Grill kunde sy så hon sydde bonader; 

Adolph Murray hade levt som ungkarl i många år och skickade därför över sitt möblemang. 

Genusuppdelningen gör sig gällande i orsakerna till varför Jean Abraham Grill inte kunde sy, 

varför Ulrika Grill inte kunde införskaffa utländskt porslin och varför Hedvig Charlotta Murray 

inte redan hade ett eget hus med eget möblemang.  

   Rimligtvis var orsaken att kvinnorna och männen gick in i äktenskapen med olika 

förutsättningar, som skulle fortsätta att begränsa deras handlande på olika sätt när de var gifta. 

Det faktumet att Jean Abraham Grill och Adolph Murray redan var så pass beresta och 

världsvana som de var, medan varken Ulrika Grill eller Hedvig Charlotta Murray var det, 

bestämde sedan de olika ansvarsområden de skulle få inom hushållet. Som deras brevväxlingar 

visar, var det betydligt vanligare att Jean Abraham Grill och Adolph Murray reste bort än att 

deras fruar gjorde det. Det var möjligt för fruarna att träda in i positioner som biträdande 

husfäder enligt det äldre hushållets mall i viss mån, men de kunde inte biträda i de resor som 

männen gjorde i egenskap av vetenskapsmän.  

  Rådgivningsböckerna nämner möjligheten till en vetenskaplig utbildning för kvinnor. Det här är 

något som röjer vilken läskrets böckerna kan vara tänkta till, eftersom bildning bara lär ha varit en 

möjlighet för rikare stånd; detta gör att texterna gällde för borgarkvinnor som Ulrika Grill och 

                                                           
77 Se t.ex NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 18 feb 1778, 25 feb 1778 29 nov 1783 
78 Olausson, 1993 s. 191  
79 Se Frängsmyr, 1976 s. 105 - 106 
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Hedvig Charlotta Murray. En Fulkomlig Ägta Hustrus Bild hävdar att kvinnor är kapabla av att lära 

sig vetenskap, men att det är onödigt eftersom deras lott i livet är att hänge sig åt hushållet. Detta 

lyfts fram som ett lika viktigt kall som andra värv: ”Den wetenskap, om hwilken jag här talar, 

heter gemenligen Hushållswetenskapen.”80 Huru Skal et Ungt Fruntimer Wärdigt Bilda Sig är mindre 

generös, där anses kvinnor inte kapabla av att förstå vetenskap och de som talar om det framstår 

som löjliga:  

 
”När jag talar om Fruntimmers kunskaper och insigter, så förstår jag härunder blott sådana kunskaper, som 
egentligen passa sig för detta könet. Et Fruntimmer, som, så snart det öppnar sin mun, ständigt andas idel lärdom, 
och wil swatza om en Wolf, Newton eller Liebnitz, förekommer mig äfwen så löjeligt, som om jag finge se en karl 
sita och knyppla, sy Tambour-sömn eller stickka strumpor.”81  

 

Här är arbetsuppdelningen självklar: män bildar sig, kvinnor syr. Rådgivningsböckerna må vara 

idealframställningar, men de talar om en verklighet där det inte fanns någon praktisk anledning 

för kvinnor att bilda sig. De kunde inte utnyttja sina kunskaper för en karriär inom något 

vetenskapligt fält. Hushållskunskaper däremot, hade ett praktiskt, ekonomiskt värde för dem. 

Även när husfädernas horisonter breddades till ämbeten utanför gods och gårdar, fanns det inget 

ekonomiskt incitament för kvinnor att skaffa sig den utbildning som krävdes för sådant arbete, 

eftersom de hölls utestängda från dessa fält. Därför argumenterar rådgivningsböckerna, högst 

rationellt, för att kvinnor ska hållas utanför vetenskapen. 

   Det faktum att de ändå lyfter frågan kan å andra sidan åskådliggöra att det inte var självklart att 

kvinnor inte kunde ägna sig åt vetenskap. I den Kungliga Vetenskapsakademins tidiga år valdes 

Eva Ekeblad in som den första kvinnan. Det fanns en viss uppmuntran av kvinnlig 

vetenskapsverksamhet, så länge den på något sätt var husbunden – ”Den wetenskap, om hwilken 

jag här talar, heter gemenligen Hushållswetenskapen.”82 Hedvig Charlotta Nordenflycht 

kritiserade att kvinnor stängdes ute från ”höga sysslor” på 1760-talet; hon menade att kvinnor 

knappast var inkapabla av att ta sig an högre lärdom – de hade bara av uppfostran tvingats in ”på 

dumhets trånga bana”.83 Liknande tankar skulle under 1790-talet tas upp av Mary Wollstonecraft. 

Det fanns debatter i tiden om kvinnors fostran, och i och med den franska revolutionen, deras 

                                                           
80 Anonym, 1787 s. 18  
81 Meyer, 1787 s. 28 
82 Anonym 1787 s. 18. Ordet vetenskap dyker upp i samband med matlagning i flera av tidens kokböcker, till 
exempel i Cajsa Warg: ”Hushålls-wetenskaper äga uti sig sielfwa mycken behaglighet...” 1755 företal. Anna 
Maria Rückerschöld: ”När du känner och wet, at du har dit herrskaps nöje eller missnöje i dina händer, tillika 
med din egen lycka eller olycka, hwilken sednare består i daglig förtret och täta flyttningar, så haf den lofliga 
egenkärleken, at med oförtruten flit studera på din wetenskap.” 1796, och Johan Winberg: ”At salta in oxkött 
är en wetenskap, som hwar och en Bonde har sig bekant” 1761 
83 Nordenflycht, 1761 
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rättigheter i samhället.84 Istället för att ses som ett uttryck för en förhärskande samhällssyn, kan 

rådgivningsböcker som de jag tagit upp här likaväl anses vara en del av samma diskurs som 

Nordenflycht, Wollstonecraft och andra var delaktiga i, en diskurs där det var möjligt att ha olika 

synvinklar. Rådgivningsböckerna skiljer sig åt i sina argumentationer över varför kvinnor inte bör 

ägna sig åt vetenskap: den ena avfärdar kvinnliga vetenskapsmän som något löjligt utan att 

förklara varför, medan den andra argumenterar för att de visst har kapaciteten men har en annan 

uppgift i samhället. Argumentationen påminner om den som tas upp av Anna Maria Lenngren – 

att ”vårt kön så föga det behöfver.”85 Boken erbjuder en förklaring på arbetsdelningen mellan 

könen på liknande villkor som Nordenflychts, den tycks säga att det biologiska könet inte har 

någon inverkan på intelligens men att män och kvinnor ändå har olika roller i samhället och i 

hushållet.  

   Det som både Hansen och Stadin beskriver som hustruns roll, som biträdande regent inom 

hushållet, gick inte att alltid lämpa över på de uppgifter utanför hemmet som deras makar hade. 

Ulrika Grill och Hedvig Charlotta Murray kunde inte göra ett sådant biträdande. Den 

utvecklingen som Gray beskriver i Tyskland under sjuttonhundratalet, utifrån tyska 

hushållsböcker och rådgivningsböcker, är att kvinnor knöts fast vid det gamla hushållet samtidigt 

som dess status förändrades, i och med att männen fick allt fler ansvarsområden utanför det. 

Framförallt Grillbreven ger exempel på effekten den här utvecklingen kunde ha på familjelivet 

och arbetet.  

 

Den ”yttre” Hushållningen 

 

Jean Abraham Grill och Ulrika Grill var nygifta i slutet av år 1772. I Ulrika Grills brev från 

november detta år inleder hon med att sakligt tala om hur hon förvaltat de 180 riksdaler maken 

lämnat henne.86 Redan som nygift syns alltså en självsäkerhet hos Ulrika Grill i hennes brev till 

maken. De ska också sätta upp ett gemensamt hushåll, och diskutterar vilka gårdar som ska köpas 

in. Jean Abraham Grill är tveksam till Godegård, som kommer att behöva många reparationer. 

Han håller Ulrika underrättad om sina inspektioner av olika möjliga hem.87 Det blir så 

                                                           
84 Se t.ex. hur flickor ska uppfostras enligt Rousseau i Émile eller om uppfostran som Nordenflycht och 
Wollstonecraft vände sig emot. Se också Wollstonecraft 1792 och de franska salongsvärdinnor som hjälpte till 
att lyfta fram liberala tankegångar före och under den franska revolutionen, Olympe de Gouges som skrev 
”Deklarationen om kvinnans och medborgarinnans rättigheter”1791 och Sophie de Condorcet. Se även Thomas 
Thorild, ”Om kvinnokönets naturliga höghet” 1793 
85 Lenngren 1798. 
86 NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 29 nov: 1772 
87 NMA Godegårdssamlingen vol. 14 JAG till UG 2 Augusti 1772 
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småningom Godegård. Omdaningar och renoveringar av Godegård, som oftast utförs under 

Ulrikas ledning, blir sedan ett genomgående tema i parets brevväxling.88  

  Bland annat Hasselberg har beskrivit den ekonomiska vikten av att gifta sig rätt under 

artonhundratalet. Paret skulle ordna ett hushåll tillsammans, makarnas gemensamma projekt 

hushållet, familjen och varandra. Paret skulle ha en gemensam ekonomi som de var tvungna att 

förvalta tillsammans, fast maken hade det yttersta ansvaret.89 Både mannen och hustrun måste 

alltså vara kompetenta ledare, men det kan diskutteras hur komplementära de roller de hade inom 

hushållet var. En skevhet som syns i breven är att männen ansvarade för den formella 

pengahållningen. De förtjänade pengarna, och var tvungna att ge sitt godkännande för att inköp 

och försäljning. Både Murrays och Grills brevväxlingar är fulla av beställningar. Adolph Murray 

påpekar att Hedvig Charlotta Murray borde be honom att inhandla saker som måste vara 

nödvändiga för henne, och antar att det är ”modestie” som gör att hon undvikit det.90 Om hon 

verkligen lidit av en sådan blygsamhet, måste det ha begränsat henne eftersom hon inte kunnat ha 

tag på de saker hon behövt. Men det var inte möjligt för henne att göra inköp själv för egna 

pengar utan makens kunskap och godkännande.  

   I Ulrika Grill och Jean Abraham Grills fall blir förhållandena ännu mer tydliga. År 1778 skriver 

hon till maken angående pengar han har skickat henne. 
 

”Förledne Söndags hade jag det nöjet emottaga dit kiärkomna af d: 18 hujus giemte inneliggande 85 plåtar. Hvarföre 

tackar öfvermåttan Bokh. Rimman hyr af dem bakom: 50, Resten ligger orörde, således tilräckel: til 

marcknadsbehofvet.”91 
 

Detta är inledningen till brevet. Medan Murrays brev är fulla av ömhetsbetygelser i början och 

slutet, anlägger Ulrika Grill en väldigt praktisk ton. Enligt hennes skildring framträder hushållet 

närmast som en gemensam affärsverksamhet. Ulrika Grill är också tvungen att rättfärdiga sina 

beställningar till maken. I ett brev försvarar hon sig mot en antydan att hon skulle vara slösaktig 

genom att förklara att hon ”förtryta mig på det högsta ty jag är altför mycket öfver sådana lysande 

Bagateller, samt anser för en bland de aldra högsta dårskaper, at giöra sig olägenhet för sådant 

lappri cette a dire at lägga Pgr i dylikt”, men, ” då jag skref om dessa saker som war -?- förr mig 

inwar det med det B: och förfrågan, Hvad sejer Cassan.”92 Inga av Jean Abraham Grills brev från 

1778 finns kvar, men han har tydligen ifrågasatt henne när hon gjort en beställning. Möjligen har 

                                                           
88 Se t.ex NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 18 feb 1778, 25 feb 1778 29 nov 1783 
89 Hasselberg 1998 s. 159 - 165 
90 RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCA november 1786, datum saknas 
91 NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 25 feb 1778  
92 Ibid. 4 mars 1778 
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han anklagat henne för fåfänga. ”Min Pgr consumetion på marcknaden gav 48 således hoppas ej 

får bannor för mycket slöseri”, skriver hon i ett tidigare brev, också en påminnelse om att de 

pengar hon sköter om är hans.93  

   Fåfänga och habegär återkommande anklagelser riktade mot kvinnor i rådgivningsböckerna. I 

En Fulkomlig Ägta Hustrus Bild jämförs den goda husmodern med de flärdfulla, lättsinniga fruar 

som målas upp som tidens norm, och författaren frågar sig upprört varför de goda husmödrarna 

är så få, medan författaren till Huru skal et Ungt Fruntimer wärdigt bilda sig råder kvinnor till att inte 

bry sig för mycket om ”moder och fruntimmersputs”, eftersom de tar upp tid från de 

hushållsysslor som är deras rätta kall.94 I engelsk historieskrivning har fåfängan och habegäret 

som särskilt kvinnliga laster tagits upp som exempel på den ökade vikten av konsumtion i 

samhället under sexton- och sjuttonhundratalet.95 Vickery menar dock att den här bilden av 

kvinnor kan härledas till Eva och Adam.96 Den är knuten till idén om att kvinnor styrs av sina 

drifter medan män är styrda av rationalitet. Vickery vill lyfta fram hur kvinnor och män delade på 

det ekonomiska ansvaret inom hushållet under den tidigmoderna tiden, genom att studera 

räkenskaper. Hon kommer fram till de stora ekonomiska besluten fattades av män, trots att 

hustrun hade en viss kontroll över hushållets utlägg. Men hon gör också poängen att hustruns 

makt över hushållets ekonomiska utlägg ändå hade en viss betydelse, eftersom tyranniskt lagda 

äkta män ständigt försökte strypa den.97 Kanske var Ulrika Grill rädd för tyranni.  

   Ulrika Grill är mest känd för eftervärlden som änka, då hon ensam var ansvarig för skötseln av 

Godegård i arton år. Breven till maken, fyllda av information om brukets drift, samtal med 

inspektorn och bokhållaren och förhandlingar med lokala bönder, visar att hon hade en viss 

maktställning i Godegård även under makens levnad. De demonstrerar i alla fall att hon hade 

kunskap om brukets ekonomiska drift, som hon också var ivrig att demonstrera för honom. Jean 

Abraham Grill anförtror Ulrika Grill med ansvaret för brukets drift i sin frånvaro, och ger henne 

direktiv om vilka order hon ska ge till de anställda:  

 

”lät Insp. Efterse Lundholms Och om han smidt bort jern åter, och satt sig i skuld, så är wäl bäst, at ej längre beholla 

honom, men om han blifwer quar, så blifwer han wid öfwer hammaren, då Carl Grell i faderns ställe blifwer mästare 

och nya mäster swennen kommer til mäster Warg och då får om det behöfs, en ny sökas för Hindr. Frantz wid Bona, 

hwilken wid Carl ström torde kunna fåss, men bestyr ge mest härom, ty det lider på tiden.”98  

 

                                                           
93 NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 28 februari 1778 
94 Se t.ex Smith, 2002 
95 Meyer, 1787 s. 15  
96 Vickery, 2009 s. 106 - 107 
97 Ibid. s. 106 - 110 
98 NMA Godegårdssamlingen vol. 14 JAG till UG 24 februari 1785 
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Det är rakt på sak och påminner om befallningar, men när Ulrika berättar om sin dag ger hon 

intrycket av att agera på eget bevåg, fast hon erkänner hans åsikter:  

 
”–Et bref ifr Tinger har jag öpnadt. Innehållande exenser, samt berättelser om flere lidne siöskador. Det finner ej 
nödigt sända dig.” 99  

      

   Brevsamlingens omfattning vittnar om hur ofta Jean Abraham Grill befann sig på resande fot. 

Gnabbet om hennes extravagans vittnar om de konflikter som kunde uppstå eftersom de levde så 

pass olika liv. Då begagnar sig Ulrika Grill, och möjligen Jean Abraham Grill, av de stereotyper 

om slösaktiga kvinnor som existerade under denna tid. Hon utnyttjar dem för att försvara sig, 

och han möjligen för att anklaga henne, även om det brevet inte längre existerar. Paret Grill 

gjorde vad som krävdes i form av att hålla bruksdriften igång, ett handlande som minner om den 

flexibilitet som hushållsekonomin krävde av kvinnor. Eftersom kvinnor och män enligt denna 

äldre uppfattning i grunden var samma väsen, var det möjligt för dem att i viss mån biträda 

varandra. Framförallt bitredde kvinnor män, men det var fördelaktigt att de gav varandra hjälp 

och råd. Men när makarna Grill själva satte ord på sitt handlande föll de ändå ibland tillbaka på 

stereotyper om kvinnor och mäns skilda egenskaper. 

 

Män och kvinnligt kodade sysslor 

 

Om det blev mindre och mindre möjligt för kvinnor att agera som ställföreträdande husfäder, hur 

såg det ut för männen? I Huru Skal et Wärdigt Fruntimer Bilda Sig står det:  

 
 ”En man, som sjelf håller räkning öfwer mjölk och ost, som ständigt bärer wisthus – nyckeln i sin ficka, och alltid 

har kokslefwen i handen, kallar man med rätta en Grytsnok. Wistas han mer i köket och i wisthuset, än i sit 

ämbetsrum; så förtjenar han at hedras med et köks-förkläde. Denna drägt passar sig just för hans sysslor; ty hushålls-

wäsendet, hörer egentligen Fruntimren til.”100 

 

Köket och visthuset var fruns domän, och det var hennes uppgift att hålla koll på dess resurser. 

Men Adolph Murray ger en annan bild av hur det fungera i ett brev:  
 

                                                           
99 NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 3 december 1783,  andra liknande exempel syns i 4 Mars 1778 
och 16 mars 1788 
100 Meyer, 1787 s. 30 
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”Den angeck endast ägg, som här, liksom alla andra matwaror, äro förskräckeligen dyra. Nej lilla du, wi göra klokare 

som förtära i en framtid wår slant i Upsala; ty här skulle behöfwas tredubbla, och endock skulle de knapt räcka till. A 

propos, jag låfwade hwiska lilla Greta Stina i öronen, huru mycket peaude joie kåstas.”101  

 

Om citatet ur rådgivningsboken tillskriver det ekonomiska kunnandet om mat till husfrun, visar 

Adolph Murray att verklighetens män kunde ha lika bra kunskap på detta område som kvinnor. 

Matlagning och matpriser hade en ekonomisk betydelse eftersom det inbegrep hushållning av de 

matvaror som fanns tillhands, något som tidiga kvinnliga kokboksförfattare också betonade 

vikten av.102 Adolph Murray behövde känna till sådana saker för att överleva, även om han 

riskerade att kallas en grytsnok. I livet utanför idealtexterna var det fortfarande möjligt för män 

och kvinnor att överträda sina roller.  

   Vickery slår även fast att sådant som att bestämma sänglinne endast var hustruns uppgift. En 

make skulle aldrig få för sig att välja ut linne.103 Adolph Murray hade dock en viss kunskap även 

här. År 1783 skriver han till Hedvig Charlotta Murray om att han vid sitt senaste besök glömt be 

hennes mor ”wara så god och tänka på taft till lakan år oss, liksom wore jag oförskämd nog at 

förmoda, at jag detta år icke behöfde göra därtill någon anstallt.”104 Han ber Hedvig Charlotta 

Murray att framföra detta till sin mor, och ger henne detaljerad information om den typ av tyg 

han tror att hon kan ha tag på. Trots att han förväntar sig att svärmodern och hustrun ska ta fram 

tyget, visar han att han själv har kunskap om hur sådant tyg borde upphandlas. I ett brev från 

1786 ger Adolph Murray ännu ett prov på sin detaljerade tygkunskap:  
 

” Jag har vändt mig till den besta Fabriquensen som väfver Comelotter, hvilken svarat mig at detta garn ehuru 

vackert ej dugde till Camelot, eller till sådant som kunde kallas vackert. Det är för det första för groft som hvar ända 

skall donbleras, det är för det andra för starkt snott, och änteligen spunnit af spanks ull som är för kort och blott 

duger till kläden ty den svänska är till camelott applicatkast. Väl vill han, om så befalles, göra däraf camelott, men det 

blir till det minsta dubbelt så groft som vidlaggda prof, och får nog likhet med hemväfvit tyg, blir remsor i ytan, 

hvilket fel med prägning ej kan bortlagas. Till chalonge sade han det skulle vara applicabelt, men sådant kan Greta ej 

bruka. Skulle hon icke dess mindre villa forcera sig till Camelotte af detta garn, så har hon at välja hvad färg hon af 

vidlaggda prof som äro mode färgerna åstundar, men i arbetslön betalas 3 Rd för färgning och väfning, och fås af 7 tt 

circa 20 a 24 alnar, om det är af samma finlek. Hade det varit lössnott hade hon till det minsta fådt 35 alnar. Vill hon 

sälja garnet betales 13 a 13 Rd 16% marken.” 105   

 

                                                           
101 RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCM 5 juli 1782 
102 Se till exempel Anna Maria Rückerschöld, 1785 och 1796 
103 Vickery 2009, s. 25 – 48, s. 121 - 122 
104 RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCM 3 Nov 1783 
105 Ibid. november 1786, datum saknas 
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Adolph Murray har alltså kunskap om områden som skulle kunna klassas som kvinnligt kodade, 

om kostnaderna av möbeltyg och hur det kan brukas. Adolph Murray gör själv referenser till 

sysslor som han förväntar sig att Hedvig Charlotta Murray ska behärska eftersom hon är kvinna, 

men han visar också hur han själv hade kunskap om områden som tidens idealtexter gärna 

föreskriver kvinnor. Vickery har som sagt betonat vikten av genuskodade sysselsättningar i det 

engelska samhället under sjuttonhundratalet. Enligt henne var det vissa gränser som inte fick 

överträdas, vissa sysslor var så kvinnliga att det var ett kulturellt tabu för män att göra dem. 

Måhända beskriver hon en utveckling som i England gått längre mot en starkare borgerlig kultur 

med mer markerade separata sfärer än den gjort i Sverige vid samma tidpunkt. Sverige var ett 

mindre, fattigare land, härjat av förödande krig. En kultur där i alla fall kvinnor hade lättare att 

överträda gränser vid behov kan ha utvecklats som en konsekvens.106 Kulturella skillnader mellan 

Sverige och England kan också tas i beaktande.  

   Ännu mer viktigt att ta i beaktande är att Adolph Murray citerar en manlig, professionell vävare. 

Det existerade i praktiken en rörlighet mellan sysslor som betraktades som manligt kodade och 

sysslor som var kvinnligt kodade under den tidigmoderna tiden, men skillnaden mellan 

professionellt och oprofessionellt var viktig. Det manliga professionella betingade högre status, 

och mer betalt.107 Att Adolph Murray kan skriva så ingående om tyg skulle kunna läsas som ett 

exempel på hur maken och hustrun kan bitträda varandra och dela på kunskap. Dock diskutterar 

han tyg producerat på professionellt vis utanför hemmet med sin hustru, som enligt antika ideal 

skulle överse vävningen inom hushållet. Murray var en borgarfamilj som antagligen inte hade 

möjligheten att vara självhushållande. Möjligheten att anlita professionella vävare var desto större. 

Det är ett tydligt exempel på hur familjen förlitade sig på produktion som skedde utanför 

hemmet; ett tecken på hushållningens uppluckring. Adolph Murray må ha besuttit kunskaper som 

enligt vissa ideal skulle kunna ses som kvinnligt kodade, men han framställer dessa som självklara, 

inget anmärkningsvärt. De gav honom snarare en starkare självständighet från sin hustru och 

deras gemensamma hushåll. 

 

Slutsats 

 

Det faktum att hustrurna kunde ta på sig ansvaret att förvalta bruk och gods under makens 

frånvaro eller bortgång, som Ulrika Grill gjorde, gav dem en tvetydig makt. I sitt kapitel om 

hushållning beskriver Ulvros hur hustrur skulle vara beredda att kliva in och ta över arbete från 

                                                           
106 Detta tas bland annat upp av Ågren 2007 s. 300 - 310 
107 Pihl, 2011 s. 45 



36 
 

sina män om de var tvungna att resa därifrån.108 Det var dock mindre tänkbart, om man får tro 

rådgivnings – och hushållsböckerna, att män skulle kliva in och ta över kvinnors arbete på samma 

sätt. Vickery beskriver hur hjälplösa män kunde vara om de av en eller annan anledning förlorade 

sina hustrur; det finns exempel i engelska domhandlingar på hur bedragna män i skilsmässofall 

krävt ekonomisk kompensation för att ha förlorat sin hushållerska.109  Men kvinnor förväntades 

kunna vikariera för män, vilket kunde innebära både större flexibilitet och mer arbete. Ulrika 

Grills många beställningar, och platsmarkören på hennes brev – alltid Godegård - talar om hur 

fast hon var i jämförelse med sin bereste make. Enligt det existerande materialet höll sig Hedvig 

Charlotta Murray också i hemstaden Uppsala, medan maken reste mellan Uppsala och 

Stockholm, men det finns så pass många luckor i deras korrespondens att det inte går att bevisa 

att hon inte också reste. Ett brev är sänt från en kurort hon besökte för att återvinna hälsan.110 

   Ulvros, Hasselberg och Steinrud har skrivit om det rika sociala liv som både män och kvinnor 

förde under början och mitten av artonhundratalet, då man kunde göra besök som varade i flera 

veckor, och även om det i viss mån också syns i Murrays och Grills brev att de ständigt umgicks 

med andra familjer så är det tydligt att kvinnorna reste mer sällan än männen. Om Ulrika Grill 

någonsin gjorde sådana veckolånga besök, syns det inte i det rika brevmaterial hon lämnat efter 

sig, kanske därför att makens affärsresor tvang henne att stanna hemma och se till godset. 

Kvinnornas möjlighet att kliva in i männens ställe i hushållet var en tillgång för dem eftersom det 

gav dem ett brett kompetensområde inom hushållet. I Ulrika Grills fall syntes det tydligt efter att 

hon blivit änka, och fick en möjlighet att driva Godegårds bruk som brukspatron. Men eftersom 

det fanns ett behov att de skulle kunna biträda i just hushållet, fick de inte den bildning som hade 

krävts för att de skulle kunna biträda män i andra värv, som vetenskap. Den kvinnliga plikt som 

hushålls och rådgivningsböckerna lyfte fram som så viktig för att hushållen, och i förlängningen 

hela nationen skulle kunna fortleva knöt också kvinnorna till hushållet.    

 

 

 

 

 

 
                                                           
108 Ulvros 1996 s. 47 - 68 
109 Vickery 1998 s. 127 - 160 
110 RA Murrayska släktsamlingen vol. 10 HCM till AM odaterat, någon gång mellan 1783 och 1788 
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Underlydande  
 

Skildringen av pigor och drängar  

 

I Ordnade Hushåll: Genus och kontroll i Jämtland under 1600-talet skriver Anna Hansen vikten i att 

upprätthålla normer inom hushållet. För att samhället inte skulle förfalla i kaos måste hierarkin 

inom hushållet fastställas. För att undersöka de ibland motsägelsefulla idealen om hushållning 

som existerade under slutet av sjuttonhundratalet är det alltså nödvändigt att titta på vilka normer 

husfäder och husmödrar hade att förhålla sig till. Hur definierades husfäder och husmödrar? 

Hushållet byggdes kring och leddes av ett gift par. Det här gifta paret var tillsammans 

föreståndare för sin familj, men hushållet ofta större än familjen som utgjorde dess kärna. 

Underlydande, såsom drängar, pigor, mamseller och släktingar som bodde under samma tak som 

husfadern och husmodern bör också räknas som en del av hushållet. Förutom de som tillhörde 

hemmet kunde ett stort bruk som Godegård ha inspektorer, bönder och dagsverkare. Det var 

nödvändigt för husfäder och husmödrar inom de högre stånden att definiera sig själva i kontrast 

till dessa. Det gav legitimitet till deras högre ställning inom samhällshierarkin. Det här kan ses 

som en självklarhet, men som Eva-Helen Ulvros poängterar, så kunde även högreståndsliv te sig 

ganska likt bönders i det förindustriella Sverige. Ulvros skriver om den första halvan av 

artonhundratalet, och menar att Sverige då fortfarande var ett agrart samhälle. Det agrara 

livsmönstret präglade också stadslivet, eftersom städerna fortfarande var små och hade täta 

förbindelser med lantbruk. 111 En jämförelse mellan privata brev och hushållsböcker kan visa på 

hur föreståndare för högreståndshushåll förväntades sammarbeta med sina anställda och 

samtidigt behålla sin överordnade ställning. Först vill jag beskriva en samhällsdebatt, och hur 

debattörerna legitimerade husfadersvälde samtidigt som de förespråkade jämlikhet.  

   I de första tre årgångarna av Journalen Hushållningsjournal, utgiven av det Kungliga patriotiska 

sällskapet, förs en debatt om tjänstefolkets rörelsefrihet. Tjänstefolk nämns också i andra artiklar. 

Bland annat syns pigor bland de som tagit emot medaljer av det Kungliga patriotiska sällskapet 

för olika hushållsförtjänster.112  I rådgivningsböckerna En Fulkomlig Ägta Hustrus Bild, Tecknad  

Efter den målning, som finnes i Ord-språks-Bokens Sidsta Capitel och Huru skal et Ungt Fruntimer wärdigt 

bilda sig finns stycken som förklarar hur hustrur ska uppföra sig gentemot tjänstefolket, och också 

vad som skiljer goda husmödrar från pigor. Texterna är korta och hittas i kapitel som egentligen 

har annat fokus, som barnuppfostran.   

                                                           
111 Ulvros, 1996  
112 Anonym, Hushållningsjournal, 1777 
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   I breven visas inte heller någon större empati med tjänstefolket, utifrån vad jag kan utläsa. I 

Murray-korrespondensen omnämns de knappt.113  Att Hedvig Charlotta Murray inte skriver om 

dem kan ha att göra med att det var något som togs för givet. Det kan också bero på att så få av 

hennes brev har överlevt. Att maken Adolph Murray inte talar om dem är däremot i linje med de 

brev som överlevt från Jean Abraham Grill. Jean Abraham Grill omnämner diverse anställda vid 

järnhanteringen och andra som är anställda av honom, men talar inte så mycket om folket som 

tillhörde hushållet. Ulrika Grill skriver däremot om det.   

   Rådgivningsböcker och hushållsböcker nämner gärna den ”inre” hushållningen som hustruns 

plikt,114 och I familjen Grills fall fanns det en tydlig praktiskt orsak till den ordningen, eftersom 

Jean Abraham Grill ofta befann sig hemifrån. Mängden brev mellan honom och Ulrika vittnar 

om hans många resor. Förutom järnbruket hade han andra ansvarsområden. I breven skriver han 

ibland om sitt engagemang i den Kungliga vetenskapsakademien, och sitt arbete som direktör för 

det Ostindiska kompaniet. De gånger då Ulrika Grill syns i historiska texter brukar det nämnas att 

hon drev Godegård själv som änka i tjugo år; breven mellan henne och maken visar att hon 

skötte en stor del av driften själv även under hans levnad och att han hyste förtroende för henne. 

Det förtroendet var antagligen en förutsättning för att han skulle kunna engagera sig i andra 

saker. Det var också något som låste henne vid en plats – medan Jean Abraham Grills brev är 

adresserade från många olika order kommer Ulrika Grills alltid från Godegård. Hennes brev är de 

jag har tittat på som beskriver tjänstefolket på det mest ingående sättet. Hon har åsikter om deras 

uppförande och diskutterar vem som passar bäst var, och vem som borde avskedas. Hennes 

intresse för det är inte besvarat i makens brev, vilket tyder på att de i viss mån rörde sig i skilda 

världar. Skillnaden i hur Ulrika Grill och Jean Abraham Grill skriver om sina underlydande 

kommer jag att gå närmare in på, men först vill jag ge en vidare kontext till det hela genom att se 

hur tidens debatt om tjänstehjonens rörelsefrihet såg ut i Hushållningsjournal. 

 

I det första numret av Hushållningsjournal från september 1776 finns en anonymt författad 

debattartikel som tar upp problemet med migrerande drängar och pigor. Drängars och pigors 

tendenser att vilja flytta ofta skapar ett problem med brist på arbetskraft i orter som blir 

avfolkade, men det är inte det huvudsakliga problemet som artikelförfattaren vill åt. Författaren 

kritiserar istället den rådande lagstiftningen som förbjuder drängar och pigor att flytta. Detta 

menar han kränker deras naturliga rätt till frihet.115   

                                                           
113 Adolph Murray nämner i ett brev ”min dräng”. RA, Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCM 5 juli 1782 
114 Anonym 1787 s. 17 
115 Anonym, Hushållningsjournal september 1776 
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   Både Börje Harnesk och Hasselberg har diskutterat den patriarkalism som präglade husbönders 

förhållande till sina anställda, i och utanför hushållet, under sjutton-och artonhundratalet.116 

Patriarkalism kan definieras som en förhärskande politisk teori som växte sig stark under 

sextonhundratalet, som hade betydelsen fadersvälde. Fadern – i hushållet, husbonden, och i 

landet, monarken – beskyddade sina underordnade som sin egen familj, och krävde lydnad i 

gengäld. Harnesk har tagit upp de potentiella problemen med begreppet, som kan vara för brett; 

han påpekar att det skulle kunna appliceras på modern politik.117   Patriarkalism har dessutom 

gestaltats på olika sätt i olika tider, och under vissa tidsperioder förekom en nedgång, eller ett 

ifrågasättande av ideologin, enligt Harnesk. Jag använder mig av patriarkalismen som begrepp så 

som Harnesk definierar det, utan att ta ställning till om den var på nedgång eller uppgång under 

min undersökningsperiod. Om patriarkalistiska tankegångar syns i källorna skulle det möjligen 

kunna vara ett bidrag till debatten som förts. 

   Harnesk beskriver en debatt om tjänstehjonsstadgan som pågick under 1770-talet, bland annat 

Hushållningsjournal. Debatten följde en lång tid av arbetstvång för tjänstehjon, strikta restriktioner 

för deras rörelsefrihet. De som ville ha en ökad rörelsefrihet och mildare bestraffningar för 

drängar och pigor använde ofta patriarkaliska argument enligt Harnesk, och det här är också 

något som i viss mån framkommer i artikeln i Hushållningsjournal. Författaren till den första 

artikeln brottas med hur problemet ska lösas till allas bästa, och tycks se en verklig motsättning 

mellan den hierarkiska ordningen och alla människors naturliga rätt till frihet. Han ramar dock in 

sin text som om han vet hur det ska vara, och kommer tillslut fram till att kungen bör vara den 

högsta instansen: ”Lagen borde lyda, att var och en, som äger bevis om god frejd, har att försäkra 

sig om Kungl. Maj:ts Nådiga Beskydd.”118  

   Hans argument bemöts sedan av en annan anonym författare, som förespråkar arbetstvång 

med en motivering hämtad från patriarkalismen: att det är den goda husbondens uppgift att ta 

hand om sitt folk.119 

   Exempel den vidare debatten om det här i Hushållningsjournal, som Harnesk också behandlar, 

argumenterar för mindre strikta lagar och en patriarkalisk relation mellan husbönder och husfolk. 

Enligt Harnesk byggde kritiken mot den stränga regleringen av husfolket på att husfadern inte tog 

sin roll som fader för sitt folk på tillräckligt stort allvar. Hans uppgift var att ta hand om dem och 

fostra dem. När författaren till artikeln i Hushållningsjournal talar om förhållanden som hindrar 

drängar att stanna på plats, menar han att de är tvungna att flytta eftersom deras husbönder inte 

                                                           
116 Se harnesk 1990, Hasselberg 1998 s. 240 - 255 
117 Harnesk 1990 s. 50 - 72 
118 Anonym, Hushållningsjournal september 1776 
119 Ibid. 1777 
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kan fullfölja sina roller som patriarker och ta hand om dem. Det de två sidorna av debatten i 

Hushållningsjournal framförallt inte håller med varandra om, är huruvida husbönder brister i sitt 

ansvar.   

   Varför väckte förslagen om rörelsefrihet för tjänstefolk debatt på 1770-talet? Var det uttrycken 

om allas rätt till frihet som var kontroversiella? Debattörerna i Hushållningsjournal formulerade 

problemet så, att de migrerande tjänstehjonen hade väldigt lite handlingsutrymme när det gällde 

hur deras situation tedde sig. Den största makten låg i husbondens händer. Trots att 

argumentationen var en kritik av husbönders maktmissbruk, bekräftade den ändå deras makt. Det 

finns däremot motsägelser i argumentationen. Det ligger något paradoxalt i att upphöja den 

patriarkaliska samhällstrukturen, där de underlydande i viss mån ses som barn, och samtidigt tala 

om alla människors naturliga rätt till frihet. Ett av de grundläggande argumenten för patriarkalism 

var att de underlydande inom hushållet var som barn. Detta berättigade deras ofrihet. Om de inte 

borde vara ofria, antydde det då att de borde betraktas som vuxna? I formuleringen om frihet kan 

det ligga en sorts föreställning om jämlikhet.120  Drängarna och pigorna klassas som människor 

med samma naturliga rättigheter som andra.  

   En dubbeltydighet präglar journalens skildringar av olika samhällsgrupper. Det Kungliga 

patriotiska sällskapet utfärdade ibland medaljer, vilket noteras i journalen. Drängar och pigor fick 

ibland medaljer för olika färdigheter, även om det inte var så vanligt. Journalen ger tydliga 

exempel på hur den här gruppen borde vara. Det som främst verkar ha belönats var lång och 

trogen tjänst.121  Publiceringen av medaljerna kan ses som en del av journalens fostrande agenda. 

Samtidigt var det också ett publikt erkännande av det arbete som utfördes av drängar och pigor.  

   Hansen har tagit upp betydelsen av normer och upprätthållandet av normer i det tidigmoderna 

samhället. Trots att ojämlikheter stadsfästes i lagar var det viktigt att upprätthålla också de 

informella normerna för att samhället skulle fungera. Skillnader mellan husbönder och husfolk, 

och mellan husbonden och matmodern, måste upprätthållas. Hansens studie handlar om 

Jämtland under sextonhundratalet, och den tiden skiljer sig från tidsperioden för min studie på 

många sätt – hon nämner bland annat att hustavlan, som ofta tas upp som källan till den 

tidigmoderna hierarkiska ordningen i hushållet, inte betonades särskilt mycket i prästers 

predikningar under sextonhundratalet.  Den fick däremot ett nytt genomslag under 

sjuttonhundratalet.122 Debatten under 1770-talet som syns i Hushållningsjournal uppstod eftersom 

de restriktiva reglerna för pigors och drängars rörelsefrihet fick kritik. Enligt Harnesk 

representerade den debatten en nytändning av patriarkalismen, som sedan fick en renässans i 

                                                           
120 Hushållningsjournal september 1776 
121 Som exempel, pigan som belönades för att ha tjänat i trettio år, Hushållningsjournal 1777 
122 Hansen, 2006 s. 35 - 36 
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början av artonhundratalet. Hasselberg beskriver också patriarkalismen som i högsta grad levande 

för familjen Clason, som hade Furudals bruk under 1800 -talet.123  I Godegårdsbreven, som 

täcker tiden 1772 – 1792, kan jag inte se något tecken på någon frånvaro av patriarkalism, och jag 

undrar hus pass stor ”nedgången” var i enskilda hushåll. Att det däremot skedde en 

retorikförändring under slutet av sjuttonhundratalet, till en starkare betoning på patriarkalism, ser 

jag ingen anledning att ifrågasätta. Debattörerna i Hushållningsjournal svarade på vad de ansåg vara 

ett samhällsproblem, som restriktiva lagar inte hade lyckats lösa. Att skriva om en naturlig rätt till 

frihet, och belöna legofolkets förtjänster med medaljer och uppmärksamhet, var ett annat sätt att 

hantera de svårstyrda drängarna och pigorna. Patriarkalismen kunde framställas i positiv dager. 

Det var ett styrelseskick byggt på kärlek och med en fast basis i religion, vilket hustavlan 

demonstrerade. Med dess betoning på personliga band och faderligt omhändertagande, kunde 

patriarkalismen ge hierarkierna en mjukare inramning än lagarnas restriktioner på friheten hade 

gjort. Lagar kan upplevas som tyranniska, men normer är inte lagar. Normer är svårare att trotsa 

direkt. Däremot finns det sätt att kringgå normen, så länge den inte utmanas i öppen dager.  

 

Ulrikas balansgång: kopplingen mellan husfruar och tjänstefolk       

 

Harnesk beskriver patriarkalismen som ett välde där husbonden är överordnad de andra inom 

hushållet. Hur ställde sig då de underordnade till sina egna underordnade? I Hushållningsjournal 

finns medaljer och hyllningar utfärdade till kvinnor för förtjänster inom hushållet, men i 

diskussionen om legofolket nämns inte husmödrarnas maktposition gentemot dem alls.124  En 

Fulkomlig Ägta Hustrus Bild och Huru skal et Ungt Fruntimer wärdigt bilda sig har dock kvinnor som 

en tilltänkt läskrets och där finns också en del beskrivningar av hur en husmor bäst ska förhålla 

sig till tjänstefolket.  

   Så som böckerna målar upp det, går husmodern en fin balansgång mellan att vara en 

härskarinna och en piga. Böckerna talar emot att kvinnor ska ägna sig åt vetenskap; deras sanna 

kall är hushållsbestyr och de ska då både kunna överse andras arbete och arbeta själva. Deras 

kompetens ska helst kunna täcka alla hushållssysslor. Författaren till En Fulkomlig Ägta Hustrus 

Bild ser tillbaka på en fjärran gyllene tidsålder, då fruar visste hur man arbetade: ”Homeros – talar 

om hur prinsessor inte såg ner på de enklaste sysslor. Idag skulle vi skratta åt sådant. Vad har vi 

vunnit?”125   Han skriver vidare att kvinnan är ett kön skapat att hjälpa männen i sina sysslor 

snarare än att ägna sig åt nöjesliv. Att en förnuftig hustru ska, förutom att föra bok över husets 

                                                           
123 Hasselberg, 1998 s. 240 - 241 
124 Harnesk tar inte heller upp detta. 
125 Anonym, 1787 s. 14 - 15 
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utgifter, också vara ”sielf arbetsam, hon wet alt hwad i huset föregår…”126 Utöver att vara 

hushållets förvaltare ska de vara flexibla och kunna överta andras arbete. De laster som en kvinna 

kan råka ut för sägs vara avund, förställning och ett ”barnsligt wäsende.”127  Den patriarkaliska 

synen på alla underordnade inom hushållet som husfaderns barn kan märkas här i en fördom om 

kvinnokönet som särskilt barnsligt.  

   Kvinnor riskerade att verka barnsliga; tjänstefolket hade det kännetecknet. Trots att husmodern 

hade befogenhet att styra över tjänstefolket kunde hon också ses som en underordnad, inte olik 

pigan. Det kunde vara nödvändigt för henne att visa var skillnaden låg. 

   Ulvros beskriver hur rika borgare i artonhundratalets Skåne kunde ha fester då de klädde ut sig i 

bondedräkt, som för att markera att det var något exotiskt för dem att spela bönder. Hon menar 

att det var särskilt viktigt för dem att markera detta eftersom borgares liv i det lantliga Sverige i 

själva verket inte var så olikt bönders i praktiken. Ulvros tar också upp sådana demonstrationer 

från de högre stånden i tidigare skeden av historien.128  Sedd i det ljuset får husmodern som ”inte 

såg ner på de enklaste sysslor” en annorlunda roll. Hon skulle kunna utföra hushållsarbeten, men 

det medföljer inte nödvändigtvis att hon förväntades kroppsarbeta. Det kan snarare ses som en 

demonstration. När husmodern utförde en syssla fick det en annan innebörd än när en piga 

utförde den. Det var ett sätt för husmodern att visa hur det skulle göras – hon var hjärnan i 

hushållet.  

   Detta verkar generellt ha gillats i rådgivningsböcker, men även för hushållsaktiga hustrur fanns 

fallgropar. Böckernas texter om kvinnlig utbildning är motsägelsefulla. I Huru skal et Ungt 

Fruntimer wärdigt bilda sig diskutteras hur utbildningen bäst ska skilja husmödrar från pigor. 

Författaren Andreas Meyer är förvånad över de föräldrar som lär sina döttrar hushållssysslor som 

egentligen tillkommer pigan. ”Mannens tillkommande hustru blir tillika hans första huspiga.”129 

Däremot vänder han sig emot att ge kvinnor för mycket annan utbildning:  

 
   ”Andre göra sig lustige öfwer en så enfaldig uppfostran; de wilja sätta sig öfwer så låga wanor, och låta sit unga 

Fruntimmer blanda sig i manfolkens affairer; de låta underwisa det i alla möjeliga wetenskaper, eller rättare sagt, 

fuska. Blir den förra sin Mans första huspiga; så blir den sednare en narr, som wil råda öfwer honom med sin 

mörmenta klokhet och lärdom.”130  

 

                                                           
126 Anonym 1787. s. 17 
127 Ibid. s. 8 
128 Ulvros, 1996 s. 193 - 210 
129 Meyer, 1787 s. 29 
130 Ibid. 
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Det finns en mening med att inte engagera sig för mycket i hushållet, lika mycket som att man 

inte ska engagera sig för lite. Hierarkin måste upprätthållas.  Meyer brottas med hur hustrur bäst 

borde markera sin överlägsenhet gentemot tjänstefolket, och samtidigt stanna kvar i sin egna 

underordnade roll gentemot maken. 

   Ulrika Grill markerar sin distans till husfolket gång på gång. I brev under loppet av tre år, visar 

hur hon beklagar sig över druckna och odugliga tjänstefolk.131 Hon har anställt en mamsell som 

aldrig nämns vid namn för att anlita pigor och överlåter egenskapen ”hushållsaktig” till henne. 

Ulrika Grill slår ifrån sig att hon själv skulle vara slösaktig och göra onödiga beställningar, och 

samtidigt distanserar hon sig från hushållsarbete och husfolk i breven till sin make. Som jag har 

nämnt så beskriver hon tjänstefolk och bönders upptåg i sina brev, men det är ofta i ett hånfullt 

eller bestört tonläge, då hon beklagar sig över att de dricker eller slåss.132 Jag ser det här som 

Ulrika Grills balansgång, hur hon å ena sidan måste slå ifrån sig de anklagelser som vanligen 

riktades till rika kvinnor om slösaktighet och fåfänga, och samtidigt var tvungen att markera 

skillnaden mellan henne själv och husfolket, och framförallt mamsellen vars uppgift verkar ha 

varit att agera som hushållerska. En anledning till att det var särskilt viktigt för Ulrika Grill att 

hålla balansen var att hon var en ställföreträdande makt för sin man. Han kunde vara orolig för 

att hon skulle överträda sina befogenheter och slösa med tillgångarna. Hon kunde å sin sida vara 

orolig för att förlora den makt hon nu besatt över hushållet. Kanske var det därför hon ville visa 

sig överlägsen om sitt tjänstefolk i sina brev.  

 

Slutsats 

 

Behandlingen av tjänstefolk i källmaterialet varierar. Hushållningsjournal skildrar den traditionellt 

patriarkaliska synen på tjänstefolket som har en familjär relation till husfadern och, i 

förlängningen, till husmodern. Denna familjära relation märks inte i några andra källmaterial.  

   I Murraybreven nämns drängar på ett opersonligt, distanserat sätt. Ulrika Grill talar med förakt 

om att de super eller är korkade. Skevheten i hur tjänstefolk omnämns i de olika brevsamlingarna 

kan förklaras av skevheten i vilka brev som finns bevarade: Adolph Murray talar knappt om dem 

medan det finns få brev bevarade från Hedvig Charlotta Murray. I Grills fall talar inte Jean 

Abraham Grill om tjänstefolk i de få brev han efterlämnat. Ulrika Grill tycks å andra sidan haft 

mycket att göra med tjänstefolket. Detta kan tala för att det i båda familjernas fall främst var 

hustruns uppgift att överse hushållets tjänstefolk, ett förhållande som också beskrivs av Vickery. 

                                                           
131 Bland annat i NMA, Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 17 juli 1779, 25 feb 1778 och 28 juli 1781 och 16 
mars 1788   
132 Ett stort, våldsamt slagsmål beskrivs i NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 25 feb. 1778 
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Det faktumet att rådgivningsböckerna som riktade sig till kvinnor också intog en betydligt mycket 

mer föraktful ton i sin beskrivning av tjänstefolk, talar också för en norm om att kvinnor vid det 

laget hade ett större ansvar för husfolket än männen.  

   Medan Adolph Murray har distans till sitt tjänstefolk och Jean Abraham Grill sällan talar om 

dem, verkar Ulrika Grill leva desto mer intimt med dem. Hennes skildringar av dem präglas av ett 

överlägset tonfall, frustration och förakt. Hon har ett liknande förhållningssätt till dem som det 

rådgivningsböckerna skildrar, fast hennes avstånd från dem kan också ha hjälpt till att skapa de 

problem hon klagar på i breven. Hon reflekterar inte särskilt mycket i breven över hur de har det, 

annat än att hon I ett brev nämner hon hur hon blivit tvungen att betala böter åt en man för att 

hans piga ”dånat och fallit i elden och bränt sig”133, och det kan inte ha ökat förståelsen mellan 

henne och tjänstefolket. Det kan ha funnits mer positiva förhållanden som inte beskrivs i breven, 

och hon tycks ha uppskattat sin mamsell även om hon inte nämns vid namn. Hon klagar på att 

det inte går att hitta annat tjänstefolk än de som super. Att de super verkar å sin sida tala antingen 

för att hon har fördomar om dem, eller att de lever under mindre glada förhållanden. Ingen av 

dessa situationer talar positivt för Ulrika Grills förhållande till tjänstefolket. Ulrika Grills 

missnöjdhet kan ha sin förklaring. Enligt en klassisk hushållshierarki skulle husfadern och 

husmodern gemensamt styra över hushållet, men nu gör hon det mestadels själv, och detta är en 

situation hon verkar ha varit låst i. Hennes överlägsna sätt att tala om tjänstefolket kan tyda på att 

hon ändå hade stor makt i sitt hem, men det kan lika gärna tolkas som att hon ville utöva makt 

där hon kunde, eftersom den var begränsad.  

   Förhållandena mellan brevskrivarna och deras tjänstefolk som skildras – eller inte skildras – i 

breven tyder på att den hushållsvision som skildrades i Hushållningsjournal inte stämde överens 

med deras liv. Brevskrivarnas skildringar visar inte at tjänstefolk ansågs som familj. Det var 

endast motvilligt som Ulrika Grill tog ansvar för dem. Medan Hushållnignsjournal uppehåller sig 

vid äldre hushållsstrukturer skildrar brevskrivarna ett distanserat, möjligen mer modernt 

förhållande till sina anställda. Det här skulle kunna ses som ett exempel på hushållskulturens 

uppluckring. I Grills fall är den här uppluckringen möjligen orsakad av hustruns låsning vid 

hushållet. 

     

 

 

 

                                                           
133NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 16 mars 1788  
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3. Socialt umgänge 
 

Det här kapitlet kommer att undersöka hur social samvaro beskrivs i källorna. Det är den sociala 

aspekten av livet som syns tydligast i brev och i rådgivningsböcker. Det är också det som kan 

vara svårast att analysera. Medan sådant som beskrivningar av arbete ter sig konkret och 

greppbart, kan människors komplexa relationer till varandra kan verka nästan omöjliga att förstå i 

efterhand. Hur säkert kan vi veta vad folk tyckte och tänkte om varandra utifrån ett så begränsat 

material? Hur många kulturella faktorer fanns som påverkade människornas syn på sig själva och 

andra, som har gått förlorade? Jag kommer ändå att ge mig i kast med att undersöka det sociala 

livet som det beskrivs i källorna, eftersom jag tror att det var tätt kopplat till den tidigmoderna 

synen på hushållning eller ekonomi.  

   Enligt Hasselberg samexisterade en äldre form av ekonomisk praktik samtidigt med nyare 

kapitalistiska verksamheter i Furudals bruk under artonhundratalet. Ett uttryck för den äldre 

ordningen var patriarkalismen, ett övervintrat husfadersvälde där brukspatronen behandlade sina 

underlydande faderligt, lade sig i deras liv och gav dem gåvor jämsides med lönen. Kontraktet 

mellan brukspatronen och de underlydande var då inte bara affärsmässigt utan också socialt – 

man var förbunden till brukspatronen genom sociala skyldigheter såsom tillit och trohet. Genom 

att både betala ut lön och engagera sig i sina underlydandes liv socialt såg alltså brukspatronerna 

till att knyta dem till sig på flera sätt. Inom hierarkiska förhållanden var den sociala samvaron var 

ett medel att utöva makt.134  

   Inom mer jämlika förhållanden var den sociala samvaron också viktig. Familjen Grills täta 

sammanhållning är väldokumenterad – handelsföretaget, som kan betraktas som en kapitalistisk 

verksamhet, var helt och hållet en familjeverksamhet.135 Innan Jean Abraham Grill och Ulrika 

Grill gifte sig beskrev kallade de också varandra för kusiner, vilket tyder på att också äktenskap 

hölls inom klanen.136 Adolph Murrays far och alla hans bröder hade karriärer inom universitet, i 

Göttingen och Uppsala. Murray gifte sig med dottern till Carl Aurivillius, professorn i orientalism 

vid universitetet där han arbetade. Släktens sysselsättning bestämde säkerligen i hög grad både 

hans egen karriärbana och hans val av hustru. Att det var viktigt att underhålla kontakten med 

andra familjer av samma ställning förstår vi genom att läsa hur umgängeslivet beskrivs i breven. 

Bland släkt, vänner och bekanta till familjen fanns värdefulla nätverkskontakter, och möjligheter 

till giftermål. I detta umgängesliv spelade kvinnors värdinneskap en stor roll 

                                                           
134 Hasselberg 1998 s. 240 - 255 
135 Lagercrantz 1997 s. 8 – 14 
136 NMA Godegårdssamlingen vol. 14 JAG till UG 1772 
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   Rådgivningsböckerna ägnar stor plats åt social etikett. Det handlar då främst om hur kvinnor 

ska föra sig bland män, både för att finna en make och för att klara sig socialt i sällskap med män 

i allmänhet. Här frodas föreställningar om typiskt manliga och kvinnliga egenskaper, men det 

syns också en viss förståelse för kvinnors levnadsvillkor. Å ena sidan var rådgivningsböckerna 

ofta författade av män och, som Margaret Hunt också tar upp i sin analys av engelsk 

rådgivningslitteratur, ignorerade de ofta kvinnors relationer till andra kvinnor. Antingen avskrev 

de dem som oviktiga eller hade författarna inte hade insyn i den aspekten av kvinnors liv.137 Å 

andra sidan förstod uppenbarligen författarna att kvinnor lagligt och socialt definierades av sina 

närmaste manliga släktingar, vilket präglade deras sätt att umgås med män. Författarna visar en 

viss sympati för den svåra ställning denna samhällsordning placerade kvinnor i, där de slets 

mellan krav på dygder som kärlek och ärlighet, och tvånget att tänka praktiskt i sina giftermålsval. 

Det kan verka som en självklarhet att hävda att kvinnors val av män inte bara var ett romantiskt 

val, utan också ett livsval med ekonomiska konsekvenser. Det är ändå värt att lyfta fram eftersom 

det är det tydligaste och krassaste exemplet på en social ekonomi. Att äktenskap under den 

tidigmoderna tiden var arrangerade innebar att de alltid hade en ekonomisk aspekt. Folk gifte sig 

av ekonomiska skäl. 

   Det är centralt för mig att utforska i hur hög grad samma krav ställdes på kvinnor och på män, 

och hur det skiljdes åt. Där likheterna är större kan jag se tecken på en starkare flexibilitet när det 

kom till könsfördelningen, som ofta är förknippad med den tidigmoderna tiden. Stadin och andra 

har sett det tidigmoderna husfadersväldet som något som kunde vara flexibelt, där hustrun kunde 

ha en ställföreträdande roll, där hon kunde kliva in och styra i hushållet när maken saknades. 

Detta syntes också i tidens uppfattning på den mänskliga kroppen, då skillnaden mellan män och 

kvinnor var flytande eftersom de kvinnliga kroppsliga organen var en inåtvänd version av 

mannens. Under den tidigmoderna tiden klassades kvinnan då som några grader lägra på 

rangskalan än män, men inte en separat varelse.138 Kvinnor och män var istället likartade, och fick 

ibland möta samma utmaningar och samma krav. När det gjordes skillnad kunde det ha både 

praktiska och kulturella förklaringar, men i det här sena skedet av den tidigmoderna tiden kunde 

det också innebära att enkönsmodellen höll på att förkastas. 

 

Umgängeslivet – också ett jobb 

 

Som jag nämner ovan behandlar rådgivningsböcker mycket om vikten av att föra sig rätt. Även 

en bok med ordet hushållning i titeln handlar främst om hur man ska kultivera sin personlighet. 
                                                           
137 Hunt 1996 s. 73 - 100 
138 Laqueur 1990  
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Boken säger passande nog att det här är ett hushållande av livet självt. Det var lika viktigt att ta 

tillvara på sina personliga resurser som det var att ta hand om det faktiska hushållet.139 Böckerna 

beskriver dock inte etiketten som ett ytligt beteende man ska lära in, utan en idealisk 

personlighetstyp som kvinnor förväntas redan ha och ska låta blomma ut. Som motvikt till den 

här personlighetstypen lyfts nidbilder av dåliga kvinnor fram, såsom den pratiga, den ”lärda”, den 

stolta och den fåfänga kvinnan.140 Läsarinnan förväntas att vara en god kvinna som bara genom 

att vara ”naturlig” och ”okonstlad” uppfyller en idealtyp, men samtidigt är det uppenbart att de 

dåliga exemplen ska fungera som varningar: bli inte som dessa kvinnor. I och med att böckerna 

både ställer krav på naturlighet hos sina läsarinnor och samtidigt ger detaljerade råd för hur de ska 

bete sig, är de motsägelsefulla. I själva verket verkar de rekommendera skickligt skådespeleri: att 

en kvinna bör kunna verka naturlig samtidigt som hon ständigt ska vara medveten om hur hon 

för sig och var männen runt omkring henne tycker och tänker. Det är ett spel, men man ska 

låtsas att det inte är det. 

   Eftersom valet av man var så bestämmande för kvinnors livssituationer är det som sagt inte 

särskilt förvånande att det ägnas så stor plats i rådgivningsböckerna. I och med att kvinnliga ideal 

och nidbilder avtecknas, träder också dunkla bilder av män fram. Män förväntas vara de som står 

för den synliga delen av hushållet, de som förtjänar brödfödan, familjens ”huvud”. Män testar 

och manipulerar kvinnor genom att vara grova i deras sällskap, för att se om de kan locka fram 

grovhet hos kvinnorna. Liksom det finns dåliga kvinnor, finns det också dåliga män som kommer 

att försöka dra ner kvinnor i fördärvet. En stark, dygdig kvinna kommer att vinna mäns respekt, 

men män uppskattar inte att tävla med kvinnor i typiskt manliga områden som vetenskap.141 

Sådana här böcker beskriver ett umgängesliv mellan könen som är fullt av fallgropar, med 

manipulation från båda hållen, där dygden, den materiella och den känslomässiga lyckan står på 

spel. 

   I breven märks att detta kravfyllda sociala liv fortsatte också efter att äktenskap säkrats. Jean 

Abraham Grill är nästan aldrig ensam under sina resor, utan äter middag hos olika familjer varje 

kväll. Han nämner det sida vid sida med sin affärsverksamhet. Han umgås med prominenta 

familjer som Tham, som Grill hade släktförbindelser med.142 Ulrika Grill underhåller också dessa 

och andra familjer på Godegård. Grillarna hade köpt Godegård av släkten De Geer, och behåller 

                                                           
139 Anonym, 1760 
140 Anonym 1787 s. 7 – 12, Meyer 1787 s. 13 - 19 
141 Anonym, 1787 s. 6, s. 9 – 12, s. 17 – 19, s. 22 – 28. Meyer, 1787 s. 7 - 13 
142 NMA, Godegårdssamlingen, vol. 16, JAG till UG 1781 
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kontakten med familjen genom att låta dem hälsa på under flera veckor, då de underhålls med 

turistresor till Vadstena, brunndrickning vid hälsobrunnen Medevi och harpspel.143    

   Adolph Murray rapporterar om många kalas, och Hedvig Charlotta Murray likaså i de få brev 

som finns bevarade av henne.144 Alla brevskrivare är samstämmiga i vad de anser om sitt 

intensiva umgängesliv: att det är väldigt jobbigt och att de hellre skulle slippa.145  

   I Murraybreven kan det här i viss mån tillskrivas romantik. Under förlovningstiden skriver 

Adolph Murray ofta att han hellre skulle vara hos Hedvig Charlotta Murray än hos de han råkar 

umgås med för tillfället. Det behöver inte ha haft att göra med umgänget som sådant, utan 

snarare att han är förälskad, eller förväntas skriva så på grund av romantiska konventioner.    

   Å andra sidan är det också lätt att inse det påfrestande i att ständigt umgås med gäster. Ulrika 

Grill skriver mest utförligt om vad det kostar henne att behöva ta hand om sina gäster. Hon 

känner sig ofta trött och sjuk, men är trots det tvungen att upprätthålla skenet. Vid ett tillfälle 

skriver hon att hon känt sig matt och varit tvungen att vila, men att vilan gjort att hon trots allt 

kunnat närvara vid middagen.146 Hedvig Charlotta Murray beskriver en liknande situation som 

hennes mor upplevt.147 Det ligger något ömkligt och självuppoffrande i tonen på deras brev, och i 

Ulrika Grills är det ibland implicit att hon klandrar Jean Abraham Grill för att han är frånvarande 

så ofta.  

 
” – Kan du se det blef icke snömos af deras löfte at komma hit, jag kunna väl tänka at Groen ej kunna gifva 

Wissheten at ogrundat löfte at råkas här, men du är ibland nästan för hastig i dina expeditioner.”148 

 

Här är det lätt att läsa in frustrationen hos en kvinna som på grund av makens många resor var 

alltmer fastknuten vid sin värdinneroll i hemmet. Eftersom det fanns en trofast person som 

översåg hushållet kunde Jean Abraham Grill bege sig utanför det med lätt hjärta: detta tycks ha 

varit ett idealiskt äktenskap enligt rådgivningsböckernas mall. Det skulle också kunna vara ett 

exempel på hustrun som reglerades till rollen som ”husets ängel” medan maken befann sig ute i 

offentligheten, ett tecken på en starkare åtskillnad mellan könen och mannens allt lösare koppling 

till hushållet. Ulrika Grill var inte nöjd. 

   Den underhållning Ulrika Grill erbjöd sina gäster har likheter med den underhållning den 

engelska medelklassen ägnade sig åt under sjuttonhundratalet; särskilt turistresorna.149 Jean 
                                                           
143 NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 4 Mars 1778, 17 juli 1779, 21 juli 1779 
144 RA, Murrayska släktarkivet, vol. 9 AM till HCM, HCM till AM 1781 
145 Hedvig Charlotta Murray nämner det till Adolph Murray i brevet HCM till AM 3 jan 1783 
146 NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 18 maj 1778.  
147 RA, Murrayska släktarkivet, vol. 10 HCM till AM 1781 
148 NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 17 Juli 1779. Den 21 juli skriver hon ”I början på august: bler 
här marcknad – jag vet ej hvad jag skal hitta på, berätta dig som kunne draga dig hem.”  
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Abraham Grill lät också anlägga sin engelska park på Godegård. Familjen Grill hade kontakt med 

England genom handelsförbindelser, och härstammade också från köpmän snarare än svensk 

adel. De kan därför ha anammat just medeklasskulturen i England som ett sätt att hävda sig 

gentemot den svenska, eller bara för att visa sig moderna. Vickery ser turistande och andra 

underhållningsresor ut i ”offentligheten” som ett tecken på att medelklasskvinnor i England hade 

mer rörelsefrihet än vad som tidigare ansetts. Hon tar upp hur historiker tidigare upphöjt den 

tidigmoderna tiden som ett försvunnet paradis där kvinnor och män var mer jämlika än de skulle 

bli under sjutton-och artonhundratalet. Den borgerliga kultur som uppstod under 

sjuttonhundratalet har inte alls blivit studerad tillräckligt för att ett sådant påstående ska hålla 

måttet, menar hon.150  

   För en jämförelse med historien inom Englands gränser stämmer det, men en jämfört med 

sjuttonhundratalets Sverige verkar den engelska medeklasskulturen fortfarande ha haft en väldigt 

strikt könsfördelning, som Vickery också beskrivit i sin forskning av könskodade arbeten och 

föremål i hemmen.151 I Sverige hade kvinnor fler lagfästa rättigheter än kvinnorna i England hade. 

Stadin har funnit exempel på hur böcker som svenska översättningar av böcker på andra språk 

mildrade kritik av kvinnor för att anpassa det till svensk kultur.152 Att Grill blickade mot England 

och engelsk kultur betydde kanske också att de blickade mot de genuskonstruktioner som 

existerade där, medvetet eller omedvetet. Ett ökat inflytande från England kan på så sätt ha varit 

något som influerade en striktare könsuppdelning i Sverige.  

   Det är dock lite väl enkelt att säga att Jean Abraham Grill lämpade över bördan av det sociala 

på sin hustru. Medan hon agerade värdinna på Godegård var han ständigt en gäst hos andra, och 

det tycks ha varit påfrestande för honom:  

 
”Jag längtade faseligen, innan jag i dag feck bref från dig, och har jag på flera år, ej hafwit så orolig mott som den 
förflutna, men jag mår Gudi lof för öfrigit alt wäl, men ständiga Calaserne costa oändeligen på hälsan, samt 
Echauffera bloden” 153  

 

Det var heller inte bara han som fick kritik för sin frånvaro. Han tog också upp att hon inte följde 
med. 

 

                                                                                                                                                                                     
149 Vickery 1998 s. 226 - 240 
150 Ibid. 
151 Vickery 2009 s. 106 - 128 
152 Stadin 2006 s. 37 - 39 
153 NMA Godegårdssamlingen vol. 14 JAG till UG Stockholm  d: 1 Dec. 1783 
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   ” Jag är öfwerhopad med mat, höfligheter och wälkomster, men får öfweralt bannor för det at du ej är med din 
stygga.”154 

 

Att färdas utanför godset och göra längre resor hade varit möjligt för en kvinna av Ulrika Grills 

ställning. Hennes släkting Anna Johanna Grill skrev en dagbok över sin resa till England, en resa 

där hon bland annat undersökte nya uppfinningar och förde med sig iakttagelser om engelsk 

kultur till den hemmavarande släkten. Ulrika Grill skrev ibland i sina brev om hur hon reste 

ensam, även om hon sällan reste särskilt långt. Men hon hade sociala förpliktelser som bidrog till 

att hon möjligen inte kände att hon kunde lämna Godegård. När släktingarna Groens hälsade på 

år 1778 blev hon riktigt arg, inte bara för att maken inte var där, utan för att de blivit helt 

överraskade av besöket:  

 
”… Huru förargel: det kan gå – du reser bort kl: 4 efterm: ock samma natt kl: 3 kommer Cous: Groens förbed. utan 

at jag kan hafva minsta apparence at gifva dig kunskap om deras ankomst för än det hade blifvit försent för dig 

wända om”155 

 

Eftersom sådant kunde ske var det viktigt att någon befann sig på Godegård. Detta kan ha 

inneburit att Ulrika Grill känt sig tvungen att hålla sig på plats. Just eftersom familjen var så rik, 

och stod för mycket av industrin som präglade bygden, kan Godegård ha haft en särskild roll som 

mötesplats för andra familjer vilket gjorde Ulrika Grills värdinneskap ännu viktigare.  

   Varför var det sociala livet så viktigt? Såsom nämnts skildrar rådgivningsböckerna 

idealmänniskor som ska vara perfekta. De upprätthåller tanken på idealet som naturligt 

förkroppsligar alla dygder – samtidigt ger de konkreta råd i hur man uppför sig för att framstå 

som en sådan människa; alltså beräknas man ändå inte vara idealet fullt ut från början. Böckerna 

tycks säga att människor är individer från början, och att de samtidigt bör arbeta för att 

undantrycka sin individualitet. Individen i sig själv var ännu inte ett ideal, och de egna behoven 

var inte viktiga. Breven vittnar om anpassningen av de egna behoven efter vänner och bekantas 

infall. Trots att Ulrika Grill uppenbarligen ogillade Groens och de Geers plötsliga besök var det 

inte på tal att hon skulle klaga på dem; hon klagade på sin man istället. Undertryckandet av de 

egna behoven för det kollektiva i breven talar om umgängeslivet som en viktig plikt, och 

rådgivningsböckerna är fulla av exempel på dygden att sätta andra människor före sig själv. Den 

praktiska logiken i att göra det kom av att man var tvungen att förlita sig på sådana sociala 

förbindelser för sin egen materiella överlevnad. Enligt den sociala ekonomins logik var släkt och 

                                                           
154 NMA Godegårdssamlingen vol. 14 JAG till UG Stockholm d: 3 Jan: 1785 
155 NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 17 juli 1779 
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vänner också ett ekonomiskt nätverk som gav trygghet, och där nya affärsförbindelser kunde 

uppnås, och också nya äktenskap. 

    

Giftermål 

 

De gifta stod varandra nära på ett sätt som de inte gjorde med andra. Vänner kunde definieras 

som något man kunde ha flera av, medan den romantiska kärleken bara gällde för en person åt 

gången. De kunde vara allianser, eller särskilt närstående personer utanför släkten i olika 

sammanhang.156 Ändå kallar de gifta paren i denna undersökning genomgående varandra ”Wän”. 

Vilken värdering lade de i det ordet? 

    Jag vill med den frågan leda in i en diskussion om skärningspunkten mellan det praktiska 

äktenskapet och det romantiska äktenskapet, som i viss mån kan synas i breven. Det är inte 

möjligt att lägga någon värdering i dessa personers känsloliv, eftersom det finns en gräns för hur 

väl vi kan förstå dem i efterhand utifrån ett så begränsat material. Det går ändå att, utifrån 

källorna, konstatera att de har haft praktiska skäl för att gifta sig, hur det emotionella livet än må 

ha sett ut.  

   Hedvig Charlotta Aurivillius var tjugoett år gammal när hon förlovade sig med Adolph Murray. 

Adolph Murrays brev till henne där han ber om att få tala med henne privat i hennes föräldrars 

trädgård, antagligen för att fria, finns kvar. I det framgår att Adolph Murray ofta besökt hennes 

familj, och är en bekant till hennes far professorn Carl Aurivillius via universitetet. De Murrayska 

brevsamlingarna visar att han utväxlade brev med Carl Aurivillius före förlovningen med dottern 

och att han upprätthöll kontakt med familjen efter hennes död. Han tycks ofta ha besökt familjen 

i egenskap av läkare.  

   I breven mellan paret Murray finns i regel fler kärleksfulla uttryck än i breven mellan makarna 

Grill. Grillbreven innehåller också ömhetsbetygelser, men de är i överlag mer praktiskt 

orienterade. Så kan ett brev från Ulrika Grill till Jean Abraham Grill börja: ”Min Aldrabästa Wenn 

- Det är aldeles förgiort, som är Ehrenbills med 2ne de älsta barnen här, I måndags aftons kl: 11 

kommo de hit, samma morgon ha de min k:mo e och jag började vår bruns drickning”157. Adolph 

Murray kan å andra sidan inleda ett brev till Hedvig Charlotta Murray så här: 

 

” Du får idag et bref ifrån mig som iag om morgonen begynner bittida at skrifva, emedan jag ej vet, hvilka 
hinder sedan kunna förefalla, och jag för ingen del vill at Du utur en oförväntat korthet i brefvet skulle 
sluta till distractionen som skulle kunna hindra mina tankar ifrån Dig, ifrån min Carl Adolph, ifrån Upsala. 

                                                           
156Österberg 2007 
157NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 21 Juli 1779 
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Nej hos Eder är mitt hjerta beständigt, och min enda glädje är, at jag så ofta har tillfälle at tala om Dig. 
Ödet skiljer oss väl denna gången länge ifrån hvarandra, men i och med detsamma förenar det oss än 
kraftigare, ty hvart jag vänder mig, och hvarhelst jag är har jag alltid min lilla Hedda med mig och gifver 
hänne ömma famtag. Ack hvad desse skola vara ljufliga, när föreställningen förvandlas i värklighet.”158  

 

Eller något liknande. Paren har båda varit gifta i några år vid båda tidpunkterna. Skillnaderna i 

stilen kan ha att göra med att författarna hade olika temperament, eller att breven hade olika 

syften – Ulrika Grill verkade ibland ha kunnat skriva brev när hon var på dåligt humör över saker 

som nyss hade hänt, medan Adolph Murray aldrig visade sig befinna sig i det sinnestillståndet. 

Varken Hedvig Charlotta Murray eller Jean Abraham Grill visade sig heller upprörda i sina brev. 

Det kvarstår dock att Hedvig Charlotta Murrays och Adolph Murrays brev upptas mer av 

ömhetsbetygelser än Grillbreven. Ändå hävdar jag att man kan spåra praktiska tankegångar i det 

de skriver – sätt att skriva som tyder på, att de haft fler anledningar till att gifta sig än den kärlek 

de påvisar.  

   ”Min Alldrabästa Vän. Tack för Ditt äfven så mycket efterlängtade som kärkomna bref,” 

skriver Hedvig Charlotta Murray. ”Du beskrifver så lifligen Din fägnad då Du feck se Din Hulda 

Mor och Dina kära Syskon, så att jag önskade då jag läste ditt bref, att jag varit i Stockholm och 

fått dela den samma med Dig.”159 Hon fortsätter med att beskriva hur innerligt hon förstår lyckan 

av att vara med de sina, tackar honom för att han hälsat till sin mor från henne, och räknar sedan 

upp alla släktingar måste hälsa till igen. De flesta av Hedvig Charlotta Murrays kvarlämnade brev 

innehåller sådana uppräkningar. Adolph Murray skriver också till henne under förlovningen att 

”Jag har så godt jag kunnat tålkat din nit och kärlek för dem; jag har sagd dem alla, at, likasom 

lefnadsättet i dina kära föräldrars hus ganska mycket öfwerensstämmer med det, som hos oss 

warit wedertagit, du ock ifrån barndomen blifweit ledd till det ömmaste sinnelag och till et 

utmärkt attachement.”160  

   Det mest bestående intrycket av Adolph Murrays brev till Hedvig Charlotta Murray är just 

betydelsen av släkt. Adolph Murrays syskon är ständigt närvarande, Hedvig Charlotta Murrays 

bror och föräldrar omnämns också. Paret tillbringar mycket tid med att hälsa på hos olika 

falanger av släkten Murray. I ett brev blir Adolph Murray nostalgisk över den tid de tillbringat 

tillsammans i hans mors kammare. Paret kanske inte hade så många rum där de kunde tillbringa 

tid tillsammans när de hälsade på hos andra. Hela deras kärlekshistoria utspelas i skuggan av 

föräldragenerationen och syskonskaran: Adolph Murray vill fria i hennes föräldrars trädgård, han 

                                                           
158RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCA 1786, datum saknas 
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160RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCM 31 dec 1781 



53 
 

läser upp hennes kärleksdikter för sin släkt och bifogar små notiser från sina släktingar i sitt 

svarsbrev till henne. Hon tackar honom för att han gjort en så bra framställning av henne inför 

släkten. Det är viktigt för henne att bli accepterad i denna familjära krets. Familjen består i det här 

fallet uppenbarligen inte bara av mamma, pappa och barn. 

   Släkten Murray ger ett tydligt exempel på hur nätverkande och släktförbindelser hade betydelse 

inom akademiska kretsar, precis som det hade inom andra professioner, som handel och politik. 

Adolph Murrays bröder var alla akademiker, och has far var teologidoktor. Han gifte sig med 

dottern till professorn i orientaliska språk, och efter hennes död gifte han strax om sig med en 

Anna Sophia Lamberg, en släkting, möjligen syster, till den Eva Lamberg som var gift med hans 

äldre bror Gustaf. Men han behöll kontakten med Hedvig Charlottas bror Pehr Aurivillius vid 

universitetet, som han anförtrodde sina brev till.161 

   Leos Müller har skrivit om sociala relationers betydelse för släkters praktiserande av handel. 

Han har då bland annat undersökt brevsamlingar från släkten Grill. Han nämner fördelaktiga 

giftermålsförbindelser, men han har koncentrerat sig på de manliga relationerna inom släkten, hur 

de påverkade affärsverksamheten och höll den inom släkten. Han talar inte lika utförligt om de 

strategiska giftermålens betydelse för släktens verksamhet.162 Jag menar att man kan göra en 

koppling mellan strategiskt gifta familjer inom samma sociala skikt, som Aurivillius, Murray och 

Lamberg, och den tidigmoderna synen på hushållning eller ekonomi. Det var en protektionistisk 

ekonomi som präglade dessa giftermålsmönster, som gick ut på att hålla tillgångarna, vare sig det 

rördes om pengar, ägor eller socialt kapital, inom en liten krets för att kunna bevara dem i 

oskadat skick. Detta behöver inte alltid ha varit en medveten strategi. Det finns inget utifrån 

Adolph Murrays och Hedvig Charlotta Murrays brevväxlingar som säger att de inte verkligen var 

förälskade i varandra. Det kan ha rört sig om ett omedvetet socialt mönster, som gjorde att unga 

människor med samma bakgrund drogs till sina likar. Dessa förbindelser hade sällan några 

problem att få sina föräldrars samtycke. 

   Det som sker med förlovningsbrevens många hälsningar är att det håller på att beredas mark 

för Hedvig Charlotta Murray i den Murrayska släkten. Hon tycks mycket väl veta om att hon 

måste passa in med släkten, och inte minst bli vän med svärmodern. Det här kan förklara varför 

hennes brev är fyllda med kärleksförklaringar till människor hon dittills inte träffat. Adolph 

Murray gör sin del genom att försäkra henne om att hon är huvudämnet för deras samtal.163 Brev 

                                                           
161Adolph Murray, urn:sbl:8576, Svenskt biografiskt lexikon (art av Wilhelm Odelberg), hämtad 2013-04-29. 
162Müller, 1998 
163RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCM 27 juni 1782 
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från Hedvig Charlotta Murrays far Carl Aurivillius till Adolph Murray demonstrerar hur också 

föräldrarna var måna om att knyta dessa nya band.164  

   Hasselberg har skrivit om vikten av hälsningar i brev under artonhundratalet. Hon nämner 

hälsningarnas funktion för nätverkande. De som inkluderades i hälsningarna var bevisligen en del 

av en gemenskap. Det var ett sätt att demonstrera vilken krets man tillhörde. Om det tas med i 

beräkningen att brev var mindre privata under sjuttonhundratalet – även kärleksbrev kunde läsas 

upp inför släkt och vänner – kan de ivriga hälsningarna i Adolph Murrays och Hedvig Charlotta 

Murrays brev sägas ha haft en liknande funktion. Genom dem integrerades den nya hustrun i 

släktnätverket. Hon gifte sig inte bara med Adolph Murray, utan även med hans familj. 

   ”Förlåt besta Wän, at jag på deras wägnar är förmäten nog at påstå, at till och med dina nära 

anhöriga ej kunna hysa större ömhet för dig än dina till en del än okjända nya Wänner och 

släktingar,”165 skriver Adolph Murray. Eftersom Hedvig Charlotta Murray ska förflytta sig från en 

släkt till en annan, från sin faders förmyndarskap till sin makes, är det rimligt för henne att börja 

försöka betrakta sin nya familj som lika kär – om inte mer kär! – än den förra. Det som 

äktenskapet praktiskt, lagligen innebar blandades med språkformuleringar om kärlek och känslor; 

gamla definitioner av äktenskap blandades med nya, romantiska definitioner.  

   Det tydligaste exemplet på att de inte bara tänkte romantiskt syns i Adolph Murrays brev till sin 

bror Philip, ett år före han förlovade sig. Han beklagar sig över att det ständigt går rykten i 

Uppsala om att han blivit förlovad, ”ty huru är det möjeligt at en frisk rödlätt ungkarl med hel 

professorslön skall länge lefwa ogift?” 166 Det går rykten om att han ska förlova sig med en av 

Carl Aurivillius döttrar eftersom hon är vacker och tystlåten som honom själv, och han ofta gjort 

läkarbesök hos henne. Han dementerar ryktet, men förklarar samtidigt varför hon vore ett 

passande parti: 
 

”Tog jag en professors dotter, så wiste hon förut hwarmed en professor har at sysselsätta sig, tog jag et Upsala barn 

så kände hon lefnadsättet, och wore jag altså fri för förebråelser, om jag till sena natten sadt wid mitt skrifbord, om 

jag ej kunde skaffa hänne andra nöjen, än hwilka hännes moder haft.” 167 

 

  Han kan mycket väl ha försökt dölja sina känslor inför brodern och andra läsare i detta brev, 

men samtidigt visar det att han också tänkt praktiskt när han slutligen gjorde sitt val. Det liv som 

professorska han beskriver innefattar att hon kommer att umgås med en viss krets människor, 

och att hon kommer att få stå ut med att han arbetar sent vid sitt skrivbord. Andra aspekter han 

                                                           
164RA Murrayska släktsamlingen vol. 13 CA till AM 14 augusti 1781 
165RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCM 27 juni 1782 
166RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till PM 10 november 1780 
167Ibid. 
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inte nämner som kunde ha gällt dottern till Aurivillius var hennes relativa bildning – något som 

syns i Carl Aurivillius brev till sina döttrar är att han var mån om att de skulle läsa och skriva, 

gärna på olika språk. I ett brev nämner han att en dotter kan få skriva tillsammans med honom 

vid hans skrivbord. Rådgivningsböckerna är ofta motsägelsefulla vad gäller bildningen av kvinnor 

– de talar direkt emot att kvinnor ska ägna sig åt vetenskap och pråla med sina kunskaper, men 

menar samtidigt att ett visst mått av bildning kunde vara nödvändigt så att de åtminstone kunde 

hänga med i samtalet, och inte tråka ut sina män.168 Enligt ett av Hedvig Charlotta Murrays brev 

har Adolph Murray bett henne att skriva själv, vilket tycks visa på att hon dikterat tidigare, och 

också på att han uppskattade hennes skrivkunskap.169 Hur mycket han än må ha älskat henne, 

förstod han också väl att en professorsdotter var en passande kamrat att ha i hushållet av 

praktiska skäl.  

 

Slutsats 

 

Förväntningar på att äktenskap skulle innebära romantik är något som bland annat Eva-Lis 

Bjurman tagit upp som en ny företeelse för det sena sjuttonhundratalet, som kunde skapa 

problem för kvinnor eftersom de också måste gifta sig av ekonomiska anledningar. Giftermål var 

fortfarande var det främsta sättet för dem att säkra en bekväm materiell tillvaro; få andra 

karriärmöjligheter för kvinnor fanns.170 Som rådgivningsböckerna gärna lyfte fram, så fanns det 

även fortfarande ekonomiskt krassa anledningar för män att vilja gifta sig med dugliga 

husmödrar. Samtidigt framkom romantik som ett nytt ideal. Romantiken framhävde kärleken 

som en privat angelägenhet, medan giftermålet tidigare varit en kollektiv angelägenhet som rörde 

skapandet och återskapandet av ett hushåll, och därigenom vårdandet av familjens materiella 

tillgångar. Romantiken skiljde kärleken från dess ekonomiska aspekt. I och med det banade den 

vägen för en ny syn på ekonomi, som skulle vara skild från de giftermål och släktband som 

utgjort fundamentet för den gamla föreställningen om hushållet. Men breven mellan paret Murray 

visar hur föreställningar om kärlek blandades med ett praktiskt vårdande av det både emotionella 

och ekonomiska band deras två hade med varandra. Kärlek nämns om och om igen, men det är 

inte utan ett ekonomiskt syfte.  

 

 

 

                                                           
168Meyer, 1787 s. 29, Anonym. 1787 s. 9 - 10 
169RA Murrayska släktarkivet vol. 10 HCM till AM 3 jan 1783 
170Bjurman, 1998 s. 20 - 21 
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Ideal för kvinnor och män 
 

I de tidigare kapitlen har jag letat efter undertexter i breven och hushålls – och 

rådgivningsböckerna, istället för att undersöka vad aktörerna har sagt rätt ut. Här kommer 

brevskrivarnas egna påståenden om kvinnor och män att behandlas. I frågeställningen står 

uttryckt att det här avsnittet kan belysa hushållets status under den här tidsepoken, genom att se 

vilka platser inom hushållet brevskrivarna placerade män och kvinnor. I det sammanhanget är det 

relevant att se hur de själva kunde definiera sina roller. Det här kapitlet kommer att ta upp 

uttalanden i Grills och Murrays brevväxlingar om kvinnor och män och jämföra dem med 

böckernas framställningar av kvinnliga och manliga stereotyper.  

   Det var naturligtvis individuellt hur mycket folk intresserade sig för vad som var typiskt manligt 

och typiskt kvinnligt. Medan Adolph Murray och Ulrika Grill kom in på ämnet ibland var 

adressaterna för deras brev, Hedvig Charlotta Murray och Jean Abraham Grill, tystlåtna. I deras 

fall är det mer relevant att undersöka hur de skildrades i de andras brev, och hur deras egna 

beskrivningar skiljde sig från de ideal som fanns.  

 

 

Hur ska en god hustru vara? Positiva och negativa ideal  

 

När Adolph Murray deltar i sin brors bröllopsförberedelser beskriver han för Hedvig Charlotta 

Murray brorns fästmö, som är ”en rätt söt flicka, täck, stadig, och af en mycket formerad 

character. Hon har i sina faconer just det som af en behagelig och intagande prästfru. Jag hoppas 

med öfwertygelse, at hon skall winna Gubben Jacobs och dess tillhörande barns tycke, äfwen så 

som hon uptänd kärleks lågor hos dess apostel Gustav.”171  

   Söt, täck, stadig, behaglig, intagande och av en stadig karaktär är de positiva egenskaper han 

ansåg att en prästfru borde ha. Det är föga förvånande att han skulle ha ansett att vara intagande 

en god egenskap för en kvinna som antagligen skulle inta en central ställning i det lokala sociala 

livet. Som prästfru skulle hon få lov att vara värdinna åt folk ur olika samhällsstånd som kom på 

besök, ibland ensam eftersom prästämbetet kunde tvinga iväg maken på många resor.172 Samtidigt 

var det framförallt utseendet som kommenterades. Adolph Murray gjorde sig senare i samma 

brev lustig över kvinnors tendenser att följa löjliga moden, men visade ändå med sin beskrivning 

av fästmön hur viktigt kvinnans utseende var för hur hon passade som en möjlig 

                                                           
 
172 RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCA 20 feb 1783  
172 Stadin, 2004  
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giftermålspartner. I rådgivningsböcker beskrev de manliga författarna gärna kvinnor som det 

fagra könet, som vore det en självklarhet att kvinnor skulle vara vackra.173 Så pass viktig var 

skönheten när det kom till att bedöma kvinnor. Samtidigt fördömdes kvinnor som var fåfänga, 

och som bara hade skolats till att vara intagande och fånga en man.174  

   Både Adolph Murrays brev och rådgivningsböckerna visar på det motsägelsefulla i 

skönhetsidealen för kvinnor. De skulle vara vackra och samtidigt inte lägga ner för mycket tid 

och energi för att följa modets nycker. Det var viktigt att de inte bara ägnade all sin tid och 

utbildning åt att fånga en man eftersom de då skulle vara dåliga matmödrar när de väl hade gift 

sig, men just skönheten var ett sådant självklart krav på kvinnor att de nog inte kunde undgå att 

förhålla sig till det på något sätt. Så beskriver Ulrika Grill till Jean Abraham Grill hur hon behöver 

kläder att dölja ” mine otäcka Figure uti”175 och gör i ett senare brev en avundsjuk referens till att 

han umgås med professorer och professorskor i Uppsala, ”ty man har sagt mig at der är många 

vackra och unga fruar.”176  

   I Huru skal et Ungt Fruntimer wärdigt bilda sig beskrivs hur kvinnor gärna sitter i flera timmar och 

dekorerar sig själva framför spegeln. De presenterar exempel på kvinnor som argumenterar för 

denna sysselsättning eftersom de ju måste få tiden mellan sina visiter att gå. Det de istället borde 

ägna sig åt är givetvis sunt hushållsarbete.177 Denna skildring av kvinnor som sitter framför 

spegeln när de borde ägna sig åt annat ges ett visst eko i Adolph Murrays skildring av sin systers 

smärtsamma session hos hårfrisörskan:  

 
”Jag skrattar däråt, som ser hännes blida ansigte i spegeln under det jag skrifwer, men hon hotar mig, at samma 

grömma och oförsonliga Madame Somer skall i sinom tid äfwen lugga min Hedda. Ja, ja mina fruntimmer! Så få ni 

straffas för Eder föresats at willa åtfölja modets wåldsamma lagar.”178  

 

   Med tanke på hur det sena sjuttonhundratalets hårmode kunde se ut verkar Adolph Murrays 

reaktion här inte orimlig, och det är också så klart tydligt att han skämtar. Det gör han också när 

han säger att det är Hedvig Charlotta Murrays framtida plikt som hustru att ”täcka och 

undangömma mina skröppligheter.”179 Det senare citatet är dock i ett mer seriöst sammanhang, 

där han frågar henne om hon har en tyglapp han kunde låna till att reparera sina kläder:  
 

                                                           
173 Se som exempel anonym, 1787 s. 5 
174 Ibid. s. 20 - 21 
175 NMA Godegårdssamlingen vol. 16 UG till JAG 24 maj 1778 
176 Ibid. 29 nov 1783 
177 Meyer,  1787 s. 18 – 19 
178 RA Murrayska släktsamlingen vol. 9 AM till HCM 20 feb 1783 
179 Ibid. 23 dec 1782 
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”Jag vill minnas, at i gamla hushåll altid finnes et rikt förråd på lappar af alla möjeliga färgor och af alla uptänkeliga 

arter; och som iag fulleligen derom är öfvertygad, at Du, om en sådan som iag nu äskar, finnes i Din förråds 

kammare, täckes afstå densamma, så har iag intet betänkande, at komma fram med min begäran.” 

 

Han gör ett samband mellan att han älskar henne och att hon borde kunna låna ut en tyglapp till 

honom. Även om det är milt och helt och hållet skämtamt, förhåller sig Adolph Murray till de 

ideal som finns för kvinnor och som är beskrivna i rådgivningsliteraturen: att den dåliga kvinnan 

ägnar all sin tid åt att sitta framför spegeln, medan den dygdiga kvinnan ägnar sig åt hushållet. Att 

Adolph Murray tar upp att det i gamla hushåll skulle finnas sådant passar också in i den bilden. 

Rådgivningsböckerna beskriver nostalgiskt hur forna tiders kvinnor inte hade något emot att 

arbeta inom hushållet, medan nutidens bara ägnar sig åt sitt utseende. Om det stämmer att 

svenska kvinnor under den tidigmoderna tiden hade ett större handlingsutrymme inom hushållet 

och att hushållet hade större status, så skulle rådgivningsliteraturen och Adolph Murrays brev 

kunna göra en anspelning på den tiden.  

   Syns ett skifte i kvinnorollen i dessa förenklade idealbeskrivningar? Fanns det något i tiden som 

skedde med kvinnors sysselsättning, som gjorde att stereotyperna hade ett frö av sanning i sig?  

   Idealet om den respektabla borgarhustrun som mest hade en dekorativ funktion ska ha 

uppkommit antingen under artonhundratalet eller under slutet av sjuttonhundratalet enligt många 

historiker. Vickery gör upp med frågan när exakt stereotyperna som kopplar kvinnor till hemmet, 

till skönhetsfixering och lyxkonsumtion först dök upp – som hon korrekt påpekar är de lika 

gamla som bibeln.180 Förändrade omständigheter, som nya möjligheter till konsumtion och ett 

mer komplicerat mode kan ha gjort stereotyperna mer påtagliga. En annan sak som kan ha 

förstärkt dem var att de helt enkelt sattes i text oftare. Kvinnors uppfostran ägnades mer 

uppmärksamhet under slutet av sjuttonhundratalet, och de rådgivningsböcker som är föremål för 

den här undersökningen är exempel på hur uppfostran kunde utformas.181 De var med och 

skapade diskursen om kvinnor och de föreställningar om kvinnors plats i samhället som sedan 

hängt med ända in i modern tid. Att stereotyperna inte var nya gav dem antagligen bara mer 

legitimitet.  

 

 

 

 

 

                                                           
180 Vickery, 1993 och 2009, s. 106 - 107 
181 Se Berg, 2009 och Bjurman, 1998 
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Slutsats 

 

I det här kapitlet har jag behandlat olika generella stereotyper som uttrycks i breven och 

rådgivningsböckerna angående kvinnor och män. Jag har här lagt betoning på vilka egenskaper 

som författarna och brevskrivarna hävdat varit specifikt kvinnliga och manliga. Det är inte ett 

ämne som kommit på tal särskilt ofta i breven, så jag har fått vrida och vända på ett fåtal citat 

som kan vara mer eller mindre representativa. Men just det som tas för givet när stereotyper 

kommer upp – som hur Ulrika Grill eller Adolph Murray utgår från att kvinnor är besatta av 

mode, eller hur samtliga nämner skönhet som en egenskap kvinnor bör ha – är talande i sig 

eftersom det visar på hur omedvetet sådana föreställningar kunde reproduceras. Även om dessa 

personer levde i en mer komplicerad verklighet än den som skildras i rådgivningsböcker och 

andra texter kunde de ändå anamma de stereotyper som fanns i dem. Stereotyperna återskapades 

i skämt om kvinnors modebesatthet. På så sätt visar Ulrika Grill och Adolph Murray att de på 

något plan tagit tidens könsstereotyper till sig.  

   De könsstereotyper de har tagit till sig är föreställningar om kvinnor som å ena sidan vackra, 

och å andra sidan fåfänga. Rådgivningsböckerna framhäver också de skilda kraven på kvinnor 

som både ska vara det ”fagra” könet, och samtidigt inte får ägna för mycket tid åt att framställa 

sig så. Spänningarna som dessa omöjliga krav skapar syns i Ulrika Grills ängsliga försvar av sina 

klädesbeställningar, och i Adolph Murrays hyllning av sin svägerskas skönhet i samma brev där 

han driver med den smärtsamma hårfriseringen hans syster genomgår.  

   Rådgivningsböckerna tar gärna upp hur tidens kvinnor ägnar för mycket tid åt sitt utseende 

medan svunna tiders husmödrar arbetade hårt inom hushållet – Ulrika Grill framställer sig själv 

som en sådan när hon värjer sig för anklagelser om fåfänga, samtidigt som hon fyller sina brev 

med praktiska angelägenheter för bruket och godset. Ulrika Grill visar å ena sidan att det som 

rådgivningsböckerna beklagade sig över inte behövde stämma överens med verkligheten – 

husmödrar kunde fortfarande arbeta hårt och ha många befogenheter – och samtidigt, 

balansgången i att å ena sidan leva upp till tidens mode och å andra sidan till tidens krav på 

kvinnlig dygd. Jag har inte funnit något som talar för att fixeringen vid kvinnor som vackra ska ha 

varit ett nytt fenomen. Föreställningen om att män inte skulle ägna samma uppmärksamhet åt sitt 

utseende kan ha varit det, och i så fall kan detta utläsas som ett tecken på hur män och kvinnor 

allt mer kom att placeras i separata sfärer, en förändring som också skulle innebära att kvinnor 

knöts allt mer till en föreställning om hemmet, och det privata.  

   Kraven på vad kvinnor och män skulle uträtta skiftade, kravet att kvinnor skulle stå för 

representation var uppenbarligen starkt. Modet kostade pengar och tid. Samtidigt framstår den 
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starka kritiken av just flärd och modebesatthet som något som visar på hur den traditionella 

hushållningen, där både kvinnor och män arbetade för hushållets försörjning, fortfarande var ett 

ideal man höll fast vid.  

 

Avslutande analys 

 
I den här uppsatsen har jag ställt frågan vilka roller män och hustrur hade inom hushåll under 

slutet av sjuttonhundratalet, och vad det sa om hushållets status. Hushållets status skulle kunna 

belysa något om vilka syner på ekonomi som var förhärskande under den tiden. Jag har tittat på 

hur olika aspekter av hemlivet för män och hustrur sett ut i två brevsamlingar och några 

hushållnings och rådgivningsböcker. Min utgångspunkt har inte varit att något av det här 

materialet direkt skildrat praktiker. Jag har letat efter ideal, eftersom ideal utgjorde sättet folk 

kunde förklara sin verklighet. De ideal jag specifikt letat efter har varit ideal som kan knytas till 

den äldre hushållskulturen, och ideal som tycks bryta med den. En komplicerad tankevärld har 

uppdagats.  

   I vissa fall används ideal kopplade till hushåll, och hushållning, som en kontrast emot hur 

kvinnor anses vara. Diskussionen om en tilltagande passivitet hos kvinnor är uppenbarligen inte 

något som bara moderna historiker har sysslat med. Den förs i både rådgivningsböcker och brev; 

både idealliteraturen och individerna förhåller sig till stereotyper om passiva kvinnor som inte 

ägnar sig åt hushållsbestyr, slösar och därmed stjälper hushållets ekonomi. Detta kan mycket väl 

ha varit annorlunda i praktiken – kritiken kan ha byggt på antika föreställningar om kvinnor, som 

Vickery påpekar. Vickery lyfter fram att man ska skilja mellan ideal och praktik och jämföra olika 

typer av källmaterial för att få fram en starkare helhetsbild av tiden i fråga. 182 Jag har jämfört 

rådgivningsböcker och brev, som skulle kunna ses som två olika typer av idealframställningar. 

Brev kan, som jag tagit upp tidigare, vara vinklade. De får därför ses som exempel på en diskurs 

folk för, snarare än den praktik de verkade under. Jag har funnit att hushållsidealet var ett ideal 

som levde kvar, med dess hierarkiska ordning av kvinnor och män, dess föreställning att de hade 

komplementära platser. Det fanns också konkurrerande livsstilsmönster, som kritiserades, så som 

vikten av sällskapsliv och värdskap – framförallt för kvinnor, men också för män – och 

tjänstefolks envisa rörelsefrihet. Att idealen fanns betyder att de utgjorde ramar för hur 

människor förstod sig själva, sitt handlande och sin plats i samhället. Kanske upplevde människor 

under slutet av sjuttonhundratalet att kvinnor ägnade sig för mycket åt flärdfullhet och att det var 

                                                           
182 Vickery 1993 s. 383 - 414 
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ett tecken på att den traditionella hushållskulturen höll på att uppluckras. De var i alla fall tvungna 

att förhålla sig i alla fall till den föreställningen ibland. 

    

Idealen för kvinnor som radas upp i rådgivningsböckerna kan ibland vara komplicerade och 

motsägelsefulla. Enligt böckerna finns det ett mellanläge kvinnor måste nå mellan att vara bildade 

och obildade, mellan att arbeta och inte arbeta. Det är inte helt självklart i praktiken hur kvinnor 

ska uppnå dessa ideal. Det är slående hur omöjligt det verkar ha varit att göra rätt. 

Rådgivningsböckerna är inte bara motsägelsefulla vad gäller kvinnor, utan också män, och 

tjänstefolk. Ett par sidor före en mening om att hustrun måste låta maken vara familjens 

överhuvud står det att hon ska ”kunna styra sina Män, utan at de märka det.”183 Om tjänstefolket 

står det att det kan finnas de som är förnuftigare än herrskapet, och is senare i samma mening, att 

de flesta ändå inte är det.184 Men rådgivningsböckerna ska antagligen inte läsas som praktiska 

instruktionsmanualer. De har ett budskap om ideal, som inte handlar om den praktiska 

arbetsdelningen så mycket som hur skenet av arbetsdelning ska se ut. 

   Enligt min läsning kan motsägelserna i böckerna ses som ett erkännande att viss rörelsefrihet i 

arbets- och ansvarsdelningen var nödvändig för husbönder och husmödrar, i hur de behandlade 

varandra. Det är detta som Hansen beskriver när hon visar hur kvinnor och mäns befogenheter 

kunde överlappa varandra i jämtländska hushåll på sextonhundratalet, men att det ändå fanns 

vissa normer som gjorde att deras roller sågs som olika.185 Detta verkar i viss mån ha överlevt 

också i slutet av sjuttonhundratalet, även om möjligheterna för fruar att bitträda sina makar 

utanför hushållet var mindre. Det är det som syns författaren till En Fulkomlig Ägta Hustrus Bild 

skriver att det väl knappast finns några bevis för att kvinnor inte skulle kunna ta till sig vetenskap 

på samma sätt som män men att det är ett slöseri med tid för dem att ägna sig åt detta, och ändå 

uppmanar kvinnor att tala med vishet.186 Motstridigheterna gör å ena sidan textens konkreta 

instruktioner svåra att ta till sig. Å andra sida gör det att den kan tas upp av många olika kvinnor 

som vill reda ut sina förhållanden till olika män. Det som är sammanhängande i En Fulkomlig Ägta 

Hustrus Bild och Huru skal et Ungt Fruntimer wärdigt bilda sig är just tvetydigheterna i råden, vilket 

gör att de kanske inte är särkskilt annorlunda jämfört med Hunts kvinnoförfattade böcker. Det 

de faktiskt säger är, att dessa råd är tvetydiga eftersom normerna är tvetydiga, och din roll är 

tvetydig. Det här komplicerade förhållandet kan tyda på att idealet för kvinnan höll på att 

                                                           
183 Anonym, 1787 s. 32, s. 28 
184 Ibid. s. 47 - 48 
185 Hansen. 2006 s 27 - 40 
186 Anonym, 1787 s. 18 - 19 
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förändras. Den plats som hushållshierarkin föreskrivit hustrun, med dess maktbefogenheter och 

relativa rörelsefrihet, höll på att snävas åt. 

   Men en sak som också är tydlig både i böckerna och i brevväxlingen mellan makarna Murray 

och Grill, är hur nödvändigt det var för makar att kunna lita på varandra i praktiska lägen, vilket 

innebar ett visst mått av erkännande av de båda parternas kompetens på olika områden. I 

böckerna finns meningar som att hela familjens sällhet beror på kvinnlig flit i hushållning, och att 

utgifter och inkomster, stånd och förmögenhet ligger på hennes axlar.187   

  Ulrika Grill är i viss mån Jean Abraham Grills ställföreträdande representant på bruket. Även 

om en förvaltare säkert finns som har bestämmanderätt har Ulrika Grill nog med koll för att 

kunna förmedla information om hur bruket fungerar till maken. Hon är hans ögon och öron. 

Samtidigt är hon noga med att erkänna att det naturligtvis är hans ansvar, även om hon först i 

efterhand underrättar honom om vad hon gjort. Det syns också i breven att hon agerar med 

säkerhet och självförtroende; väldigt lite tvivel märks i hennes tonfall. Även om det kan vara en 

fråga om hennes individuella egenskaper – ättlingen Claes Lorentz Grill nämner i sin släktbok om 

Godegård att hon var ”ovanligt begåvad”188  - levde hon inte i ett vakuum. Hon hade inte kunnat 

demonstrera sin begåvning utan att ha fått en viss handlingsfrihet på Godegård, vilket hon i viss 

mån fick tack vare sin makes förtroende. 

   En föreställning om romantisk kärlek ställde nya krav på det fortfarande ekonomiskt präglade 

äktenskapet, något som skulle kunna läsas som en konflikt mellan en påtagande individualism och 

det äldre, kollektivistiska hushållstänkandet. Men samtidigt som det uppkom skrifter med positiva 

och negativa stereotypskildringar av hur mäns och kvinnors tillvaro skulle vara fanns män och 

kvinnor av kött och blod som var tvungna att förhålla sig till dem på ett eller sätt. De kunde, som 

Ulrika Grill, erkänna dem och samtidigt slå ifrån sig dem.  

   Både rådgivningsböckerna och paret Grill och Murrays brevväxlingar vittnar om att det å ena 

sidan börjat uppkomma normer som sade att män och kvinnor hade olika uppgifter i samhället. 

Samtidigt fanns en kultur där normerna fortfarande kunde vara flexibla, eller där man kunde 

arbeta runt dem, så länge de inte trotsades öppet. Vad som särskilt syns i breven är att 

flexibiliteten var en nödvändighet för männen lika väl som för kvinnorna, eftersom de gifta paren 

var tvungna att kunna lita på varandra i varandras frånvaro. Däremot märks också en brist på tillit 

i breven. Den syns i Ulrika Grills vilja att ibland försvara sig mot anklagelser, och hennes 

klagomål på att maken inte är hemma. I mer gemytlig form syns den i Adolph Murrays starka 

kontroll över hur hans hushåll ordnas upp, i allt från möbleringar till beställningar, instruktioner 

till frun om tygsorter och om hur hon ska skriva brev. Sammanfört med Hedvig Charlotta 
                                                           
187 Anonym, 1787. s. 15. 
188 Grill, 1866 
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Murrays mer än ivriga önskan att imponera på hans familj och Adolph Murrays krassa 

anledningar till att vilja gifta sig med en professorsdotter, framträder bilden av ett ojämlikt 

äktenskap.  

   Männens frånvaro är en nyckelfasett här – gjorde det att paren var skilda åt från varandra så 

ofta att det var enklare för dem att vara flexibla, och kanske överträda sina könsroller? Ja och nej. 

Som jag redan har noterat, var Jean Abraham Grills tillit till hustrun en förutsättning för att han 

skulle kunna ha andra ansvarsområden utanför hemmet. Samtidigt som detta gav Ulrika Grill en 

utökad makt över hemmet, knöt det henne också till det. Utom ett brev till en kurort, är också 

samtliga Adolph Murrays brev till Hedvig Charlotta Murray adresserade till deras hem i Uppsala, 

när han befinner sig någon annanstans. Hedvig Charlotta Murray verkar också ha stannat hemma 

ofta.  

   I artikeln Om konsten att hushålla nämner Hasselberg processen där själva begreppet hushållning 

blev kvinnligt kodat under artonhundratalet, samtidigt som det ansågs mer och mer privat, en 

plats för vila eller socialt umgänge.189 Hasselberg, Steinrud och andra har också dekonstruerat 

idéer om offentligt och privat när det kommer till hem och socialt umgänge, men kvinnans allt 

starkare anknytning till hushållet – eller kanske snarare, hushållets allt starkare anknytning till 

kvinnlighet - är ändå något som syns i mitt källmaterial. Medan fler män erövrade fält som 

vetenskap och handel togs den traditionella kopplingen mellan kvinnlighet och hushållning upp 

som ett argument för att utestänga dem från dessa värv. I mina källor syns både hur de här 

argumenten framfördes i rådgivningsböcker, och effekten den uppfostringen hade av att knyta 

fruarna ännu mer till hushållen. Männens rörelsefrihet kan mycket väl ha gett kvinnorna större 

makt över hushållet, men det gjorde också att hushållet blev en mindre plats. Framförallt blev det 

en plats bland många, snarare än en förhärskande ekonomisk modell för samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
189 Hasselberg, 2011 



64 
 

 

Källregister 
 
Literatur 
 
Andersson, Gudrun, Tingets kvinnor och män : genus som norm och strategi under 1600- och 1700-talet 
Uppsala 1998 
 
Berg, Anne, ”Medelklassens fruntimmer. Fruntimmersbildningen och skapandet av 
medelklasskvinnor, ca 1780 – 1820” ingår i: Det mångsidiga verktyget : elva utbildningshistoriska 
uppsatser Uppsala, 2009 
 
Bjurman, Eva Lis, Catrines intressanta blekhet, Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 1750 – 
1830  Stockholm 1998 
 
Frängsmyr, Tore, Ostindiska kompaniet Uppsala 1976 
 
Gray, Marion, Productive men, reproductive women : the agrarian household and the emergence of separate 
spheres during the German enlightenment Oxford 2000 
 
Grill, Claes Lorentz, Anteckningar om Godegårds socken och Godegårds gods i äldre och nyare tider 
Stockholm 1866 
 
Hansen, Anna, Ordnade hushåll: Genus och kontroll i Jämtland under 1600-talet Uppsala 2006 
 
Harnesk, Börje, Legofolk Umeå 1990 
 
Hassan Jansson, Karin, ”Föreställningar om kön och arbete : några forskningsteman” i Levebröd : 
vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning?  Benny Jacobsson & Maria Ågren (red.) Uppsala 2011 
 
Hasselberg, Ylva, ”Om konsten att hushålla” Jordpäron. Svensk ekonomisk läsebok Stockholm 2011 
 
Hasselberg, Ylva, Den sociala ekonomin: Familjen Clason och Furudals bruk 1804 – 1856  Uppsala 1998 
 
Helmius, Agneta, "Det olyckliga swenska fruentimret" : Anna Maria Rückerschöld, kokboksförfattarinna på 
1700-talet 1990 
 
Howell, Martha, Commerce before Capitalism in Europe, 1300-1600 Cambridge, 2010 
 
Hunt, Margaret, The Middling Sort: Commerce, Gender and the Family in Early Modern England, 1680 – 
1780 California 1996 
 
Lagercrantz, Catharina, Rese- dagbok, Stockholm 1997 
 
Laqueur, Thomas, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud Harvard, 1990 
 
Lenngren, Anna Maria “Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon” Stockholm 1798 
 
Lindroth, Sten, Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia 1739 – 1818.1:1, tiden intill Wargentins 
död Stockholm 1967 

http://libris.kb.se/showrecord?q=karin+hassan+jansson&r=&n=20&id=12769498&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris


65 
 

 
Nordenflycht, Hedvig Charlotta, ”Fruentimrets försvar” Stockholm 1761 
 
Müller, Leos, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640-1800. A Comparative Study of Early-Modern 
Entrepreneurial Behaviour. Studia Historica Upsaliensia 188, Uppsala 1998.  
 
Olausson, Magnus, Den Engelska Parken i Sverige under gustaviansk tid Stockholm 1993 
 
Pihl, Christopher, ”Arbete och hushåll”, i Levebröd : vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning?  
Benny Jacobsson & Maria Ågren (red.) Uppsala 2011 
 
Rückerschöld, Anna Maria, Den nya och fullständiga kok-boken, innehållande beskrifning, at med mindre 
kostnad tilreda hwarjehanda smakliga rätter äfwen af potates, samt wälmenta råd och påminnelser, som jämwäl 
för bättre hushåll kunna wara tjänande, jämte bihang af et litet hushålls-allehanda / författad af Anna Maria 
Rückerschöld. Stockholm 1796 
 
Runefelt, Leif Hushållningens dygder : affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk 
stormaktstid Stockholm 2001 
 
Sjöberg, Maria, Kvinnor I fält, 1550 – 1850 Möklinta 2008 
 
Smith, Woodruff, Consumption and the Making of Respectability New York 2002 
 
Stadin, Kekke, Stånd och Genus i stormaktstidens Sverige Lund 2004 

Steinrud, Marie Den dolda offentligheten : kvinnlighetens sfärer i 1800-talets högreståndskultur Stockholm 
2008 

Ulvros, Eva Helen, Fruar och Mamseller: Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790 – 1870 Lund 1996 
 
Vickery, Amanda,  ”Golden age to separate spheres? A review of the categories and chronology 
of English women's history” The historical Journal Cambridge 1993 
 
Vickery, Amanda, A Gentleman’s Daughter: Women’s lives in Georgian England Yale, 1998 
 
Vickery, Amanda, Behind Closed Doors: At Home in Georgian England Yale, 2009 
 
Widmalm, Hedvig, ”Man tager vad man haver” C-uppsats, Uppsala 2010 
Winberg, Johan, Johan Winbergs Kok-bok, hwilken lärer grunden til kokeriet, eller sättet, at tilreda 
wälsmakelig mat, efter denna tidens bruk; jämte afritade mat-sedlar til större och smärre tracteringar, som wisa, i 
hwad ordning maträtterne skola ställas : på bordet; tillika med uträkningar på kostnaden, som fordras til 
måltider för personer af större och mindre antal; samt läro-stycken, nödiga at i akt tagas wid den inwärtes 
hushållningen. Stockholm 1761. 
 
Wahrman, Dror, The Making of the Modern Self: Identity and Culture in Eighteenth-Century England, New 
Haven, 2004 
 
Warg, Cajsa, Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber  Stockholm 1755  
 
Ågren, Maria, ”Arbete och genus i ett större sammanhang” Vänbok till Christer Winberg  Göteborg 
universitet, 2007 

http://libris.kb.se/showrecord?q=christopher+pihl&r=&n=5&id=12756224&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris


66 
 

 
Ågren, Maria, “Genus och arbete under tidigmodern tid”  I Levebröd : vad vet vi om tidigmodern 
könsarbetsdelning?  Benny Jacobsson & Maria Ågren (red.) Uppsala 2011 
 
Österberg, Eva, Vänskap: En lång historia Stockholm 2007 
 
 

Källor 
Murrayska släktsamlingen, Riksarkivet, Stockholm  

Godegårdssamlingen, Nordiska Museets arkiv, Stockholm 

En Fulkomlig och Ägta Hustrus Bild, Göteborg 1787, anonymt författad 

Meyer, Andreas, Huru Skal et ungt Fruntimer Wärdigt Bilda Sig, Göteborg 1787 

Hushållningsjournal (1776 – 1813) Utgiven av kungliga patriotiska sällskapet, nr från 1776 – 1778 

Det Mennskliga Lifwets Rätta Hushållning, Anonym, Lindköping 1760 

 


	Hem och hushåll: synen på genus och ekonomi i Sverige 1770 – 1790
	I boken Katrines intressanta blekhet hävdar Eva Lis Bjurman att bildningen av unga flickor ägnades ett allt större intresse under slutet av sjuttonhundratalet och början av artonhundratalet. Hon behandlar främst hur synen på kärlek såg ut under sekels...
	Det finns vissa likheter mellan denna rådgivningslitteratur och traditionella husfaderslitteraturen som spelade in i bildningen av unga män under sextonhundratalet och början av sjuttonhundratalet som Leif Runefelt beskriver i Hushållningens dygder...
	Han menar alltså att ekonomin under sjuttonhundratalet är en verksamhet som är tätt förknippad med dygd och moral. Man kan vända på detta och hävda att det moraliska beteendet, som beskrivs i fruntimmersjournalerna Berg behandlar, då också alltid h...
	Enligt Hasselberg blev begreppet hushållning snävare framåt artonhundratalets mitt, och hushållsböckerna försvann.67F  Hasselberg förklarar det som att hushållet allt mindre kom att betraktas som en bas för samhällets ekonomi. Detta var något som enli...
	Runefelts redogörelse för husfaderlitteraturen under femton-sexton och sjuttonhundratalet tycks nyansera den här bilden av hushållsliteraturens utveckling. Hasselberg menar att hushållslitteraturen började få en moralisk prägel i och med att den bl...
	Lenngren, Anna Maria “Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon” Stockholm 1798
	Müller, Leos, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640-1800. A Comparative Study of Early-Modern Entrepreneurial Behaviour. Studia Historica Upsaliensia 188, Uppsala 1998.
	Pihl, Christopher, ”Arbete och hushåll”, i Levebröd : vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning?  Benny Jacobsson & Maria Ågren (red.) Uppsala 2011
	Rückerschöld, Anna Maria, Den nya och fullständiga kok-boken, innehållande beskrifning, at med mindre kostnad tilreda hwarjehanda smakliga rätter äfwen af potates, samt wälmenta råd och påminnelser, som jämwäl för bättre hushåll kunna wara tjänande, j...
	Sjöberg, Maria, Kvinnor I fält, 1550 – 1850 Möklinta 2008
	Smith, Woodruff, Consumption and the Making of Respectability New York 2002
	Stadin, Kekke, Stånd och Genus i stormaktstidens Sverige Lund 2004
	Steinrud, Marie Den dolda offentligheten : kvinnlighetens sfärer i 1800-talets högreståndskultur Stockholm 2008
	Vickery, Amanda,  ”Golden age to separate spheres? A review of the categories and chronology of English women's history” The historical Journal Cambridge 1993
	Vickery, Amanda, A Gentleman’s Daughter: Women’s lives in Georgian England Yale, 1998
	Vickery, Amanda, Behind Closed Doors: At Home in Georgian England Yale, 2009
	Widmalm, Hedvig, ”Man tager vad man haver” C-uppsats, Uppsala 2010
	Winberg, Johan, Johan Winbergs Kok-bok, hwilken lärer grunden til kokeriet, eller sättet, at tilreda wälsmakelig mat, efter denna tidens bruk; jämte afritade mat-sedlar til större och smärre tracteringar, som wisa, i hwad ordning maträtterne skola stä...
	Warg, Cajsa, Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber  Stockholm 1755

