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Abstract
Helmius, A. 2022. Mode och hushåll. Om formandet av kön och media i frihetstidens svenska
små- och veckoskrifter. (Fashion and the household. The formation of media and gender in
18th Century Swedish periodicals and pamphlets). Uppsala Studies in History of Ideas 57.
237 pp. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-1533-1.

This thesis, Fashion and the household: The formation of media and gender in 18th Century
Swedish periodicals and pamphlets, deals with the formation of media and gender in 18th
Century Sweden using fashion and the household as themes of discussion and gender as
an analytical category. The material used consists of periodicals, small prints and series of
pamphlets published from the 1730s to the 1770s in Sweden, and one engraving showing five
housewives beating a husband on his bare buttocks printed in 1755. According to both writers
of that time and to earlier research these periodicals and pamphlets, printed in small editions and
circulated mostly in the capital of Stockholm, meant a breakthrough for a new public discourse.

One aim is to study how gender was used, discussed and constructed in this new media.
Another aim is to study how gender was used to create modern forward looking identities. Of
particular interest in this new media is the debate on modernity and how it brought about new
views on modern society including both gender relations and the construction of public and
private spheres. The public discourse fostered a debate on the privatization of the household.

The perspective chosen is meant to show how gender was used differently, on different levels
by both male and female writers depending on purpose or agenda and sometimes in opposition to
the described changes taking place. Gender could be used both benevolently and with hostility.

By using gender as analytical category the public discourse studied in this thesis is decoded
showing how both society and the public discourse, simultaneously, were gendered in new ways.
It presents a debate of modernity on the threshold to modernity, and a debate on the exploitation
of private vices and the privatization or marginalization of the household, later to be described
as a division of private and public spheres.
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Tillägnan 

Denna bok tillägnas minnet av min mormor, Sylvia Söderlind, född Fridholm 
(1912–1988). Mormor gifte sig tidigt, fick sju barn, arbetade hela livet, men 
yrkesarbetade egentligen aldrig. När hon var mycket ung bodde hon hos en 
syster för att kunna gå i flickskola i Stockholm. Hon var bitter över att inte 
hon – som bröderna – fick ta studenten för sin far, och hon var väldigt stolt 
när alla hennes barn gjorde det. På min fråga vad hon hade velat bli när hon 
blev stor svarade hon: ingenting. På den något annorlunda frågan om vilket 
ämne det skulle ha varit om hon hade studerat vid universitetet svarade hon: 
litteraturhistoria förstås! Så hon visste, och ville, men fick inte möjligheten. 
För min del var det idé- och lärdomshistoria.  

Till alla dem som givit mig möjligheten att skriva denna avhandling – för 
att jag ville – riktar jag härmed ett stort tack.  
 

Lund och Uppsala, maj 2022 

Agneta Helmius 
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Inledning 

När Anna Maria Rückerschöld under pseudonymen Fru D** i februari 1770 
vände sig ”Til Allmänheten” med en ”Böne-Skrift” beskriver hon sitt tilltag 
som att hon dristar sig att, ”denna Frihetstiden, /…/ blanda wårt klago-rop med 
det Allmännas”.1 Frihetstiden brukar den period kallas från enväldets upphö-
rande i och med Karl XII’s död 1718 fram till Gustav III’s statsvälvning 1772, 
då kungen återigen blev enväldig.2 Det är så jag använder beteckningen, som 
namn på en period, om än frihet också var ett omhuldat slagord och honnörs-
ord. Olika borgerliga friheter var politiskt eftersträvansvärda under frihetsti-
den.3 När Rückerschölds böneskrift publicerades hade Tryckfrihetsförord-
ningen sedan 1766 gjort det möjligt att fritt publicera tryckta skrifter och att 
offentliggöra vissa politiska handlingar. Under mer än hundra år hade dess-
förinnan en censor godkänt allt som skulle tryckas och ges ut.4 Redan åren 
före hade dock antalet tryckta skrifter mångdubblats, så Tryckfrihetsförord-
ningen mötte en etablerad praktik. Det pågick en stadigt ökande utgivning av 

                               
1 /Anna Maria Rückerschöld/, ”Det Olyckliga Swenska Fruentimrets Böne-Skrift til Allmän-
heten”, Upsatt Af Fru D**, i C. C. Gjörwell, utg., Almänna Magazinet N:o 1 (Sthlm, 1770), 
s. 1. 
2 Enligt SAOB, bd 8 (Lund, 1926) användes frihetstiden om samtiden i vad som brukar kallas 
den första politiska veckoskriften i Sverige, En Ärlig Swensk (1755–56) utgiven av Niclas von 
Oelreich. Han var censor librorum, samtidigt som han verkade för tryckfrihet, se t. ex. Anders 
Burius, Ömhet om friheten: Studier i frihetstidens censurpolitik (Uppsala, 1984); Thomas von 
Vegesack, Smak för frihet: Opinionsbildningen i Sverige 1755–1830 (Sthlm, 1995), s. 16ff. 
3 Bo Lindberg, ”Politisk kultur och idéer: Inledning”, i Marie-Christine Skuncke & Henrika 
Tandefelt, red., Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–1772 
(Sthlm & Helsingfors, 2003), s. 14; 19; dens., ”Den förmoderna offentligheten: En begreppshi-
storisk exposé”, i Leif Runefelt & Oskar Sjöström, red., Förmoderna Offentligheter: Arenor 
och uttryck för politisk debatt 1550–1830 (Lund, 2014), s. 36. 
4 Tryckfrihetsförordningen utfärdades efter långa diskussioner under riksdagen 1765–66, i de-
cember 1766, se Jonas Nordin, 1766 års tryckfrihetsförordning: bakgrund och betydelse 
(Sthlm, 2015); Bo Bennich-Björkman, ”Affärer i politiskt tryck: Offentlighetsprincipen och 
spelet om den politiska makten 1776–72”, i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, kaffehus och 
predikstol; den gällde dock inte religiös litteratur, se s. 287f; Otto Sylwan, Svenska pressens 
historia till statshvälfningen 1772 (Lund, 1896), s. 416f. Om censur och tryckfrihet även bl. a. 
Claes-Göran Holmberg, ”Nästan bara posttidningar (tiden före 1732)”, och Ingemar Oscarsson, 
”Med tryckfrihet som tidig tradition (1732–1809)”, båda i Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, 
red., Den svenska pressens historia I: I begynnelsen (tiden före 1830) (Sthlm, 2000). 
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både periodiskt tryck, småskrifter och böcker på svenska under hela frihetsti-
den.5 

Det Olyckliga Fruentimret använde begreppet frihetstiden retoriskt. Hon 
hänvisar till biskop Thomas, som skrev Frihetsvisan på 1400-talet, för att 
övertydligt påpeka att kvinnor inte annars brukar publicera sig i, eller lyssnas 
till i det allmänna samtalet, som hon kallar det, trots samtidens tal om frihet. I 
böneskriften gjorde hon sig till taleskvinna för ”halfwa delen utaf Människo-
slägtet”, och frågar: ”böra då wi allena påläggas tystnad”, samtidigt som hon 
ser sig tvingad att ta till orda eftersom ingen ”Advocat” tar sig an kvinnornas 
sak.6  

Det Olyckliga Fruentimret publicerade sig offentligt, vände sig till allmän-
heten, ett begrepp använt sedan mitten av seklet.7 Hon var olycklig och upp-
rörd, och skeptisk till samtidens förändringar. Ändå var hon ingen bakåtsträ-
vare, utan ville åstadkomma något annat än det hon såg omkring sig, för flick-
ors och kvinnors skull och för samhällets. Hon vände sig till beslutsfattare 
med framåtblickande förslag på politiska reformer och allmänna anstalter som 
rörde hushållet, vilket numera ofta uppfattas som hörande till en privat sfär. 
Till exempel föreslog hon att det skulle inrättas skolor för flickor över hela 
landet. För äldre flickor förordade hon hushållsskolor att likna vid pojkarnas 
universitet och för kvinnor inrättandet av ett Fruentimmers Samfund (att jäm-
föra med Vetenskapsakademien, grundad 1739). Om dessa förslag hade ge-
nomförts skulle de ha bidragit till att vi nu hade fått lov att skriva en annan 
historia. Jag betraktar utgivningen av böneskriften som en historisk händelse 
och återkommer i kapitel fem med en förklaring till hur det kom sig att Rück-
erschöld beskrev sin samtids problem på det sätt som hon gjorde.8 Dessförin-
nan ringar jag in hur det offentliga samtalet formades, hur samtidens föränd-
ringar beskrevs och vilken betydelse kön gavs i relation till detta, kort sagt 
presenteras det offentliga samtal som hon vände sig till.   

Studien tar sin utgångspunkt i 1730-talet dit begynnelsen på frihetstidens 
offentliga samtal förlades, i samtiden och av senare forskning. Då hade redan 

                               
5 Gunilla Jonsson, ”’Luckan’ på tryck(?) eller trycket i ’Luckan’”, i Folke Sandgren & Ingrid 
Ström, red., Framsynthets ihugkommelse: En vänbok till Sune Lindqvist på 80-årsdagen den 
26 oktober 1991 (Sthlm, 1991).  
6 /Rückerschöld/, ”Böne-Skrift”, s. 2. 
7 SAOB, bd 1 (Lund, 1898) belägger användningen av allmänheten som en menighet, eller pub-
licum till år 1748 och uppger Hedvig Charlotta Nordenflycht i Qwinligit Tankespel (1748–50) 
som första källa (se förordet). Maria Ågren har uppmärksammat begreppet i en titel från 1741, 
se ”Inför allmänhetens oväldiga domstol”, i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i 
Uppsala, Årsbok 2005, s. 73f. I det material som överblickas här användes begreppet första 
gången 1747, men då frekvent, i /Johan Zarent/, Menniskiowännen (Sthlm, 1747), där allmän-
heten apostroferas redan i det första numret. Enligt Sylwan, Svenska pressens historia, s. 154 
var 12 nummer översättningar av Spectator, övriga förmodligen från tyska tidskrifter. Innan 
begreppet började användas riktade sig skribenter i stället, med en vagare skrivning, till ”det 
allmänna”, se Lindberg, ”Den förmoderna offentligheten: En begreppshistorisk exposé”, s. 24. 
8 Om att betrakta historiska texter som händelser, se Helge Jordheim, Läsningens vetenskap: 
Utkast till en ny filologi (Gråbo, 2003), s. 195ff. 
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försäljningen av böcker börjat expandera och förändras.9 Posttidningarna, den 
mest långlivade av tidningar, utgiven från 1645, hade dittills stått för kontinu-
iteten i Sveriges periodiska publikationer, kompletterad av några försök att ge 
ut tidskrifter.10 Under 1730-talet vände sig Olof Dalin med Then Swänska 
Argus (1732–34) och andra skribenter till vidare läsekretsar för att efter ut-
ländsk förebild publicera veckoskrifter.11 Studien avslutas med 1770-talet, då 
de första så kallade fruntimmerstidningarna började ges ut. Då var tryckfri-
hetsperioden och frihetstiden till ända och det mediala landskapet såg an-
norlunda ut. Efter de moraliska veckoskrifternas storhetstid på 1730-talet hade 
allt fler veckoskrifter på andra teman både lanserats och lagts ner, mängder av 
småskrifter hade publicerats och under tryckfrihetsåren 1766–72 även öppet 
politiska pamfletter. När tryckfriheten begränsades igen formades det offent-
liga samtalet på ett nytt sätt. Det mindre antalet titlar innebar dock inte nöd-
vändigtvis att det blev mindre att läsa, men att de tunna pamfletterna blev 
färre.12 De följande kapitlen kommer att visa att detta medielandskap växte 
från ett fåtal trevande försök till många, från moraliska över nytto- och poli-
tiska skrifter till ett samtal som rymde också fruntimmerstidningar. Det for-
mades en skriftlig offentlig kultur med olika teman och genrer, med återkom-
mande kommentarer om att så mycket publicerades och med frågor om vad 
som skulle dryftas och om vart samhället var på väg. 

Undersökningen berör en period av den svenska historien då den långa pro-
cess pågick som innebar övergången från ett agrart ståndssamhälle till ett li-
beral-kapitalistiskt klass- och konsumtionssamhälle, från ett tidigmodernt till 
ett modernt samhälle. De vecko- och småskrifter som omfattas skrevs och läs-
tes i en kontext där sociala och ekonomiska förändringar ägde rum och där 
den politiska kulturen förändrades.13 Efter de hårda krigsåren skedde en sakta 
återhämtning och energin kunde riktas mot att bygga upp ett visst överflöd. 
1700-talets Sverige har beskrivits som en frihetstid då parlamentarismen prö-
vades, som en tid av upplysning, eller en period då utilism eller merkantilism 
var rådande, liksom som att ”Hustavlans värld” vacklade.14 Det var också en 

                               
9 Bo Bennich-Björkman, ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader: Systemen för 
spridning av böcker i Sverige 1600–1850”, i Jan-Erik Pettersson, red., Bokens vägar: Seelig & 
Co 150 år (Sthlm, 1998), s. 51ff. 
10 Holmberg, ”Nästan bara posttidningar (tiden före 1732)”, s. 22ff. 
11 Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 100ff; Ann Öhrberg, Samtalets retorik: 
Belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal (Höör, 2014), s. 48; Tilda 
Maria Forselius, God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra 
bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773 (Göteborg, 2013), s. 34ff; Sylwan, Svenska 
pressens historia, s. 134ff. 
12 Jonsson, ”’Luckan’ på tryck”, s. 51.  
13 Se t. ex. bidragen i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, kaffehus och predikstol; Karin Sen-
nefelt, Politikens hjärta: Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm (Sthlm, 
2011); Erik Bodensten, Politikens drivfjäder: Frihetstidens partiberättelser och den moralpo-
litiska logiken (Lund, 2016). 
14 Hilding Pleijel, Hustavlans värld: Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige (Sthlm, 1970); Sten 
Lindroth, Svensk lärdomshistoria III: Frihetstiden (Sthlm, 1978); Jakob Christensson, 
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tid då uppdelningen i en offentlig och en privat sfär började göra sig gällande.15 
Småningom nådde också det som kallats konsumtionsrevolutionen Sverige, 
som alltmer kom att bli del av ett globalt handelssystem.16 Enligt ekonom- och 
idéhistorikern Leif Runefelt innebar den en ”aldrig tidigare skådad utmaning 
av förmoderna samhällsordningar”.17 I internationell forskning har det beskri-
vits som att handelsmannen blev statsmannens partner.18 Frihetstidens nya me-
dielandskap var del av en borgerlig, kommersiell kultur, där sociala relationer, 
inte minst den mellan könen, måste omförhandlas, vilket bland andra det 
Olyckliga Fruentimret vittnar om. Den svenska frihetstiden kan betraktas som 
ett första stadium av det som begreppshistorikern Reinhart Koselleck kallar 
Sattelzeit, sadeltiden eller tröskeltiden 1750–1850, då den gamla världen över-
gavs för en ny modern tid.19 

Avhandlingens syfte är att med utgångspunkt i frihetstidens små- och veck-
oskrifter och så kallade fruntimmerstidningar undersöka vilken betydelse de 
nya medierna hade för formandet av denna moderna kultur; hur nya moderna 
identiteter och sociala relationer skrevs fram och förändrades. Den besvarar 
frågor som bland annat böneskriften väcker: Hur gjorde en kvinnlig skribent 
när hon vände sig till allmänheten? Vilka problem såg hon i sin samtid som 
hon menade gjorde henne till ett olyckligt fruntimmer? Hur framställde man-
liga skribenter sig själva och hur tilltalade de sina kvinnliga och manliga lä-
sare, som inte själva gav ut skrifter, men som likväl omfattades av detta of-
fentliga samtal? Hur skrevs motsättningen mellan det gamla och det nya fram? 
Hur användes och omtolkades dygden i det nya mediet? Hur åskådliggjordes 
samtidens förändringar i könskodade termer och hur omförhandlades kön i 
detta samtal? 

Senare återkommer jag till hur kön definieras. Först några ord om vad tidi-
gare 1700-talsforskare haft att säga om olika offentligheter i relation till kön. 
Genomgången innefattar också forskningsläget rörande begreppsparen offent-
ligt och privat, allmänintresse, egenintresse och dygd samt en diskussion om 
varför just hushåll och mode är viktiga undersökningsområden för den som 
vill förstå frihetstidens samhällsförändringar. 

                               
Lyckoriket: Studier i svensk upplysning (Sthlm, 1996); dens., red., Signums svenska kulturhisto-
ria: Frihetstiden (Lund, 2006), särskilt inledningen och kap. ”Frihetstidens politiska kultur” av 
Karin Sennefelt, liksom ”Manufakturerna” av Lars Magnusson. 
15 Se nedan. 
16 Leif Runefelt, Att hasta mot undergången: Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om 
konsumtion i Sverige 1730–1830 (Lund, 2015); Karin Hassan Jansson,”When Sweden Harbou-
red Idlers: Gender and Luxury in Public Debates, c. 1760–1830”, i Göran Rydén, ed., Sweden 
in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans (Farnham, 2013). 
17 Leif Runefelt, ”Färgbruk i det offentliga: Fallet ’brokig’ 1600–1830”, i Runefelt & Sjöström, 
red., Förmoderna offentligheter, s. 190. 
18 Martha Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy, 1200–1700”, i Alexandra 
Shepard & Garthine Walker, eds, Gender and Change: Agency, Chronology and Periodisation 
(Malden & Oxford, 2009), s. 83. 
19 Helge Jordheim, Inledning, i Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia: Om historiska 
tiders semantik (1979; sv. övers. Göteborg, 2004), s. 19. 
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Olika offentligheter 
Tidigare forskning har på olika sätt undersökt och beskrivit olika offentlig-
heter. Flera svenska forskare diskuterar en borgerlig offentlighet i enlighet 
med, eller i polemik mot, den tyske sociologen Jürgen Habermas som visade 
att en ny offentlig sfär växte fram under 1700-talet där en ny klass kunde for-
mulera politiska åsikter och rikta kritik mot makthavare.20 Hans framställning 
av denna borgerliga offentlighet har kritiserats, ibland för att utgöra en alltför 
idealiserad bild av 1700-talets offentliga samtal, men också för att den har 
ansetts vara dåligt empiriskt underbyggd. Senast resonerar litteraturforskaren 
Ann Öhrberg, liksom de olika bidragen i antologin Förmoderna offentligheter 
om Habermas brister, förtjänster och användbarhet.21 Enligt idéhistorikern Pa-
trik Lundell har svensk forskning ofta låtit sig nöja med en ganska slentrian-
mässig användning av begreppet borgerlig offentlighet, som snarast likställs 
med en litterär marknad eller reduceras till en grupp människor.22 Ibland har 
olika offentligheter skilts åt utifrån intressegrupperingar. Ann Öhrberg belyser 
till exempel en herrnhutisk offentlighet, medan litteraturforskarna Marie 
Christine Skuncke, för 1760-talet undersöker en ofrälse offentlighet och Mar-
gareta Björkman att det under en tid på 1770-talet etablerades en kvinnoof-
fentlighet.23 Historikern Karin Sennefelt understryker dock att den politiska 
världen inte bestod av separata sfärer, utan att olika rumsliga praktiker och 
platser var del av ett gemensamt politiskt landskap.24  

Sennefelt studerar framväxten av en borgerlig offentlighet i Stockholm un-
der 1700-talet och lyfter fram mötesplatserna i staden. Hon materialiserar of-
fentligheten till möten, lokaler, lappar och notiser och förankrar den politiska 
diskussionen i platsen Stockholm framförallt de år då riksdagen var församlad 
där. Sennefelt sätter, som Habermas, politiska diskussioner i centrum, även de 

                               
20 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”offentligt” och ”privat” i det mo-
derna samhället (1962; sv. övers. 1984, 3 omarb. uppl. 1998). 
21 Öhrberg, Samtalets retorik, s. 17ff; Runefelt & Sjöström, ”Förmoderna offentligheter: En 
introduktion”, i Runefelt & Sjöström, red., Förmoderna Offentligheter, m.fl. bidrag; se även 
Martin Bergström, Anders Ekström & Frans Lundgren, ”Publika kulturer: Utgångspunkter för 
kulturhistoriska analyser av den medierade kommunikationens teknik och pedagogik”, i des-
amma, Publika kulturer: Att tilltala allmänheten, 1700–1900: En inledning (Uppsala, 2000), s 
10; Sennefelt, Politikens hjärta, s. 20ff; Patrik Lundell, ”Historiska vägar i offentlighetsteorin”, 
i Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink & Patrik Lundell, red., Mediehistoriska vändningar (Lund, 
2014); dens., Pressen i provinsen: Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 
1750–1850 (Lund, 2002), Inledning. 
22 Lundell, Pressen i provinsen, s. 12; även Sennefelt, att begreppet blivit urvattnat, se ”Mellan 
hemligt och offentligt: Sven Hofman vid riksdagen 1765–66”, i Skuncke & Tandefelt, red., 
Riksdag, kaffehus och predikstol, s. 210. 
23 Ann Öhrberg, ”Den smala vägen till modernitet: Retorik och människosyn inom 1700-talets 
svenska herrnhutism”, Kyrkohistorisk årsskrift 107 (2007), s. 56; Marie Christine Skuncke, 
”Medier, mutor och nätverk”, i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, kaffehus och predikstol, 
s. 284ff; Margareta Björkman, Catharina Ahlgren: Ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sve-
rige (Sthlm, 2006), s. 102. 
24 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 26; 271. 
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som förekom utanför riksdagen. Jag sympatiserar med hennes ambition att 
undersöka livets ”betydelsefulla banaliteter”, men vidgar det offentliga sam-
talet till att omfatta texter som inte är uppenbart politiska.25 Historikern Maria 
Ågren framhåller till exempel en ny typ av anonym, inte lokalt begränsad of-
fentlighet som inte heller formades i anslutning till det statspolitiska fältet.26 
Hon myntar ordet ”skandaloffentlighet” för att karakterisera bruket att publi-
cera rättegångshandlingar vilket gjorde att allmänheten tilldelades rollen både 
som publik på en teater och en domstol.27 

Det material som undersöks här var bara i viss mån politiskt men där fanns 
ändå kommentarer och iakttagelser rörande samtiden och samhället, om pro-
blem och förändringar man tyckte sig se som i vidare mening kan kallas både 
politiska och könspolitiska. När det Olyckliga Fruentimret vände sig till all-
mänheten 1770 var det den strax dessförinnan avslutade riksdagen och vad 
som där hade diskuterats som fick henne att fatta pennan.28  

Centralt i sammanhanget och avgörande för den borgerliga offentligheten 
var mediernas roll. Patrik Lundell hör till dem som kritiserat Habermas, sam-
tidigt som han funnit något väsentligt att ta spjärn emot i hans idéer. Bland 
annat för att nyansera bilden av 2000-talets nya så kallade sociala medier visar 
han att dessa hade sina föregångare i 1700-talets tidningar. Lundell framhåller 
den deltagande, eller participatoriska aspekten i Habermas teori, det vill säga 
att den borgerliga offentligheten bestod av privatpersoner som gick samman 
för att diskutera hur samhället bäst skulle ordnas. Det var inte en sfär, utan 
individer som utgjorde den borgerliga offentligheten, poängterar han.29 Lun-
dell utgår ifrån en användbar distinktion, mellan dem som deltar i och dem 
som tar del av det samtal som utvecklades i de nya mediala kanalerna.30 Han 
understryker skillnaden mellan 1700-talets medborgerliga ideal där tidnings-
läsarna aktivt bidrog med material till tidningen och 1800-talets press där re-
daktören i högre grad bestämde innehållet.31 Senare mediehistorisk forskning 
framhåller att även till synes passiva konsumenter är mer aktiva än en sådan 
uppdelning visar.32 Enligt min mening är det är viktigt att skilja mellan skri-
benter och läsare, men lika viktigt att understryka beroendet dem emellan, inte 
minst för att publicerade skrifter både skulle säljas och köpas.  

                               
25 Ibid., s. 31. 
26 Maria Ågren, ”Hemligt eller offentligt? Om kön, egendom och offentlighet i 1700-talets Sve-
rige”, Historisk tidskrift 126: 1, 2006, s. 42. 
27 Ibid., s. 37ff; dens., ”Inför allmänhetens oväldiga domstol”, s. 72ff.  
28 ”Böne-Skrift”, s. 1f. 
29 Lundell, ”Historiska vägar i offentlighetsteorin”, s. 176.  
30 Lundell, Pressen i provinsen, s. 12; jfr Brigitte Mral, När tidningen var till för läsarna: Lo-
kalpress på 1700- talet (2 uppl. Örebro, 1997). 
31 Lundell, Pressen i provinsen, s. 15; 92ff. 
32 Anders Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren & Per Wisselgren, ”Participatory Media in 
Historical Perspective: An Introduction”, i Anders Ekström m. fl., eds, History of Participatory 
Media: Politics and Publics 1750-2000 (New York & Abingdon, 2011), s. 3. 
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Med nya medier förändras sätt att kommunicera, och mediehistorikern Lisa 
Gitelman hävdar att nya medier alltid bidrar till att omforma sociala relationer. 
Media är ”sites for the ongoing negotiation of meaning”.33 I frihetstidens små- 
och veckoskrifter utvecklades en påtaglig retorik kring det nya. Dessa utgjorde 
en ny plattform för en föreställd gemenskap, med historikern Benedict Ander-
sons uttryck, kring skrivande och läsande, utgivning och prenumerationer lik-
som med frågor om vem som skulle läsa vad.34 Det uppstod en mediekultur, 
som dock inte alltid omfattade alla.   

Jürgen Habermas har blivit kritiserad för sin könsblindhet.35 Det har till och 
med uttryckts som att han betraktade offentligheten ”som en man”.36 I andra 
ordalag beskriver Ann Öhrberg den process där kvinnor mönstrades ut ur den 
framväxande moderna offentligheten.37 Karin Sennefelt menar att det blev allt 
mer självklart i 1700-talets Stockholm, att den som skulle utöva politik bara 
kunde vara av manligt kön.38 Retorikforskaren Brigitte Mral hävdar att kvin-
nor inte hade någon självklar plats i offentligheten och att de under 1700-talet 
”förvisades” till privatsfären.39 Till denna forskning vill jag bidra. Utan att på 
förhand utgå från en offentlig respektive privat sfär, undersöker även jag pro-
cesser som bidrog till att kvinnor marginaliserades i det offentliga samtalet. 
Med kön som analytisk kategori kan både välkomnande och utestängande 
praktiker uppmärksammas. 

Offentlig och privat ”sfär”  
Säger man offentligt, så implicerar man att det finns något privat.40 Båda dessa 
begrepp är dock sällsynta i mitt material.41 Frågan om förhållandet mellan det 
privata och det offentliga har varit central i feministisk teori och historieskriv-
ning. Utgivarna av Women, Writing and the Public Sphere, 1700–1830 menar 

                               
33 Lisa Gitelman, Always Already New: Media, History and the Data of Culture (Cambridge & 
London, 2006), s. 6. 
34 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ur-
sprung och spridning (1991; sv. övers. 2 utökade uppl. Göteborg, 1993); originalets titel är 
Imagined Communities. 
35 Johanna Meehan, ed., Feminists Read Habermas: Gendering the Subject of Discourse (New 
York & London, 1995); Seyla Benhabib, Autonomi och gemenskap: Kommunikativ etik, femin-
ism och postmodernism (1992; sv. övers. Göteborg, 1992), s. 127. 
36 Runefelt & Sjöström, ”Förmoderna offentligheter: En introduktion”, s. 9; jfr Sennefelt, Poli-
tikens hjärta, s. 24f; Öhrberg, Samtalets retorik, s. 18f. 
37 Öhrberg, Samtalets retorik, s. 183. 
38 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 14. 
39 Brigitte Mral, Talande kvinnor: Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (Nora, 1999), 
s. 9; 122; jfr Öhrberg, ”Att skriva kvinnolitteraturhistoria”, i Åsa Johansson & Petra Ragner-
stam, red., Limitation and Liberation: Women Writers and the Politics of Genre (Uppsala, 
2005), s. 130.  
40 Benhabib, Autonomi och gemenskap, s. 125. 
41 Lindberg, ”Den förmoderna offentligheten: En begreppshistorisk exposé”, s. 21 om de olika 
aspekter av offentlighet som fanns trots att uttrycket inte användes; dens., Den antika skevheten: 
Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige (Sthlm, 2006), s. 121f.  
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att ”/t/he language of public and private spheres has been a central organizing 
trope for women’s historiography and for feminist theory”.42 Den feministiska 
historieskrivningen har bidragit både till att upprätthålla och att ifrågasätta be-
greppsparet. Kritik riktas bland annat mot att de båda sfärerna beskrivits med 
alltför klara gränser och utan att det ömsesidiga beroendet mellan dem kommit 
fram. Ibland har förhållandet mellan det privata och det offentliga rent av 
framställts som naturligt och i sig kommit att tjäna som förklaring till det 
ojämlika förhållandet mellan könen.43 Den amerikanska historikern Linda 
Nicholson varnar också för att upprätthålla begreppsparet som hon menar har 
använts ahistoriskt och framhåller betydelsen av att studera denna förenklande 
dikotomi i sin samtid där den beskrivits och formulerats av de historiska ak-
törerna själva, annars riskerar man att förhållanden gällande den moderna sta-
ten projiceras på tidigare sekler.44 

Forskning om svenskt 1600- till tidigt 1800-tal understryker dessutom att 
samhället inte betraktades som uppdelat i en privat och en offentlig sfär. Det 
tycks till och med som att det gick trögt att etablera uppdelningen. I politiska 
sammanhang fanns, enligt Bo Lindberg, en ambition under 1600-talet att göra 
en åtskillnad mellan publika, här i meningen statliga, och privata intressen, 
men att den hade svårt att slå igenom.45 Idéhistorikern Gunnar Eriksson be-
skriver hur Olof Rudbeck, i slutet av 1600-talet, skötte sina göromål som pro-
fessor vid universitet som en del av sitt hushåll.46 Ann Öhrberg menar att i 
fråga om litteratur var en gräns mellan privat och offentligt inte skarpt marke-
rad under frihetstiden.47 Så sent som under 1830-talet var det svårt att urskilja 
en enkelt dragen gräns mellan dessa tänkta sfärer, hävdar ekonomhistorikern 
Ylva Hasselberg utifrån studier av ett brukssamhälle i Dalarna.48  

Några menar att det i det tidigmoderna Sverige över huvud taget inte fanns 
någon privat sfär att tala om. Samhället var skiktat i olika ståndsordningar, 
men det genomsyrades också av en ”organisk” samhällsuppfattning som, pre-
cis som människan, bestod av olika kroppsdelar, med bestämda och 

                               
42 E. Eger, C. Grant, C. Ó. Gallchoir & P. Warburton, eds, Women, Writing and the Public 
Sphere, 1700–1830 (Cambridge, 2001), s. 1. 
43 Ibid.; jfr Leonore Davidoff, ”Old husbands tales: offentligt och privat i feministisk historia”, 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2001: 2, s. 6 ff; Jane Pilcher & Imelda Whelehan, 50 key Concepts 
in Gender studies (London, Thousand Oaks, New Delhi, 2004), s. 124; Linda Nicholson, ”Fem-
inist theory: The private and the public”, i Mary Evans, ed., Feminism: Critical Concepts in 
Literary and Cultural Studies III: Feminist responses to industrial society (London & även New 
York, 2001), s. 1; Shawn Lisa Maurer, Proposing men: Dialectics of Gender and Class in the 
Eighteenth-Century English Periodical (Stanford, 1998), s. 3. 
44 Nicholson, ”Feminist theory: The private and the public”, s. 3. 
45 Lindberg, Den antika skevheten, s. 122. 
46 Gunnar Eriksson, ”Att skilja på sak och person: Ett utkast till ett utkast till en biografisk 
metod”, i Platon & smitaren: Vägar till idéhistorien (Sthlm, 1989) s. 146ff. 
47 Ann Öhrberg, Vittra fruntimmer: Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga förfat-
tare (Hedemora, 2001), s. 48. 
48 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin: Familjen Clason och Furudals bruk 1804–1856 
(Uppsala, 1998). 
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nödvändiga funktioner och uppgifter.49 Flera av författarna i Förmoderna of-
fentligheter hänvisar till den norske historikern Erling Sandmo, som använder 
begreppet permanent offentlighet för den arena där allt man gjorde skedde 
inför andras granskande åsyn, att olika handlingar ständigt betraktades och 
bedömdes utifrån hur de uppfattades i förhållande till samhällsordningen.50 
Där utgjorde skam, heder och ära en grundläggande meningsskapande di-
mension och det fanns inte någon privat sfär där hederslogiken var satt ur 
spel.51 Utgivarna beskriver det som en ”vardagslivets offentlighet”, eller ”den 
offentlighet som finns runt omkring oss när vi går utanför dörren”.52 

Denna permanenta offentlighet var inte ämnad för debatt och meningsut-
byten, i stället var den en arena för ”kamp om sanningar och verkligheter” där 
den religiösa och moraliska samhällsordningen utgjorde en ram.53 På så sätt 
skiljer den sig från Habermas’ borgerliga offentlighet, som inskränker offent-
ligheten till att handla om politik. Habermas, hävdar utgivarna, är en produkt 
av 1900-talet, som trodde sig kunna dra gränser mellan privat och offentligt.54 

Samtidigt är det på sin plats att fråga hur ovanstående om olika offentlig-
heter förhåller sig till matlagning och omsorg, värme och skydd eller barnafö-
dande och sexualitet, alltså det som från 1900-talet har ansetts höra till en pri-
vat sfär?55 För forskning om äktenskap och hushåll får man vända sig till ge-
nushistorikerna. ”Hushållet var ingen privat sfär”, menar Maria Ågren.56 Före 

                               
49 Leif Runefelt, Hushållningens dygder: Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande 
under svensk stormaktstid (Sthlm, 2001), s. 51.  
50 Erling Sandmo, Voldssamfunnets undergang: Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet 
(Oslo, 1999), s. 151, t. ex. Runefelt & Sjöström, ”Förmoderna offentligheter: En introduktion”, 
s. 11; Christopher Collstedt, ”Lokalsamhällets offentlighet: Makt och människor i reformat-
ionstidens Malmö”, s. 148f; Erik Bodensten, ”Heder och ära i tidigmodern politisk offentlig-
het”, s. 131. 
51 Bodensten, ”Heder och ära”, s. 131; om skam, även Kristiina Savin, ”Blyghet – en affekt 
mellan dygd och odygd”, i Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt Cronberg, red., Dygder och 
laster: Förmoderna perspektiv på tillvaron (Lund, 2010), s. 360f. 
52 Runefelt & Sjöström, ”Förmoderna offentligheter: En introduktion”, s. 10; 9. 
53 Collstedt, ”Lokalsamhällets offentlighet”, s. 165. 
54 Runefelt & Sjöström, ”Förmoderna offentligheter: En introduktion”, s. 11. 
55 Benhabib ger i Autonomi och gemenskap, s. 126, det privata tre huvudinnebörder: dels indi-
videns rätt till sitt eget religiösa och moraliska samvete, dels privata ekonomiska rättigheter, 
dessutom intimsfären där dagliga livsbehov tilllfredsställs, där sexualitet, reproduktion och vård 
av unga, sjuka och äldre tar plats. 
56 Ågren, ”Hemligt eller offentligt”, s. 24. Äktenskapet har ägnats mycken forskning. Ett nor-
diskt forskningssamarbete avslutat 2006 behandlar framförallt äktenskapslagstiftningen i Nor-
den från början av 1900-talet, men blickar också bakåt. I deras olika publikationer framhålls 
hur viktigt äktenskapet var för arv, egendom och samhällsorganisation, se Inst. för privaträtt, 
Helsingfors univ., utg., Statens beroende av familjen (Helsingfors, 1996); Kari Melby, Anu 
Pylkkänen & Bente Rosenbeck, red., Ægteskab i Norden fra Saxo til idag (Köpenhamn, 1999); 
Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck & Christina Carlsson Wetterberg, eds., The Nor-
dic Model of Marriage and the Welfare State (Copenhagen, 2000); Kari Melby, Anu Pylkkänen, 
Bente Rosenbeck & Christina Carlsson Wetterberg red., Inte ett ord om kärlek: Äktenskap och 
politik i Norden ca 1850–1930 (Göteborg & Stockholm, 2006). Även Maria Ågren & Amy 
Louise Erickson, eds, Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900 (Aldershot & 
Burlington, 2005). 
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industrialiseringen skedde mycket av både produktion och reproduktion i hus-
hållen och alla människor hade (eller skulle ha) en roll eller position inom ett 
hushåll, antingen som husmor, husbonde, barn eller tjänstefolk.57 Då betrakta-
des inte heller äktenskapet som hörande till en privat sfär, utan snarare som 
det nav kring vilket hushållsståndet organiserades enligt hustavlan.58 I fråga 
om 1600-talets äktenskap var giftermål, enligt Maria Sjöberg, inte någon en-
skild angelägenhet, det var en ”samhällsfråga.”59 I 1734 års lag betonas att 
äktenskapet måste ingås öppet, alltså offentligt: mannen måste uttryckligen 
fråga, inte i hemlighet locka till sig en kvinna.60 Hela den process som ledde 
till äktenskapet, från frieriet, över trolovning, lysning och bröllop, i äldre tid 
inte minst sängledningen, borde ske inför andras ögon och med släktens eller 
giftomannens insyn. Lysningen innebar uttryckligen att man frågade försam-
lingen om det fanns invändningar mot att det trolovade paret ingick äkten-
skap.61  

I denna undersökning är det dock varken äktenskapet, hushållet eller köns-
arbetsdelningen sådana de faktiskt tog sig uttryck som undersöks.62 I fokus 
står i stället frågan om hur hushåll och äktenskap användes i det offentliga 
samtalet i beskrivningar av samhällets förändringar. Statsvetaren Seyla Ben-
habib hävdar, att ”/s/å länge mänskliga samhällen och kulturer har samspelat 
och jämfört sig med varandra har kvinnors och barns ställning och sexuali-
tetens, äktenskapets och dödens ritualer intagit en särskild plats i den mellan-
kulturella förståelsen”.63 Hon exemplifierar med Aristoteles kritiska kommen-
tar över Platons tänkta experiment i Staten där väktarna skulle ha hustrur och 
                               
57 Pleijel, Hustavlans värld; Kekke Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige (Lund, 
2004), s. 33ff. 
58 Andreas Marklund, I hans hus: Svensk manlighet i historisk belysning (Umeå, 2004), s. 38; 
Rosemarie Fiebranz, Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 
1750–1850 (Uppsala, 2002), s. 30ff; 287. 
59 Maria Sjöberg, ”Kvinnans sociala underordning – en problematisk historia: Om makt, arv 
och giftermål i det äldre samhället”, Scandia 63, 1997: 2, s. 165; jfr Erik Petersson & Annika 
Sandén, ”Den skandalösa diakonen i Stockholm: Olaus Petris giftermål som politisk manifes-
tation”, i Runefelt & Sjöström, red., Förmoderna Offentligheter. 
60 Sveriges rikes lag: Gillad och antagen på riksdagen år 1734 (1780; faks., Sthlm, 1984), 
Giftermåls-Balk, I Cap., 1§. 
61 Kari Telste, ”Samliv før ekteskap i lys av norsk ekteskaps- och seksuallovgivning fra refor-
masjonen til omkring 1900”, i Melby, Pylkkänen & Rosenbeck, red., Ægteskab i Norden fra 
Saxo til i dag, s. 151; Lizzie Carlsson, ’Jag giver dig min dotter’: Trolovning och äktenskap i 
den svenska kvinnans äldre historia I-II (Sthlm, 1965; 1972). 
62 Forskning om detta i det tidigmoderna Sverige sammanfattas i Benny Jacobsson & Maria 
Ågren, red., Levebröd: Vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning? (Uppsala, 2011). Där 
riktar Karin Hassan Jansson, ”Föreställningar om kön och arbete – några forskningsteman”, s. 
241f, viss kritik mot vad jag tidigare skrivit om kvinnors arbete i hushållet, se Agneta Helmius, 
’Det Olyckliga Swenska Fruentimret’ – Om Anna Maria Rückerschöld och kvinnors villkor i 
1700-talets Sverige (Stjärnsund, 1993); dens., ”Tankar om Flickors Ostadighet: En debatt om 
kön i Stockholm år 1758”, i Nordnytt Nr 50, 1993. Om könsarbetsdelning även Inger Lövkrona, 
”Nyckelknippans semiotik: Den starka bondkvinnan – myt eller verklighet?”, i Anders Gus-
tavsson, red., Nordisk etnologi och folkloristik under 1980-talet (Uppsala, 1990). 
63 Seyla Benhabib, Jämlikhet och mångfald: Demokrati och medborgarskap i en global tidsål-
der (2002, sv. övers. Göteborg, 2004), s. 113. 
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barn gemensamt och då han säger att Platon försökte göra polis till en famil-
jeliknande enhet. I frihetstidens offentliga samtal användes hushållet, och 
centralt däri äktenskapet, dels som ett tema, dels och kanske framförallt som 
en metafor för samhällsordningen. Också det som var innanför hemmets dörr 
var alltså del av det offentliga. 

Om egennyttan, det allmännas bästa och dygd 
I det offentliga samtalet behandlades föreställningen om den enskilda männi-
skans förhållande till den samfällda gemenskapen och då var begreppet dygd 
centralt. Dygd är ett gammalt begrepp från den klassiska litteraturen. Med en 
vid definition handlar det om ”försök att precisera de moraliska krav som kan 
och måste ställas på människan som individ och samhällsvarelse.”64 Dygderna 
är flera men när dygden, och för den delen dess motsats lasten, omtalas i ental 
fungerar den som en beskrivning av ett tillstånd. Då bör dygden förstås som 
ideal för hur samhällsordningen ska upprätthållas och som grunden för ett vär-
digt liv. Den är ett sätt att bedöma, beundra och fördöma utifrån föreskrivna 
beteenden och karaktärer. Dygden innebär en strävan i riktning mot det goda. 
Båda orden moral och etik betyder vana på respektive latin och grekiska och 
att vara dygdig innebär för individen att ha tillägnat sig en vana eller bered-
skap att välja det rätta handlandet för det allmännas bästa.65 Eller att tillägna 
sig goda seder. De moraliska veckoskrifterna skulle vara sedelärande, som till 
exempel Sedolärande Mercurius. 

Att detta ansågs möjligt byggde på föreställningen att människans natur var 
tudelad: å ena sidan styrd av sina egennyttiga laster, å den andra med en för-
måga att tygla dessa med hjälp av förnuftet.66 Lasterna är passioner eller begär, 
mer eller mindre kroppsliga ’svagheter’, affekter som leder och lockar den 
enskilda bort från den rätta vägen. De kallas också dödssynder och är sju till 
antalet: högmod, girighet, avund, vrede, lättja, frosseri och vällust eller kättja. 
Leif Runefelt framhåller att människan enligt 16- och 1700-talets människo-

                               
64 Bengt Lewan, Med dygden som vapen: Kring begreppet dygd i svensk 1700-talsdebatt 
(Sthlm, 1985), s. 12. Litteraturen är omfattande, förutom vad som nämns nedan, se t. ex. Marie 
Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist, red., Förmoderna livshållningar: Dygder, värden 
och kunskapsvägar från antiken till upplysningen (Lund, 2008); Gunnar Broberg, ”Dygderna – 
klassiska och kristna”, i Gunnar Broberg, red., Gyllene Äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok 
(Sthlm, 1991); Svante Nordin & Rebecka Lettevall, red., Dygd och medborgarskap i 1700-
talets politiska tänkande (Lund, 1996). 
65 Svante Nordin, Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till post-
modernismen (Lund, 1995), s. 107f.  
66 Leif Runefelt, ”Dygden, nyttan och begären: Affektläran i frihetstida etisk och psykologisk 
litteratur”, Lychnos 2004, s. 22ff; Genevieve Lloyd, Det manliga förnuftet: ”Manligt” och 
”kvinnligt” i västerländsk filosofi (1984; 1993, sv. övers., Sthlm, 1999), s. 43ff; Bodensten, 
Politikens drivfjäder, s. 77ff. 
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syn uppfattades som i grunden egennyttig.67 Visserligen betraktades självisk-
het och egenintresse som nödvändiga mänskliga egenskaper eller drivkrafter 
– utan begär ingen handlingskraft – men för att samhällen ska fungera måste 
människor kunna hantera sina laster. Deras relationer till varandra kopplades 
till moral, politik och ekonomi. Stormaktstidens och frihetstidens ekonomiska 
frågor var en integrerad del av samtidens etik och människouppfattning och 
måste förstås utifrån hushållningsläran i termer av dygder och laster.68 Den 
som är dygdig sätter allmänintresset före egenintresset. Många skribenter hän-
visade emellanåt till kardinaldygderna visdom, tapperhet, måttfullhet och rätt-
rådighet eller rättvisa, formulerade redan av Platon, men många andra goda 
egenskaper kunde också kallas dygder, tålamod till exempel, liksom flit och 
sparsamhet.69 

Den ursprungliga definitionen av dygd präglades av manlighet – det la-
tinska ordet, virtus, är avlett från ordet för man, vir och betyder ungefär manlig 
dådkraft.70 Den klassiska republikanska dygden var intimt förknippad med den 
– goda – manlighet män borde utveckla som medborgare i staten medan både 
kvinnor, invandrare och slavar i princip var utestängda från dygden. Begrep-
pet genomgick en lång transformation tills det småningom under 1800-talet 
kom att förknippas framförallt med kvinnors kyskhet, varefter det i det närm-
aste har försvunnit som livskraftigt begrepp.71 Under frihetstiden befann det 
sig dock i en expansiv fas med närmare hundra år av meningsskapande fram-
för sig. Det gavs både status och var ställt under debatt. Begreppet kunde lad-
das med nya innebörder och tillämpningar beroende på sammanhang. Det stod 
diktare och predikanter, läroboksförfattare och veckoskriftskribenter ganska 
fritt att fylla dygden med något för tillfället önskvärt.72 Enligt litteratur-

                               
67 Runefelt, Hushållningens dygder, s. 43ff; dens., Dygden som välståndets grund: Dygd, nytta 
och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (Sthlm, 2005); även bl. a. Jonas Nordin, 
”Frihetstidens radikalism”, i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, Kaffehus, Predikstol, s. 65. 
68 Runefelt, Hushållningens dygder, särskilt kap. 2; dens., Dygden som välståndets grund; 
dens., ”Från yppighets nytta till dygdens försvar – den frihetstida debatten om lyx”, Historisk 
Tidskrift 124: 2, 2004.  
69 Lewan, Med dygden som vapen, s. 13. 
70 Mats Malm, Det liderliga språket: Poetisk ambivalens i svensk ”barock” (Sthlm/Stehag, 
2004), s. 35; Sten Högnäs, Människans nöjen och elände: Gyllenborg och upplysningen (Lund, 
1988), s. 82; Jonas Liliequist, ”Manlighetens flytande gränser – om manlighet som analytisk 
kategori i historiska analyser”, Scandia 74: 1, 2010, s. 92. 
71 Enligt SAOB, bd 7 (Lund, 1925) miste ordet sin plats i litteraturen under romantiken varefter 
dygd i betydelsen ”renhet eller ärbarhet i könsligt hänseende” blev mer vanligt. Mot slutet av 
1800-talet kunde det tidigare oftast positivt laddade ordet ges en negativ värdering. Sedan dess 
har dygd närmast kommit att försvinna ur språkbruket. Uppslagsorden dygd och dygdetik ägnas 
sammanlagt cirka 15 rader i Nationalencyklopedien, supplementband I (Malmö, 2000). 
72 Jonas Liliequist, ”Ära, dygd och manlighet: Strategier för social prestige i 1600- och 1700-
talets Sverige”, Lychnos 2009, s. 127; Kurt Johannesson,”Om furstars och aristokraters dygder: 
Reflexioner kring Johannes Schefferus’ Memorabilia”, i Sten Åke Nilsson & Margareta Ram-
sey, red., 1600-talets ansikte (Nyhamnsläge, 1997); Bo Lindberg., ”Morallärans nya ordning – 
dygd mot plikt 1673”, i Stenqvist & Lindstedt Cronberg, red., Dygder och laster; Lewan, Med 
dygden som vapen, s. 9. Enligt Jan Thavenius, utg., Gustaviansk lyrik: Ett stickprov för 
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forskaren Janne Lindqvist visar personverser riktade till handelsmän under 16- 
och 1700-talen, att dygdebegreppet kom att omfatta också deras verksamhets-
områden, vilket tidigare inte hade varit fallet.73  

Då kunde också kvinnor mycket väl vara dygdiga.74 Dygden utgjorde ett 
fält som både män och kvinnor kunde göra anspråk på.75 Både i dygdespeglar 
och i de mycket populära tillfällesdikter eller personverser som producerades 
i tiotusental under frihetstiden beskrevs brudparet vid bröllopet och de döda i 
begravningsverserna som förebilder i kraft av sina dygder. Kvinnor kallades 
gärna för ’dygderika’ eller ’dygdädla’.76 För deras del uttrycktes dygderna ofta 
i termer av väl utförda hushållssysslor. Om än lasterna formulerades i relation 
till (inte alltid sexuella) begär, så var dygden långt ifrån reducerad till kvinnors 
kyskhet. 

Enligt litteraturforskaren Mats Malm tilldelades dessutom dygderna och 
lasterna både karaktär och kön och formulerades ikonografiskt genom kropps-
liga gestaltningar när moralen gestaltades språkligt.77 Inte minst dygdens mot-
sats, lasten könskodades, med kvinnligt kön, liksom modet eller det jag kallar 
en livsstil à la mode.78 Detta strider mot den modevetenskapliga forskning som 
hävdar att modet blev kvinnligt först vid sekelskiftet 1800 när mäns klädedräkt 
tonades ner i färg och form.79 Den amerikanska genushistorikern Jennifer Jo-
nes menar till exempel att modet ’förkvinnligades’ under slutet av 1700-talet 
i Frankrike.80 Detta bygger på antagandet att mode förknippas med 

                               
vetenskapligt bruk (Lund, 1968), s. 71 var dygd ett av de mest frekvent använda orden också i 
gustaviansk lyrik. 
73 Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar: Begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 
1780 (Uppsala, 2002). 
74 Barbro Bergner, ”Dygden som levnadskonst: Kvinnliga dygdeideal under stormaktstiden”, i 
Eva Österberg, red., Jämmerdal & fröjdesal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige (Sthlm, 1997); 
Ruth H. Bloch, ”The gendered meanings of virtue in revolutionary America”, SIGNS: Journal 
of Women in Culture and Society, Vol. 13, N:o 1, 1987.  
75 Liliequist, ”Manlighetens flytande gränser, s. 92. 
76 Om dessa genrer se Arne Jönsson, Valborg Lindgärde, Daniel Möller & Arsenii Vetushko-
Kalevich, red., Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning under tidigmodern tid 
(Göteborg & Sthlm, 2020). 
77 Malm, Det liderliga språket, s. 24. 
78 Ibid., s. 35.  
79 Yuniya Kawamura, Modeologi: En introduktion till modevetenskap (2004; sv. övers. Sthlm, 
2007), s. 27f. Uttrycket ’the great male renunciation’, eller ”det stora maskulina avståendet”, 
som beskrivning av att män efter sekelskiftet 1800 avstod eller tvingades avstå från att klä sig 
i vackra eller pråliga kläder kommer från John Carl Flügel, Klädernas psykologi (1930; sv. 
övers. Sthlm, 1951), s. 101ff. Om denna ’renunciation’, se t. ex. Valerie Steele, ed., A Queer 
History of Fashion: From The Closet to the Catwalk (New York, 2013), s. 16f. Att män ’avstod’ 
från mode har kritiserats av bl. a. Anna Hedtjärn Wester, Män i kostym: Prinsar, konstnärer 
och tegelbärare (Sthlm, 2010). Samtidigt hävdas i modevetenskapliga arbeten, bl. a. Kawa-
mura, Modeologi, s. 26 att mode som samhällsfenomen har behandlats som meningslöst för att 
det länkas till utseende och kvinnor. 
80 Jennifer Jones, Sexing la mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime 
France (Oxford & New York, 2004). 
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klädedräkten och att dess könskodning är avhängigt av dess brukare.81 Mode 
kan dock inte reduceras till kläder och det är inte heller materiella produkter 
som står i fokus i denna undersökning, utan det moraliserande och könskodade 
bildspråket. I det material som används representerar mode inte bara något 
materiellt, utan än viktigare motsatsen till den goda samhällsordningen, till 
dygder och till det manligt kodade förnuftet.82 Moden brukades av både kvin-
nor och män. Ändå var mode ett kvinnligt kodat begrepp som åskådliggjorde 
och konkretiserade lystnaden efter det nya, och det uppfattades därför som ett 
hot mot hushållets samhällsordning. 

Hellre än en (ny, borgerlig) offentlighet undersöker jag därför frihetstidens 
nya medier när de etablerades, hur det offentliga samtalet formades just som 
ett samtal, liksom vad som där sades om enskildas relation till samhällsord-
ningen och till det allmännas bästa. Kännetecknande för materialet är att det 
utgörs av beskrivningar av och inlägg i diskussioner om samtiden uppfattad 
som en kamp mellan mode och hushåll. Dessa båda begrepp är därför viktiga 
för den som vill förstå den process där sociala relationer förändrades och nya 
moderna identiteter skrevs fram under 1700-talet. Då krävdes att blickar rik-
tades om, att människors relationer till varandra och till samhället beskrevs på 
nya sätt, vilket frihetstidens nya medier bidrog till. Det är nu dags att presen-
tera det material som används för att undersöka detta, och därefter metod och 
teori. 

Material 
I avhandlingen utnyttjas ett material som var offentligt i den meningen att det 
trycktes, publicerades och distribuerades. Med två undantag används enbart 
tryckt material och bara en bild, kopparsticket Risbastugan föreställande en 
man som blir misshandlad av fem kvinnor, av Jacob Gillberg publicerat vin-
tern 1755.83 

Materialet sträcker sig från 1730-talet då tiotalet veckoskrifter, av vilka 
fyra kan kallas moraliska, avlöste varandra och fram till de första så kallade 
fruntimmerstidningarna som började ges ut från 1770. I tidigare forskning be-
nämns dessa ibland essäskrifter, men jag föredrar beteckningen veckoskrifter 

                               
81 För mode som kläder, se Pernilla Rasmussen, Skräddaren, sömmerskan och modet: Arbets-
metoder och arbetsdelning i tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770–1830 (Sthlm, 2010); Caro-
lina Brown, Mode: Klädedräktens historia genom fem sekler (Sthlm, 1991). 
82 Lloyd, Det manliga förnuftet, kap. 1; förordet till 2 uppl. 
83 Undantagen är ett brev från Anna Maria Rückerschöld till Carl Christopher Gjörwell, daterat 
28 februari 1770, KB: Ep G 10:6; och handskrivna anteckningar sammanbundna med Stock-
holms Post-Tidningar 1755, daterade Stockholm 23 januari, resp. 23 juni 1755, UUB: Tidn. G. 
S. 18 J a, interfolierat exemplar. Reproduktioner av Jacob Gillbergs Risbastugan (1755) finns 
på flera håll, se bl. a. Sven Sandström, ”Jacob Gillberg”, Svenskt konstnärslexikon (Malmö, 
1953). 
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på grund av den periodiska utgivningen.84 Ibland säger jag moraliska vecko-
skrifter efter det moraliserande, sedelärande uppdrag som skribenterna gav sig 
själva. Man kommer inte undan Then Swänska Argus om man vill teckna fri-
hetstidens medielandskap. Det var Olof Dalins tilltal, hans bildspråk och sätt 
att skriva som efterföljarna förhöll sig till. För veckoskrifterna fanns ambit-
ionen att de skulle ges ut en gång i veckan under en längre tid, helst ett år. Av 
1730-talets veckoskrifter lyckades bara Sedolärande Mercurius (1730–31) 
med detta, liksom Then Swänska Argus, som höll ut två hela årgångar (1733–
34, plus några nummer 1732). Upplagorna brukar uppskattas till 500 exem-
plar, förutom Argus som ibland gavs ut i uppåt 800 exemplar, i upplagor som 
den inledningsvis anonyme Dalin inte alltid hade kontroll över.85 I kapitel två 
ges en dikt av Hedvig Charlotta Nordenflycht stor betydelse och i kapitel fyra 
används hennes stora dikt Fruentimrets försvar emot J. J. Rousseau för att 
jämföra det analyserade materialet med.86 

Efter 1730-talet då de moraliska veckoskrifterna hade dominerat det offent-
liga samtalet vidgades det till att omfatta även andra genrer, som ekonomisk-
politiska och historiska veckoskrifter liksom dikter och mängder av småskrif-
ter ämnade att både upplysa och att ’roa det allmänna’. Många gånger anslöt 
de senare till det moraliserande tonfallet och bildspråket. För att karakterisera 
fortsättningen av det offentliga samtalet omkring 1750 utnyttjas i kapitel tre 
den lilla skriften Tankar om Wecko-skrifter (1755), av Claes Ludvig Ennes, 
och de titlar som nämns i den som urval. Där omnämns och kommenteras den 
serie skrifter som tog sin utgångspunkt i kopparsticket Risbastugan. En annan 
serie skrifter av både kvinnliga och manliga skribenter som utkom som svar 
på Carl Michael Bellmans anonymt utgivna dikt Tankar Om Flickors Osta-
dighet (1758) analyseras i kapitel fyra. Dessa båda skriftserier var några av de 
dittills längsta debatterna i svenskt tryck. 

Från tryckfrihetsåren används i kapitel fem framförallt ”Det Olyckliga 
Swenska Fruentimrets Böne-Skrift til Allmänheten” (1770), som väl att märka 
bara fick en skriftlig kommentar, men också några texter som karakteriserar 
det offentliga samtalet och några inlägg på temat uppfostran. Sist jämförs 

                               
84 Se t. ex. Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 100; Öhrberg, Samtalets retorik, 
s. 48; Forselius, God dag, min läsare!, s. 24 använder dock uttrycket moraliska veckoskrifter. 
85 Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 104; 1754 gavs en språkligt reviderad 
andra upplaga av Then Swänska Argus ut med den då välkände och adlade Olof von Dalins 
egen stilistiska omarbetning, se Ruth Wikander, Studier över stil och språk i Dalins Argus: 
grundad på en jämförelse mellan de två första upplagorna (av år 1732–34 och 1754 resp.) ett 
bidrag till svenska skriftspråkets historia (Uppsala, 1924); om valet av första utgåvan som 
grundtext vid nyutgivningen, se Mats Malm, Poesins röster: Avlyssningar av äldre litteratur 
(Sthlm/Höör, 2011), s. 31. 
86 Hedvig Charlotta Nordenflycht, ”Det Nymodiga Paret”, i Qwinligit Tankespel För År 1746–
47 (Sthlm, 1747); dens., Fruentimrets försvar emot J. J. Rousseau medborgare i Geneve (u .o., 
u. å. /Sthlm, 1762/); även i Hilma Borelius & Theodor Hjelmqvist, utg., Samlade skrifter av 
Hedvig Charlotta Nordenflycht III: Svenska författare utg. av Svenska Vitterhetssamfundet XI 
(Sthlm, 1938), s. 46–80.  
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böneskriften med de så kallade fruntimmerstidningarna utgivna från början av 
1770-talet när tryckfrihetslagstiftningen hade reviderats.  

Detta är ett till synes trivialt material. Det är tryckt i litet format på enkelt 
papper. Småskrifterna omfattade oftast, liksom veckoskrifternas olika num-
mer, inte mer än åtta sidor, men där fanns inte utrymme till småprat med läsa-
ren som den kontinuerliga utgivningen av veckoskrifter gav möjlighet till. De 
var skrivna antingen i bunden form, eller på prosa, de bestod inte av hög poesi, 
diskuterade inte tydliga politiska frågor men de var likväl del av frihetstidens 
nya medier.  

Materialet är använt tidigare. 1730-talets veckoskrifter omnämns som start-
punkt för det offentliga samtalet redan under 1700-talet, de studerades sedan 
i slutet av 1800-talet av bland andra litteraturhistorikern Otto Sylwan i det som 
länge var standardverket för svensk presshistoria.87 Det har funnits ett stort 
intresse för Olof Dalin och Then Swänska Argus’ betydelse för utvecklingen 
både av pressen och det svenska språket.88 Flera forskare använder både veck-
oskrifter och några av småskrifterna som åberopas här i sina respektive under-
sökningar.89 Anders Burius är den som noggrannast läst Tankar Om Wecko-
Skrifter i sin undersökning om censur och tryckfrihet.90 Likaså har koppar-
sticket Risbastugan och dess följdskrifter använts, av bland andra Jonas Li-
liequist.91 Bellmans Tankar Om Flickors Ostadighet har omnämnts i 

                               
87 Amarantus /Abraham Sahlstedt/, Vittert Snille, i en kårt afhandlig betracktadt, av (Sthlm, 
1775), s. 47; Otto Sylwan, Svenska pressens historia till statshvälfningen 1772 (Lund, 1896); 
dens. även tidigare, Sveriges periodiska literatur under frihetstidens förra del (till midten av 
1750-talet) (Lund, 1892). Den platsen har sedan tagits över av redan nämnda Karl Erik Gus-
tafsson & Per Rydén, red., Den svenska pressens historia I–IV (Sthlm, 2000), där: Oscarsson, 
”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 98ff. Se även Bernhard Lundstedt, Sveriges periodiska 
litteratur 1645–1899: Bibliografi I–III (1895–1902, faks. Sthlm, 1969). 
88 För en översikt se Forselius, God dag, min läsare!, s. 19. Om Dalin även Karl Warburg, Olof 
Dalin: Hans lif och gerning (Sthlm, 1884); Martin Lamm, Olof Dalin: En litteraturhistorisk 
undersökning af hans verk (Uppsala, 1908); Martin Lamm & Bengt Hesselman, ”Historisk in-
ledning”, i desamma, utg., /Olof Dalin/, Then Swänska Argus I–III (Sthlm, 1910–19; ny utg. 
1994). 
89 Till exempel undersöker Ann Öhrberg, i Samtalets retorik, formandet av en offentlighet ur 
ett retoriskt perspektiv och prövar begreppet ”belevad kultur” på det svenska 1700-talet; dens. 
redogör, i Vittra Fruntimmer, grundligt för veckoskrifter och författarskap, bl. a. Margareta von 
Bragners och Hedvig Charlotta Nordenflychts som bara nämns här; Leif Runefelt, ”Aristoteles 
på kaffehus: Dygdelära och umgänge i Dalins Argus”, i Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt 
Cronberg, red., Dygder och laster: Förmoderna perspektiv på tillvaron (Lund, 2010) utnyttjar 
Argus för att poängtera spänningen mellan det nya mediet och det gamla budskapet, av stor 
betydelse även i denna framställning; dens., Att hasta mot undergången utnyttjar ett stort 
material för att undersöka bearbetningen av samtidens förändringar under ett långt 1700-tal, 
och riktar då fokus också på modet; Tilda Maria Forselius’ God dag, min läsare! är en studie 
av brevgenrens betydelse i veckoskrifterna, som utnyttjas även av Rickard Karlsson i Svensk-
franska förhandlingar: Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal (Linköping, 
2007). 
90 Burius, Ömhet om friheten, s. 239. 
91 Jonas Liliequist, ’Flep eller hustyrann’ – en diskurs om manlighet, makt och auktoritet i 1600- 
och 1700-talets Sverige”, i Anette Warring, red., Køn, religion og kvinder i bevægelse: Konfe-
rencerapport fra det VI. Nordiske kvindehistorikermøde Tisvildeleje 12.–15. august 1999 
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bellmanforskningen som den första dikt han publicerade.92 De så kallade frun-
timmerstidningarna studeras av bland andra Margareta Björkman, som alltså 
utifrån dessa har benämnt något hon kallar en ”kvinnooffentlighet”.93 Även 
”Det Olyckliga Swenska Fruentimrets Böne-Skrift til Allmänheten” har ut-
nyttjats, också av mig i en studie där jag kunde avgöra att det är Anna Maria 
Rückerschöld (1725–1805) som står bakom pseudonymen Fru D**.94 I denna 
undersökning läggs dock inte stort fokus på skribenterna och deras oftast ano-
nyma identitet.95 Anonymiteten hörde till genren. Väsentligt är att både man-
liga och kvinnliga skribenter deltog i det offentliga samtalet, att de vände sig 
till både kvinnliga och manliga läsare, liksom att manliga skribenter emellanåt 
skrev med kvinnliga röster eller pseudonymer och att alla hade att hantera ett 
könskodat språk. 

Kön kan alltså betraktas som konstituerande för frihetstidens offentliga 
samtal. Avhandlingen undersöker på vilket sätt kön var integrerat i och använ-
des i formandet av detta samtal liksom i diskussionen om samtidens föränd-
ringar. Fokus ligger på debatterna där det uttrycktes ett motstånd mot och en 
önskan om en annan riktning på förändringarna. Medan Karin Hassan Jansson 
beskriver delar av det material som åberopas här som att debatten ”did not 
regard gender relations as such”, är min mening att den gjorde också det.96 Det 

                               
(Roskilde, 2000); dens., ”Mannens våld och välde inom äktenskapet: En studie av kulturella 
stereotyper från reformationstiden till 1800-talets början”, i Inger Lövkrona, red., Mord, miss-
handel och sexuella övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld (Lund, 
2001). 
92 Bellmansällskapet, utg., Carl Michael Bellmans skrifter, vol XIII: Ungdomsdikter I: Dikter 
av blandat innehåll (Sthlm, 1980); Lars Lönnroth, Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans 
diktning (Sthlm, 2005); Helmius, ”Tankar om Flickors Ostadighet: En debatt om kön i Stock-
holm år 1758”. Dikten omnämns även i litteraturhistoriska översikter. 
93 Björkman, Catharina Ahlgren: Ett skrivande fruntimmer, s. 102; även Margareta Berger, 
Äntligen ord från Qwinnohopen! Om kvinnopress under 1700-talet (Sthlm, 1984); Lisbeth Lar-
sson, ”Min kiära Syster och oförlikneliga Wän! Om 1700-talets svenska press och dess frun-
timmerstidskrifter”, i Elisabeth Møller Jensen, red., Nordisk kvinnolitteraturhistoria I: I Guds 
namn 1000–1800 (Höganäs, 1993). 
94 Helmius, ’Det Olyckliga Swenska Fruentimret’ – Om Anna Maria Rückerschöld och kvinnors 
villkor, s. 11. Om böneskriften även Gunnar Qvist, Kvinnofrågan i Sverige 1809–1846: Studier 
rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena (Göteborg, 1960), s. 60f som undrar 
om det bakom pseudonymen skulle kunna dölja sig en man; Eva Åsbrink, Genom portar I: 
Studier i den svenska kyrkans kvinnosyn kring 1800-talets början (Sthlm, 1959) s. 104f; Ruth 
Nilsson, Kvinnosyn i Sverige: Från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren (Lund, 1973); 
Birgitta Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse (Sthlm, 1981); Öhrberg, 
Vittra fruntimmer; dens., ”Françoise Marguerite Janiçon: En kvinnlig aktör på frihetstidens po-
litiska arena”, i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, kaffehus och predikstol, s. 206; Rasmussen, 
Skräddaren, sömmerskan och modet, s. 96; Runefelt, Att hasta mot undergången, kap. ”Köns-
maktsordningens diskurs”. Böneskriften omnämns även av Alice Lyttkens, Kvinnan börjar 
vakna: Den svenska kvinnans historia från 1700 till 1840-talet (Sthlm, 1976), s. 180ff och ci-
teras i Mary Ørvigs antologi Så skulle flickor vara (Sthlm, 1973) s. 72ff. 
95 Om icke-biografisk tolkning se t. ex. Jordheim, Läsningens vetenskap, s. 18; Joan Wallach 
Scott, Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man (Cambridge & Lon-
don, 1996), s. 15f.  
96 Jansson, ”When Sweden Harboured Idlers”, s. 254. 
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svenska materialet anknyter till den kontinentala diskussionen, dels för att de 
moraliska veckoskrifternas form och ibland innehåll var ett inlån, dels genom 
kopparsticket Risbastugan, vars motiv också det kom från utländska förebil-
der, dessutom genom att några av de texter som behandlas kan betraktas som 
inlägg i det som har kallats La querelle des femmes, grälet om kvinnorna.97 

Metod och teori 
För att undersöka hur frihetstidens offentliga samtal formades, liksom debatter 
däri om samhällets och könsrelationernas förändringar används dels begrepps-
historisk metod, dels tar jag utgångspunkt i den amerikanska historikern Joan 
W. Scotts teori där hon framhåller att genus (om än jag hellre använder be-
greppet kön) kan användas som analytisk kategori i historiska studier.98  

Enligt Reinhart Koselleck var perioden 1750–1850 en tröskel som skiljer 
den moderna världen från den förmoderna och som bland annat förändrade 
synen på framtiden från statisk till mer öppen och dynamisk.99 Kosellecks tes 
är att skillnaden mellan erfarenhet och förväntan har ökat alltmer, och att ”den 
nya tiden kan uppfattas som en historiskt ny tid först när förväntningarna allt-
mer avlägsnat sig från alla dittills gjorda erfarenheter.”100 Han sätter gränsen 
för då den okända framtiden blev attraktiv på bekostnad av det som hade varit 
ungefär vid den franska revolutionen.101  

Förkastande av gängse erfarenhet, menar Koselleck, sker delvis i en osyn-
lig och smygande process, delvis plötsligt och abrupt och ibland till och med 
medvetet.102 Utifrån det material som används här, producerat upp till sextio 
år före revolutionen skulle jag säga att avlägsnandeprocessen drevs medvetet 
i fråga om produktionen och etableringen av nya medier medan erfarenhets-
rummet både bearbetades i en glidande process och debatterades högst med-
vetet. Ovan har redan framhållits att det offentliga samtalet var ’participato-
riskt’. Materialet, från 1730-talets veckoskrifter till böneskriften och 1770-ta-
lets fruntimmerstidningar, kan uppfattas som en serie händelser och inlägg i 

                               
97 Joan Kelly, ”Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes”, i Women, History and 
Theory (Chicago & London, 1984); Matilda Amundsen Bergström, ”La querelle des femmes: 
En arkipelagisk historia”, Lychnos 2016. 
98 Joan Wallach Scott, Gender and the politics of history (1988, 2 rev. uppl. New York, 1999), 
kap. ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, (tidigare i The Americian Historical 
Review, vol 91, No 5, 1986). 
99 Koselleck, ”’Erfarenhetsrum’ och ’förväntningshorisont’: två historiska kategorier”, i Erfa-
renhet, tid och historia, s. 165ff. 
100 Ibid., s. 177. 
101 Ibid., s. 184. 
102 Koselleck, ”Historia Magistra Vitae: Om föreställningens gradvisa upplösning under den 
nya tiden”, i Erfarenhet, tid och historia, s. 64. 



 31

ett pågående samtal om vart samhället var på väg när erfarenhetsrummet över-
gavs till förmån för en framåtriktad modern värld.103  

Enligt den begreppshistoriska metoden görs skillnad mellan ord och be-
grepp.104 Den utmärker särskilt viktiga begrepp som grundbegrepp. Det finns 
ett ändligt antal grundbegrepp, de är alltid mångtydiga, och blir ofta om-
stridda.105 Begreppet dygd var under frihetstiden, som sagt, både statusfyllt och 
omstritt. Men diskurser formas inte bara kring centrala begrepp som dygd, 
även ord och vardagliga uttryck som inte har sådan tyngd ingår. Begreppshi-
storikern får därför, enligt Bo Lindberg, vara beredd att ge sig ut i betydelsefält 
eller in i grupper eller familjer av ord och begrepp.106 

I avhandlingen följs två teman, dels samtal. Det skriftliga offentliga sam-
talet undersöks genom hur det formades med olika tilltal som skapar illusionen 
av samtal.107 Dels hur i detta samtal hushållet användes som en metafor som 
betecknade samhällsordningen. Hushållet ordnades kring äktenskapet som det 
reglerades i lagstiftningen och beskrevs i hustavlan. Det ramade in förståelsen 
av människors relationer till varandra, därmed också till samhället. Det ut-
trycktes i konkreta termer som att koka, brygga, baka, väva, sy med flera var-
dagliga sysslor. Mediestrategiskt var hänvisningar till hushållet användbara 
eftersom alla människor enligt hustavlan omfattades i hushållsståndet – det 
fanns inga ensamhushåll i frihetstidens Sverige.  

Det intressanta är att dessa båda teman ’samtalade’ med varandra. Å ena 
sidan framställdes det offentliga samtalet som något nytt, i opposition till äldre 
etablerade institutioner som universiteten, respektive kyrkan och med in-
struktioner om och ambitioner att lära läsare ’samtala’ i skrift. Å den andra 
upprätthölls beskrivningen av samhället som hushåll kring gamla begrepp och 
värden. Då formades ett offentligt samtal, men det kallades ännu inte så. I 
stället beskrevs det som ett samtal med det allmänna som en kvantitativ aspekt, 
som skulle omfatta många, och om det allmänna som en kvalitativ aspekt, som 
relationen mellan den enskilda och det allmännas bästa. Nedan återkommer 
jag till spänningen mellan dessa olika aspekter, liksom till begreppet allmän-
heten när det började användas.  

                               
103 Syftet med Kosellecks Geschichtliche Grundbegriffe (1972–94) var, enligt Mats Persson, 
”Begreppshistoria och idéhistoria”, i Bo Lindberg, red., Trygghet och äventyr: Om begrepps-
historia (Sthlm, 2005), s. 16, att undersöka ”uppkomsten av den moderna begreppsvärlden”; 
om att betrakta historiska texter som händelser, se som redan nämnts, Jordheim, Läsningens 
vetenskap, s. 195ff. 
104 Bo Lindberg, Introduktion, i dens., red., Trygghet och äventyr, s. 9. 
105 Jordheim, Läsningens vetenskap, s.155ff; Persson, ”Begreppshistoria och idéhistoria, s. 18f; 
Jonas Hansson, ”Begreppshistoria: Program och praktik”, i Nils Andersson & Henrik Björck, 
red., Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år (Sthlm/Stehag, 
2008), s. 284f. 
106 Lindberg, Introduktion, i Trygghet och äventyr, s. 10; Hansson, ”Begreppshistoria: Program 
och praktik”, s. 287. 
107 Både Öhrberg, Samtalets retorik, s. 11; s. 36ff; Forselius, God dag, min läsare!, s. 162, och 
Lundell, Pressen i provinsen, s. 32ff poängterar samtalsmetaforen. 
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Koselleck hävdar att begrepp kan skapa erfarenheter.108 Här framhålls att 
dygdens motbegrepp – det begrepp som enligt den begreppshistoriska meto-
den formas i motsatsställning till huvudbegreppet – modet bidrog till att ut-
mana erfarenhetsrummet och öppna förväntningshorisonten mot den nya ti-
den.109 Kampen mellan dygden och lasten konkretiserades med lystnaden efter 
det nya och utkämpades på hushållsfältet. Med hjälp av mode och hushåll för-
handlades erfarenhet och förväntan. De båda begreppen uttryckte en diskuss-
ion om tidens gång, om ett fordomdags som ställdes mot en modernare värld. 
Uppfattningar om tid och förändring gestaltades med förhållandet mellan kö-
nen som fond mot vilken – den ibland hotfulla – samtiden kunde framställas. 

Kön som analytisk kategori 
Det är i spänningen mellan det nya offentliga samtalet och hushållet som me-
tafor för samhället, som analysen av kön blir som mest fruktbar. Utan att be-
nämna någon särskild könsmaktsordning eller könsmaktsdiskurs använder jag 
kön som en analytisk kategori. Joan W. Scott menar att kön som idé är under-
teoretiserad i historiska studier och att feministisk historia ibland skrivs som 
att kvinnor heroiskt kämpat mot sin samtids fördomar.110 Hon föreslår i stället 
att ett feministiskt perspektiv eller kön som analytisk kategori kan synliggöra 
andra, mer komplicerade sammanhang, kanske till och med bidra till att upp-
täcka historiens paradoxer.111 

Scott gör en tudelad definition av genus som dels ”a constitutive element 
of social relationships based on percieved differences between the sexes”, dels 
”a primary way of signifying relationships of power”.112 Den förra delas i sin 
tur i fyra av vilka enskildas identitet är en.113 I denna framställning förenklas 
modellen något, men jag är noga med att skilja på kön som social kategori – 
som kvinnor och män – och hur ett könskodat språk användes. Till exempel 
yttrade sig både kvinnliga och manliga skribenter, som vände sig till både 
manliga och kvinnliga läsare. I hushållet fanns både husmodern och husbon-
den. Dessutom kodades både dygder och laster och inte minst mode med kön, 
vid sidan av andra företeelser och verksamheter, som att skriva och delta i det 
offentliga samtalet.  

Kön gjordes (och görs) i en ständigt pågående process. Könskodade före-
ställningar, ord och begrepp var invävda i och utnyttjades i det offentliga sam-
talet. De omförhandlades i beskrivningar av och debatter om samtidens för-
ändringar med ofta skilda betydelser och konsekvenser för kvinnliga 

                               
108 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 191. 
109 Om motbegrepp, ”gegenbegriffe”, se Persson, ”Begreppshistoria och idéhistoria", s. 18. 
110 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 2; 16. 
111 Ibid., s. 16f. 
112 Scott, Gender and the Politics of History, s. 42. 
113 Ibid., s. 43f: a) culturally available symbols, b) normative concepts, c) a notion of politics 
and reference to social institutions and organizations, d) subjective identity. 
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respektive manliga skribenter och läsare, inte minst på det sätt manliga skri-
benter gav sig själva en särskild roll. Jag håller med Karin Sennefelt när hon 
avstår från att undersöka normativ manlighet, för att den skymmer sikten för 
dess olika aspekter.114 Viktigare än att tolka fram manlighets- eller kvinnlig-
hetsideal, eller för den delen äktenskapsideal, är att undersöka på vilket sätt 
kön användes i mediala beskrivningar av samhällets förändringar och i kon-
struktionen av det offentliga samtalet. 

Enligt Scott gör genus som analytisk kategori det möjligt att avkoda bety-
delser, att förstå och analysera komplicerade förhållanden i olika mänskliga 
sammanhang.115 Men jag använder som sagt hellre begreppet kön än genus, 
som ju är konstruerat för att komma bort från biologisk determinism.116 Ändå 
riktas blicken mot kroppsligheter och jag understryker, med den israeliske 
historikern Dror Wahrman, att man därmed inte behöver falla i den essential-
istiska fällan eftersom det inte är fråga om könsskillnader i termer av biologi. 
Det är viktigt, hävdar han, att närma sig det kroppsliga på ett historiskt nyan-
serat sätt.117 Intresset riktas alltså, ungefär som litteraturforskaren Nina Björk 
gör, mot kroppen som levande och behövande. Enligt Björk börjar femin-
ismens kritik i fråga om kroppen ofta ”för sent”, upptagen som den många 
gånger har varit av till exempel medborgerliga rättigheter, hellre än av den 
mänskliga kroppens behov.118 Hon frågar om ”glömskan” av mänskligt bero-
ende och undrar när ”människans beroende av sin kropp och sina medmänni-
skor sätts inom parentes.”119 Detta svenska material publicerades innan krav 
på medborgerliga rättigheter hade blivit en stor fråga. Däremot dryftades rät-
ten att skriva och delta i det offentliga samtalet. Här undersöks dessutom be-
tydelsen av de kroppsliga behov som tillmötesgås i ett hushåll respektive de 
materiella begär som tillfredsställs i en konsumtionskultur när dessa stod un-
der debatt. 

I en 1700-talskontext är uppdelningen mellan kön och genus inte heller en-
kelt tillämpbar. Även om begreppet kön användes under frihetstiden var det, i 
detta material, inte särskilt frekvent. Ändå var språkbruket bemängt med köns-
kodade representationer, ord och begrepp. Tidigmoderna könsskillnader var 
inkorporerade i samhällsordningen. Enligt Mats Malm hade språket före 

                               
114 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 34f; jfr Andreas Marklund, I hans hus, s. 16. Om nyansering 
av olika manligheter även Michèle Cohen, ”’Manners’ Make the Man: Politeness, Chivalry, 
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116 Ibid., s. 29; 32; även Åsa Carlsson, Kön, kropp och konstruktion: En undersökning av den 
filosofiska grunden mellan kön och genus (Sthlm/Stehag 2001), s. 18ff. 
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skriftens genomslag en påtaglig kroppslighet.120 När det skriftliga ordets makt 
ännu inte var så stor kunde naturen och människors kroppar ”läsas” som 
tecken, menar också historikern Christopher Collstedt.121 Inte bara människor, 
även handlingar, ting, företeelser och egenskaper, förutom dygder och laster 
betecknades med kvinnligt respektive manligt kön. Idé- och lärdomshistori-
kern Asta Ekenvall visar att föreställningar om motsatser och analogier mellan 
motsatspar återfinns i en mängd olika kulturer och språk, liksom att de beteck-
nas med kön: sol och måne, natt och dag, himmel och jord, svag och stark med 
flera.122 Den amerikanska historikern Thomas Laqueur uttrycker det som att 
”människorna överför sin känsla av motsatthet på en värld av oavbrutna 
skuggningar av skillnad och likhet”.123  

Enligt Malm var språket också könskodat i bemärkelsen sexualiserat, eller 
liderligt genom att det fanns en föreställning om att språkliga uttryck riskerade 
att locka, leda och förleda talaren och lyssnaren in på alltför liderliga eller 
begärsstyrda stigar.124 Hellre än beteckningen liderligt använder jag det vidare 
uttrycket moraliserande bildspråk. Det är de språkliga uttrycken som studeras, 
men de omfattar föreställningar om kroppsliga behov och begär. Samtidigt är 
ambitionen alltså att analytiskt skilja språkligt könskodade företeelser från 
kön som social kategori.125 Det är då som betydelsen av att modet och lasten 
var kvinnligt könskodade samtidigt som både kvinnor och män kunde vara 
både dygdiga och lastbara kommer att visa sig. 

Därutöver undersöker jag hur detta moraliserande bildspråk ersattes av nå-
got jag för enkelhetens skull kallar ett mer realistiskt språk. För att kunna be-
svara frågan om hur det könskodade språket så att säga smälte samman med 
kön som social kategori har jag urskilt tre ord, som nog inte har status av be-
grepp, men som ändå gav möjlighet att uttrycka någon form av retorisk kamp 
eller en rörelse inom och förändring av den könsordning som uttrycktes i de 
moraliska veckoskrifterna.126 Vid sidan av mode och hushåll: vilken roll gavs 
rykte, försvar och uppfostran i en debatt om essensialiseringen och dikotomi-
seringen av de två könen? Även detta ’realistiska’ språk var naturligtvis en 
konstruktion men medan det moraliserande språket så uppenbart måste ’över-
sättas’ för att bli tillämpbara handlingsmönster och dygder i vardagen, så ut-
tryckte användningen av det senare andra anspråk på verklighetsanknytning. 
Nya gränser och skillnader mellan könen upprättades på bekostnad av den 

                               
120 Malm, Det liderliga språket, s. 18; 258. För en mer lättillgänglig framställning, dens., ”Grän-
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skillnad mellan dygdiga respektive lastbara kvinnor och män som upprätthölls 
enligt den äldre samhällsordningen. Då uttrycktes också reaktioner på de kon-
sekvenser detta ansågs få för förhållandet mellan könen, liksom för hushållets 
status i samhällsordningen. Jag försöker besvara frågan som Scott ställer: 
”what is at stake in proclamations or debates that invoke gender to explain or 
justify their positions”, vad stod på spel i frihetstidens offentliga samtal?127 
Och svarar redan nu att det som stod på spel och debatterades var människors 
(sociala) relationer till varandra och till samhällsordningen, på tröskeln till den 
moderna tiden. 

Disposition 
Avhandlingen är både kronologiskt och tematiskt disponerad. Den omfattar 
fem kapitel förutom denna inledning och en avslutning. Förhoppningen är att 
presentera en stegvis fördjupad analys där undersökningen av formandet av 
det offentliga samtalet varvas med beskrivningen av hushållet som först an-
vändes som metafor för samhället för att efterhand marginaliseras både i sam-
hället och i samtalet. Samtidigt visar jag att modet – som lystnaden efter det 
nya – accepterades och införlivades både i beskrivningen av det offentliga 
samtalet och i samhällsordningen. Modet bidrog till formandet av framåtrik-
tade moderna (konsumtions)identiteter om än detta inte skedde utan motstånd.  

De två första kapitlen behandlar framförallt 1730-talets moraliska vecko-
skrifter. I det första, ”Wij språka med dig, Läsare” – om att samtala i skrift är 
syftet att undersöka på vilket sätt det nya mediet formades utifrån könskodade 
positioner och hur det bidrog till att konstruera nya sociala relationer, både för 
skribenterna och för läsarna av de tryckta veckoskrifterna. Skribenterna när-
made sig sina läsare med olika tekniker och strategier vilket underströks av att 
de menade sig samtala, om än i skrift. De skapade åt sig själva något jag kallar 
frihetstidens mediemanlighet. Samtidigt som de fostrade alla, inklusive kvinn-
liga läsare, till ett dygdigt leverne fostrades dessa även till läsare av det nya 
mediet. Kapitlet tjänar som utgångspunkt för senare kapitel där debatter om 
och motstånd mot samtidens förändringar liksom frågan om hur kön omför-
handlades står i fokus. 

I kapitel två, Hushållet och Madame la Mode – om en könskodad samhälls-
ordning introduceras hushållet och motbegreppet mode. Det handlar om att 
motsättningen mellan det gamla och det nya beskrevs som att hushållet – sam-
hällsordningen – utmanades av en livsstil à la mode. Syftet med kapitlet är att 
klargöra hur denna spänning skrevs fram och undersöka vilken betydelse 
veckoskrifterna hade i omförhandlingen av nya sociala relationer inte bara 
mellan skribenter och läsare, utan också mellan enskilda människor och deras 
roller och uppgifter i samhällsordningen, gestaltad som hushåll. Här argumen-
teras för att mode var kvinnligt kodat trots att både kvinnor och män lät sig 
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ledas av det. Kroppsliga behov och kroppsliga begär, liksom skillnader och 
jämförelser både mellan och inom de båda könen var betydelsefulla i beskriv-
ningen av ett gott samhälle liksom för att skildra stabilitet och förändring. 

De följande tre kapitlen behandlar material från 1750- till 1770-talen. I ka-
pitel tre, Ryktet om de ”grymsinta” kvinnorna – om marginaliseringen av hus-
hållet undersöks det urval om cirka tjugo titlar som nämns i den lilla skriften 
Tankar Om Wecko-Skrifter (1755), inklusive den långa skriftväxling som 
följde på kopparsticket Risbastugan. Där tecknas fortsättningen av det offent-
liga samtalet när det vidgades till att omfatta fler veckoskrifter som användes 
till annat än att moralisera. Tilltalet varierades beroende på genre och jag un-
dersöker på vilket sätt könskodade karaktärer och gestalter användes i debat-
ten om samhällets förändringar när hushållet marginaliserades liksom vilka 
konsekvenser detta ansågs få för könsrelationerna. 

Kapitel fyra Sådant är wårt wärda Qwinno-kön” – om essentialiseringen 
av könen ägnas den debatt som följde på Carl Michael Bellmans dikt Tankar 
Om Flickors Ostadighet (1758). I den deltog både kvinnliga och manliga skri-
benter och serien kan betraktas som ett svenskt exempel på ett querelle des 
femmes, gräl om kvinnorna, med både angrepp och försvar. Till skillnad från 
i de moraliska veckoskrifterna där dygden var en självklar utgångspunkt, både 
försvarades och sattes den här i fråga. Nedan visas att detta paradoxalt nog 
resulterade i att de skribenter som argumenterade för att dygden, inte könet, 
skulle vara avgörande i bedömningen av människors handlingar, måste för-
svara kvinnor som grupp, vilket bidrog till en essentialisering av könen. 

Kapitel fem,”Beswärliga nödwändigheter” – om olika vägar i det offent-
liga samtalet återkommer till ”Det Olyckliga Swenska Fruentimrets Böne-
Skrift til Allmänheten” (1770) och placerar den i det publicistiska samman-
hang som tryckfrihetsåren utgjorde. Den sätts också i relation till ett av fri-
hetstidens centrala teman, uppfostran, och jämförs med de så kallade fruntim-
merstidningarna som började ges ut samma år. I kapitlet diskuteras konse-
kvenserna av ett vidgat offentligt samtal för relationen mellan könen, för det 
offentliga samtalet och för samhället. Det utspelades en kamp om utrymmet 
där frågan dryftades om vilka som skulle komma till tals och vilka som skulle 
vara tysta i det samtal som inte heller det Olyckliga Fruentimret beskrev sig 
som självklart delaktig i. 

Sist presenteras avhandlingens resultat i en avslutning, följt av en kort sum-
mary på engelska. 
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Kapitel 1: ”Wij språka med dig, Läsare” – om 
att samtala i skrift 

1730-talets veckoskrifter var frihetstidens nya media. Detta vår tids begrepp 
brukar användas om så kallade sociala medier för att signalera deltagande och 
interaktivitet.128  Men alla medier är sociala, om det så var maratonlöparen som 
använde benen för att förmedla nyheten om segern över perserna eller segel-
fartygen som gjorde kinesiska tyger och porslin till hetaste modevaror när det 
svenska Ostindiska kompaniet etablerades, också det på 1730-talet. De medi-
erar betydelser som får konsekvenser för sociala relationer.129  

Utgivningen av veckoskrifterna kan betraktas som del av en ny konsumt-
ionskultur. Även om de bidrog till att etablera en skriftkultur där det kunde 
fällas moraliserande kommentarer över samtidens köplystna livsstil var de 
också själva del av ett större utbud nya varor som skulle säljas och köpas. I 
detta kapitel är syftet att undersöka på vilket sätt det nya mediet formades 
utifrån könskodade positioner och hur det bidrog till att konstruera nya sociala 
relationer, både för skribenterna och för läsarna av de tryckta veckoskrifterna. 
Hos skribenterna formades en självbild som jag kallar frihetstidens medie-
manlighet och läsarna lärdes att tillägna sig framåtriktade moderna (konsumt-
ions)identiteter.130 

Tidigare forskning har ända sedan slutet av 1800-talet poängterat att veck-
oskrifterna vände sig till en ny publik utanför den lärda världen.131 Ingemar 
Oscarsson till exempel, menar att skribenterna var angelägna om att vara lät-
tillgängliga för läsarna och underhålla dem med nyttiga lärdomar.132 När 
Benedict Anderson undersökte hur nationalismen formades kring tanken om 
nationen som en gemenskap med andra underströk han just tryckkonstens be-
tydelse för denna process. Då stora upplagor av identiska trycksaker och tid-
ningar kom många läsare till del blev det möjligt för dessa att tänka sig in i att 
även andra läser och tar del av samma tryckta skrifter.133 Det svenska offentliga 
samtalet formades i skärningspunkten mellan tryckkonstens möjligheter att 

                               
128 Lundell, ”Historiska vägar i offentlighetsteorin”, s. 179. 
129 Bergström, Ekström & Lundgren, Publika kulturer, s. 5. 
130 Jfr Lundell, ”Historiska vägar i offentlighetsteorin”, s. 182, om självbildsskapande i medier, 
men under 1900-talet. 
131 Sylwan, Svenska pressens historia, s. 134. 
132 Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 100f; Öhrberg, Samtalets retorik, Inled-
ning; Runefelt, ”Aristoteles på kaffehus”, s. 354. 
133 Anderson, Den föreställda gemenskapen, s. 44f. 
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snabbt och enkelt förmera texter som förmedlades till inte på förhand kända 
läsare och deras förmåga att föreställa sig alla övriga läsare som tilltalades på 
samma sätt och gjordes delaktiga i samma samtal. 

Det är både riktigt och viktigt att visa på veckoskrifternas inkluderande 
språk och praktiker, men de bidrog också till nya skillnadsskapande processer. 
Joan W. Scott hävdar att mening skapas genom uteslutning och 1700-talet har 
beskrivits som att ”society was radically tailored by a series of brutal excisions 
and exclusions in order to fit the mold of a fictitious public of abstract indi-
viduals.”134 Fiktionen om en allmänhet att tillhöra frammanades i 1730-talets 
veckoskrifter – utan att ännu benämnas så – och utan att gränserna för den 
artikulerades tydligt. Det var en ”trevande offentlighet”, som Bo Lindberg ut-
trycker det.135 Men det finns en risk med begreppet offentligheten, som berör-
des i inledningen, att förhållandet mellan läsare och skribenter görs otydligt, 
som om de vore desamma. En offentlighet kan inte skriva – det gör skribenter. 
Den kan inte läsa, det gör läsare. 

Ett skriftligt medium krävde till exempel läskunnighet, något skribenterna 
bara förutsatte. Även om flera läste varje nummer, om veckoskrifterna lästes 
högt för dem som inte kunde läsa, så måste någon dessutom ha haft råd att 
köpa dem.136 Skribenterna var förvisso aktörer men i händerna på läsarna som 
konsumenter. Deras strategier kan beskrivas som förhandlingar om relationen 
mellan den som håller i pennan och den som ska läsa, i vissa fall köpa, vad 
som trycktes. I detta fanns också en skavande tidsaspekt som uttrycktes i spän-
ningen mellan det nya mediet och det gamla budskap som de moraliska veck-
oskrifterna lanserades med.137 Men hellre än innehållet var mediet bud-
skapet.138 Läsekretsen skulle lära sig att hantera det nya kommunikationssät-
tet.139 Då spelades med både välkomnande ordalag, på både välkända och för-
väntansfyllda horisonter och på kön. 

I kapitlet visas hur skribenterna gick till väga när de prövade sig fram och 
att varje steg i hur samtalet skulle föras i skriftlig form dryftades. Jag är noga 
med att skilja på skribenter av olika kön och det könskodade språk som an-
vändes, liksom hur fiktiva karaktärer framställdes. Vidare diskuteras den 
självförståelse som kom till uttryck när skribenterna tyckte sig ingå i och ville 

                               
134 Scott, Gender and the politics of history, s. 7; Benjamin Nathans, ”Habermas’s ‘Public 
Sphere’ in the Era of the French Revolution”, French Historical Studies 16:3 (Spring, 1990), 
s. 643f cit. i Joan Landes, ”The Public and the Private Sphere: A Feminist Reconsideration”, i 
Johanna Meehan, ed., Feminists read Habermas: Gendering the Subject of discourse (New 
York & London, 1995), s. 104. 
135 Lindberg, ”Politisk kultur och idéer: Inledning”, i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, kaf-
fehus och predikstol, s. 17. 
136 Forselius, God dag, min läsare!, s. 71ff om läskunnighet och veckoskrifternas pris; Lundell, 
Pressen i provinsen, s. 44f om flera läsare per nummer.  
137 Runefelt, ”Aristoteles på kaffehus”, s. 354. 
138 Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars, ”Mediernas kulturhistoria: En inledning”, i 
desamma, red., Mediernas kulturhistoria (Sthlm, 2008), s. 10. 
139 Gitelman, Always Already New, s. 5; 9. 
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åstadkomma något nytt och jag visar på vilket sätt dessa nya medier var en 
arena för en ny mediemanlighet.  

Först presenterars skribenterna bakom 1730-talets veckoskrifter. Sedan 
sägs något om de inkluderande strategier dessa använde i sina ambitioner att 
locka både kvinnliga och manliga läsare att känna sig delaktiga i en tänkt lä-
sekrets. Därefter ägnas ett avsnitt åt att det nya mediet lanserades med ett gam-
malt moraliskt uppdrag om att dygden måste läras vilket också det kan betrak-
tas utifrån en inkluderande synvinkel. Så följer ett stycke om spänningen mel-
lan skrivande som manlig aktivitet och det könskodade uttrycket utile dulci 
och ett om hur mediemanligheten manifesterades genom att moralisera och 
sätta sig över sina läsare, vilket snarare bidrog till att skapa en distans till 
dessa. Till sist diskuteras Then Swänska Argus särskilda betydelse i och för 
formandet av frihetstidens offentliga samtal och vilka konsekvenser den 
kunde få för kvinnliga skribenter. 

En ung generation och ett nytt medium 
Det är väl känt och uppmärksammat att 1730-talets veckoskrifter riktade sig 
också till kvinnliga läsare.140 ”God dag Swenska Fruentimmer”, säger till ex-
empel Argus redan i sitt tredje nummer.141 Man kan också lägga märke till det 
kanske mindre iögonenfallande, ändå självklara faktum att alla skribenter 
bakom 1730-talets veckoskrifter, utom en, var unga män. Medan dessa man-
liga skribenter inte framhävde sitt kön i titlarna, var den enda kvinnliga skri-
benten mycket tydlig med att det var ett fruntimmer som förde ordet i sitt 
Samtal Emellan Argi Skugga Och En Obekant Fruentimbers Skugga (1738–
39). Det var Margareta von Bragner, 35 år, gift med Peter Momma som just 
hade köpt Kungliga boktryckeriet i Stockholm, vilket gav henne en position i 
tryckerikretsar.142 Ett andra undantag var en månadsskrift utgiven av en äldre 
etablerad herre. Redan i samtiden förlöjligades den.143 

De tongivande veckoskrifterna var utgivna av unga män i tjugofemårsål-
dern, som efter studier vid universiteten hade sökt sig till Stockholm med am-
bitioner och förhoppningar om en karriär i ämbetsverken.144 Bakom anonymi-
teten gömde sig bröderna Carl och Edvard Carlsson som var 26 respektive 27 

                               
140 Larsson, ”Min kiära Syster och oförlikneliga Wän!”, s. 431; Oscarsson, ”Med tryckfrihet 
som tidig tradition”, s. 105; Öhrberg, Samtalets retorik, s. 65; 183. 
141 Then Swänska Argus N:o 3, 1732; även t. ex. N:o 43; N:o 50, 1733. 
142 /Margareta von Bragner/, Samtal Emellan Argi Skugga Och En Obekant Fruentimbers 
Skugga Nyligen ankommen til de dödas Rjke (Sthlm, 1738–39); Om von Bragner, framförallt 
Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 165–187; även Larsson, ”Min kiära Syster och oförlikneliga 
Wän!”, s. 429; 432f; Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 110. 
143 /Olof Gyllenborg/, Skuggan Af den döda Argus (Sthlm, 1735) kom ut månadsvis. Gyllenborg 
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uppslagsbok, bd 3 (Sthlm, 1946). 
144 Forselius, God dag, min läsare!, s. 106. 
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år när de bearbetade och gav ut Sedolärande Mercurius (1730–31). De hade 
redan börjat i varsitt kollegium och båda blev småningom adlade som Carle-
son.145 Johan Browallius skrev den första av sina fyra veckoskrifter, Oskyldig 
Mål-Ro (/1731/) som 24-åring, samma år som han avslutade studierna i Upp-
sala och prästvigdes. Sedermera blev han både professor och biskop i Åbo. 
Olof Dalin var när Then Swänska Argus (1732–34) började ges ut 24 år och 
informator i Stockholm efter studietiden i Lund. Han blev kanslist i Riksarki-
vet, chef för Kungliga biblioteket, fick inflytande vid hovet och adlades, von 
Dalin.146 Det var Olof Celsius och Andreas Hesselius Americanus, 22 respek-
tive 24 år som tillsammans gav ut Thet Swenska Nitet (1738) och sedan Hes-
selius ensam Then Swenska Sanningen (1739–40). Celsius var när veckoskrif-
ten gavs ut fortfarande student, senare blev han professor i historia och även 
han långt senare biskop, medan Hesselius, som var uppvuxen i den svenska 
församlingen i den före detta kolonin Delaware på Amerikas östkust, under-
visade i engelska i Uppsala.147 Alla utom bröderna Carlsson var prästsöner, 
alla hade de studier av latin och klassisk litteratur med sig när de självmedvetet 
tog i bruk de produktionsmöjligheter och försäljningskanaler som fanns att 
utforma det nya samtalet. Helst skulle detta omfatta så många läsare som möj-
ligt och lära dem något om det allmänna bästa. 

Även i den mer ekonomiskt inriktade Tanckar Öfwer Den Swenska Oeco-
nomien (1738) gavs de förslag som presenterades tyngd genom att sägas vara 
till för ”wår allmänna Hushåldning”, ”wår allmänna sammanlefnad” liksom 
”Riksens allmänna wälfärd”, vilket visar hur nära knuten ekonomin var mora-
len, hur vagt det allmänna var som begrepp och hur mycket det kunde 
rymma.148 Skribenten var Lars Salvius, central gestalt i frihetstidens förlags- 
och tryckerivärld. Senare gifte han sig till ett tryckeri och gav från 1745 ut 
Lärda Tidningar till sin död 1773, men 1738 var han ännu rätt så ung och 
grön.149  

De unga männen kom från universiteten medan veckoskrifterna gavs ut i 
huvudstaden. Det var där handel och kommers utvecklades och det var där 
läsarna fanns. Man kan notera att fler veckoskrifter gavs ut de år riksdagen 
samlades i Stockholm.150 Då kom fler potentiella läsare med råd och lust att ta 
del av nya medier, då fanns en marknad helt enkelt, för de unga männen. Ändå 
var det inte stora läsarskaror det var fråga om. 1730-talets veckoskrifter var 
inte särskilt långlivade och de kom en begränsad del av både Stockholms och 

                               
145 Esbjörn Funck, Några idéer och tänkesätt på Carl Carlesons väg genom den tidiga frihets-
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övriga landets befolkning till del.151 Men jag ser det snarast som en förutsätt-
ning för den lockelse det nya mediet utövade, att det var fråga om en bråkdel 
av befolkningen som hade tillgång till dessa tryckta skrifter och som i prakti-
ken innefattades i läsekretsen.152 I stället för den ”riksoffentlighet” som Maria 
Ågren beskriver betraktar jag veckoskrifterna som ett stockholmskt huvud-
stadsfenomen, som kunde involvera även dem som inte befann sig där genom 
den bild av stadslivet som de presenterades för om något nummer letade sig 
fram till dem.153  

De svenska moraliska veckoskrifterna var modellerade efter föregångare 
som engelska Tatler (1709–11) och Spectator (1711) av Joseph Addison och 
Richard Steele, vars koncept härmades och vars innehåll även översattes, 
emellanåt via omvägen om tyska eller holländska tidskrifter.154 Men det som 
översattes i Sedolärande Mercurius (1730–31) var särskilt det som kunde an-
passas till ”Wår Nation”, som han uttrycker det.155 Skribenterna var måna om 
att skapa en lokal atmosfär. Hänvisningar till platser och tidpunkter – på torget 
det och det, i kyrkan häromdagen – ger en realistisk prägel trots att de ibland 
var bearbetade översättningar. Man spelade på igenkänning, tekniker och stil-
grepp lånade från litterära förebilder blandades med beskrivningar som skulle 
vara välkända för läsarna: ”För några dagar sedan geck jag helt allena ut til 
Djurgården, at i min Enslighet förlusta mig”, skriver till exempel Mercurius.156 
Läsandet av 1730-talets veckoskrifter beskrivs som ett nytt tidsfördriv pas-
sande för en ny tid och en ny livsstil. Den amerikanska litteraturforskaren 
Shawn Lisa Maurer kallar utgivarna av motsvarande brittiska tidskrifter för 
”proposing men”, de friar till sina läsare, de lockar, leker, roar och gagnar och 
vänder sig som sagt till både kvinnliga och manliga läsare.157 

Argus framhåller gärna att kvinnor läser hans veckoskrift: ”det täcka Könet 
/…/ läsa gerna mina Arck, när de ha tid, och fälla derom mycket bewågna 
Omdömmen.”158 På ett annat håll vänder han sig till ”Mina uprichtiga och 
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wälmente Läsare af bägge könen...”159 Thet Swenska Nitet tycks redan i det 
andra numret ha varit på väg att ge upp sin veckoskrift, men vänder sig i stället 
till ”fruntimren”, som blir hans räddning.160 Nitet tackar för alla brev han får, 
som uppvisar ”mina Läsares och Läsarinnors wälwilja”, dessvärre kan han 
inte besvara dem alla: ”mina Correspondenter af både kiönen måste ursäckta 
mig”.161 Såväl Nitet, som Argus, är noga med att tilltala både kvinnliga och 
manliga läsare, liksom Then Swenska Patrioten som ämnar ställa sig in hos 
sina ”Gunstiga Läsarinnor!”162 Den Swenska Sanningen är mer njugg. Han kal-
lar läsarna för ”mine Herrar Correspondenter” men skänker ändå ett särskilt 
ark till kvinnor, detta ”ädla Kiön”.163  När det formades ett nytt medium an-
vändes ett välkomnande språk, skribenterna vände sig även till kvinnliga lä-
sare som på så sätt kan betraktas som en kvantitativ resurs. 

Att samtala i skrift 
Nya medier måste alltid introduceras med instruktioner om hur de ska använ-
das. Skribenterna fick lov att lära ut hur man läser, var man kan få tag på 
veckoskrifterna och ibland ge en glimt av vem som kunde tänkas stå bakom 
dem. De använde en hel repertoar av inkluderande knep. Veckoskrifterna gjor-
des också tilltalande genom att spela på mediets nyhet. De läsare som var med 
redan på 1730-talet ingavs känslan av att de bevittnade något nytt och bjöds 
in med en föreställning om hur mycket det fanns att ta del av. Argus hävdar 
till exempel i sitt första nummer, att moraliska verk är ”nästan oräcknelige”, 
ett påstående som återkom under hela frihetstiden.164 Det var naturligtvis en 
sanning med modifikation, Argus var bara nummer fyra i raden av veckoskrif-
ter, beroende på hur man räknar.165 Men föreställningar om hur mycket och 
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psamhet emoot Mannen”. En översättning av ett nummer av den tyska Patrioten utgavs 1727 
av R. R. Broocman. Dessförinnan i översättning från engelska även: William de Britaine,  Men-
nisklig Försichtighet Eller Konst Hwarigenom en Menniskias Lycka och Upkomst kan be-
fordras (Sthlm, 1725–26), N:o 16 ”Om Äcktenskapet” innehåller ömsom goda råd, ömsom ro-
liga historier; även /Francis Bacon/ Lord Verulams Uprichtiga Utlåtelser Angående Sedor, Re-
gering och Hushåll. Eller Kärnan af Alt (Sthlm, 1726), inklusive N:o 5 ”Om Gifte och Ogifte 
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ständigt nytt skapade förväntningar om att få ta del av detta nya om än det 
lanserades med ett språkbruk som inte alltid rimmade med verkligheten. Sam-
tal till exempel, var det ju inte fråga om, om samtal i sin grundbetydelse inne-
bär muntliga ordväxlingar på tu man hand eller i en liten grupp där alla kan 
höra varandra. Ändå var det kring den metaforen det offentliga samtalet for-
mades.166 Det som kallas socialt nu kallades samtal då. ”Wij språka med dig, 
Läsare” säger Argus i samma första nummer.167 Om än poängen med trycktek-
niken var att överbrygga och möjliggöra kommunikation över avstånd fram-
ställdes det nya mediet med ett intimiserat språkbruk som om samtalet försig-
gick i samma rum.  

I detta uttrycktes både en lockelse och en rädsla. Det kunde vara skräm-
mande att tala med en partner utom hörhåll.168 Den tidiga veckoskriften Oskyl-
dig Mål-Ro utformades som ett samtal mellan tre vänner som tillbringar en 
stund med varandra. De undrar om de över huvud taget ska våga ge ut sitt 
samtal av trycket, om de ska övervinna den ”skam, åtlöye, harm och förtret” 
som detta skulle innebära för dem allesammans.169 Den ena vännen vill gärna 
ta detta steg, medan den andra håller emot och ber honom att tänka sig noga 
för. Det vore ett ”farligit äfwentyr” att våga sig ut i den galanta lärda världen, 
menar han.170 Den tredje tycker å sin sida att det redan finns tillräckligt många 
böcker och att den ”öfwerflödiga myckenheten” gör mera skada än nytta, men 
han framhåller ändå betydelsen av att komma över hindren, att ge ut fler 
böcker, fortsätta samtalen och meddela dem ”publico”, åt det allmänna.171  

För att vända sig utåt mot en ny publik krävdes alltså att sätta sig över 
skammen, som jag nämnde i inledningen var central i den permanenta offent-
ligheten.172 Trots att Argus är mycket frejdigare redogör också han i sitt första 
nummer för skribentens risk att utsättas för en ”dubbel skam” inför sin läsare 
genom att först ”tigga din Nåd, och sedan ingen få”, när han bjuder ut sig och 
kan hända blir ratad.173 För de samtalande vännerna i Oskyldig Mål-Ro gick 
det just så illa. Som många andra veckoskrifter under frihetstiden lades denna 
ner efter bara några nummer. Vissa lyckades, andra lyckades sämre med sina 
föresatser.174 Trots höga ambitioner och djärva försök var det svårt att samtala 

                               
Personer”; N:o 20 ”Om Älskog”. Således dryftades könsrelationer redan i dessa tidiga vecko-
skrifter. 
166 Om samtalsmetaforen även ovan, Inledningen, s. 31. 
167 Then Swänska Argus N:o 1, /1732/. 
168 Jfr Ågren, ”Inför allmänhetens oväldiga domstol”, s. 73f. 
169 /Johan Browallius/, Oskyldig Mål-Ro, Eller Förnöjliga Samtal Om hwarjehanda Lärda och 
Nyttiga Saker. Them Ro-älskandom til Roande på Lediga Stunder N:o 1 (Sthlm, u.å. /1731/). 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
172 Jfr ovan, Inledningen, s. 21; Bodensten, ”Heder och ära”, s. 131; Savin, ”Blyghet – en affekt 
mellan dygd och odygd”, 360f. 
173 Then Swänska Argus N:o 1, /1732/.  
174 I Lundstedts bibliografi, Sveriges periodiska litteratur I, framkommer tydligt hur många och 
ofta kortlivade frihetstidens periodiska skrifter var; jfr Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig 
tradition”, s. 100. 
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i skrift på ett sätt som tillfredsställde läsarna. Skribenten gav dock inte upp, 
Browallius gjorde ytterligare tre försök.175 

Interiörer och instruktioner 
Om än alla ovan nämnda veckoskrifter gavs ut anonymt och läsarna var 
okända för skribenterna så vinnlade de sig om att upprätta en närvarokänsla 
och ett förtroendefullt förhållande till sina läsare. Stilen var ledig och 
otvungen, man lekte med talspråk och dialoger, kryddade med utrop och käns-
louttryck. Läsarna bjöds på personligheter och på intima interiörer. Självsä-
kerheten basunerades ut i titlarna: Sedolärande Mercurius är budbäraren som 
kommer för att lära läsaren goda seder. Then Swänska Argus har lånat sitt 
namn efter jätten i den grekiska mytologin som med sina hundra ögon grans-
kar sin omgivning. Thet Swenske Nitet kommenterar nitiskt och Then Swenska 
Sanningen levererar sanningar. Titlarna smälts samman med det jag som figu-
rerar i texterna och görs till personifikationer som omtalas som gamla bekan-
tingar.176 De riktar sig till ett lika tydliggjort läsar-du, närmast en god vän eller 
en förtrogen.  

Läsarna får också veta hur det går till att skriva, att man behöver papper 
och penna, att det efter en obligatorisk vända hos censorn, blir tryck och dis-
tribution. I en ofta citerad passus beskriver Argus hur han hastar med skrivan-
det, och att sedan både drängar och pigor, herrar och fruar läser vad som 
trycks: 

Skrifwit liksom det i hast kommer mig för Pennan: Om Fredagen lagt på Pap-
peret, om Lördagsafton burit til min Censor, som nog har bekymmer af mig. 
Sedan begynnes om Måndagen at sättas. Om Tisdagen blir det Correctur. Om 
Onsdagsmorgon är dess Correcture färdigt. Om Middagen kommer det hel wått 
i Drängars och Pigors händer, som läsa hälften i Schneiders och hälften i sina 
Herrars och Fruers förstugor. Derpå blir det framgifwit, och är det då altför 
sent för mig, at lägga något til eller taga något från. Således är ifrån dess aflelse 
til dess födelse wid pass 4½ dag (Söndagen oräknad) ganska kort tid för den 
som allas omdömen är underkastad! – Dock jag skulle intet fråga så mycket 
efter, at gifwa löye idag, som nytta.177 

Även andra skribenter beskriver hur de går tillväga, att de sätter sig att skriva 
en gång i veckan; om det går bra eller dåligt, om de har tillräckligt med tid 
eller inte. Sanningen beklagar sig över att han inte förmått skriva sina utlovade 

                               
175 Efter Oskyldig Mål-Ro (Sthlm, u.å. /1731/) gav Browallius ut Förnuftigt och Nöjsamt SAM-
TAL Goda Wänner emellan om allehanda Saker (/1732/); Den Philosophiske Mercurius (Sthlm, 
1734); Then Swenska Patrioten (Sthlm, 1735). 
176 Om jag-formen, bl. a. Holmberg, ”Nästan bara posttidningar (tiden före 1732)”, s. 78; 
Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 101. 
177 Then Swänska Argus N:o 51, 1734; se t. ex. Malm, Poesins röster, s. 36; Oscarsson, ”Med 
tryckfrihet som tidig tradition”, s. 103. 
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verser eftersom han varit sjuk och fältskären åderlåtit honom.178 Det var inte 
så lätt att hålla ut i ett helt år, vilket var måttet för en veckoskrift. Ibland frestar 
skribenterna på läsarnas tålamod och vädjar till deras överseende när det inte 
blir alltför hög kvalitet. Den Philosophiske Mercurius hävdar uttryckligen att 
den nya skrivarten ”nu för tiden” ger skribenten möjlighet att skriva vad som 
faller honom in.179 Läsaren förväntas acceptera att han inte vet vad han ska 
skriva om och att det är svårt att komma igång. Några timmar har han på sig, 
sen måste det iväg: 

Hwar skall jag nu hitta på något annat at säga i des ställe? Jag wil skrifwa hwad 
som kommer mig före, det må bli rimligt eller orimligt, begripligt eller obe-
gripligt, sant eller falskt, wäl sagt eller illa sagt, bagatelle! Slik skrifart är nu 
för tiden hwarken odöme eller nymära. Och sedan, huru mycket kan det wäl 
löpa på ett par timar, som jag har igen tils posten går (min kursiv).180 

Det uttrycks en självmedvetenhet hos skribenterna samtidigt som de framhål-
ler att de är beroende av sina läsare och hur skrämmande det kan vara att vara 
utlämnad till ”allas omdömen” som Argus säger i citatet ovan. Nitet riktar sig 
direkt till läsaren, angelägen om att få veta: ”Säg mig nu rent ut min Läsare, 
hwad du täncker om Mina Arck”.181 Han har varit på Turckens Caffe-Hus och 
fått höra att en man med stor peruk behagat meddela sitt sällskap sitt omdöme. 
Senare ångrar han att han bundit sig vid skrivarsysslan genom prenumeration-
erna: ”Sannerligen mina Läsare nu är jag rätt melancolisk... Min pänna är san-
nerligen trögare än den aldralataste skiuss-häst i det slipprigaste höstföre” be-
skriver han sin belägenhet och sina uppgivna känslor.182 Läsarnas förväntan 
blir en plikt för skribenten.  

Det trevande tilltalet kan ha att göra med att det var svårt att tillfredsställa 
en publik vars makt låg i deras köpkraft. Veckoskrifterna var del av en kon-
sumtionskultur, de skulle säljas och köpas. Skribenter och utgivare var bero-
ende av att det skapades en marknad och läsarna måste få tid att vänja sig vid 
mediet. Avståndet var ändå kort till läsarna, som fick instruktioner om hur de 
skulle gå tillväga för att få tag på veckoskrifterna. Även kring teknikaliteter 
som prenumerationer upprättades en – ekonomisk – relation och önskades ett 
ömsesidigt åtagande. I det andra nummer av Den Engelske Spectator, uppma-
nar boktryckaren otåligt de presumtiva läsarna: ”Jag har nu drögdt med denne 
Andra Discursens utgifwande, i förhoppning, at få så många Namn anteck-
nade, som kunna förslå till fortfarandet”.183 Boktryckaren har inte fått 

                               
178 Then Swenska Sanningen N:o 4, 1739. 
179 Den Philosophiske Mercurius N:o 13, 1734.  
180 Ibid.  
181 Thet Swenske Nitet N:o 8, 1738. 
182 Ibid., N:o 15, 1738; i N:o 3, 1738 önskar Nitet få läsarnas ”medömkan med eder herrar 
werssmånglare”. 
183 /Jacob Kling, red. & övers./, Den Engelske Spectator N:o 2, /u. å., 1734/, fotnot underteck-
nad boktryckaren P. J. Nyström; jfr Den Philosophiske Mercurius N:o 1, 1734: ”Man skulle 
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tillräckligt många prenumeranter men vågar ändå ge ut ett nummer till. Först 
när listan blir tillräckligt lång kommer han att kräva betalning. Att trycka och 
ge ut skrifter var ett ekonomiskt risktagande, veckoskrifterna skulle helst gå 
runt, läsarna skulle därför vara så många som möjligt. 

Ett inkluderande tilltal 
När Abraham Sahlstedt – ytterligare en ung man med skrivarambitioner – ha-
kade på Argus framgångsvåg och gav ut ett register till Argus (1739) framhål-
ler han i en lång uppräkning att Argus har något att lära alla – hög såväl som 
låg, från land och stad, adel, präster, borgare och bönder, kvinnor och män.184 
Hyllningen framställs som om alla får vara med:  

Kom Swenske Man, kom Swenska Qwinna, 
Hwad hwar och en bör lära mäst, 
Det lärer Argus, som en Präst, 
En hwar sin afbild där kan finna.185 

Alla uppmanas att läsa Argus, även den som ”knapt lärt läsa bok,/ Si här så 
kan du blifwa klok”.186 Han påstår därmed något om läskunnighet, Argus är 
lättläst menar han. I jämförelse med böcker gick det fort att läsa en veckoskrift, 
den var över efter ett par sidor, krävde inga djupa förkunskaper. De uppmunt-
rade till en extensiv eller flyktig läsart och behövde kanske inte tas på alltför 
stort allvar.  

Dessutom uppmanades läsarna att inte bara ta del av samtalet, utan att 
själva delta i det genom att sända in alster och brev. Med början i Sedolärande 
Mercurius återkommer ständiga uppmaningar att läsarna själva ska skriva.187 
Särskilt tydliga instruktioner om var breven ska lämnas ger Sanningen, som 
publicerar både insändare och sina svar på dem. Även de brev som inte publi-
ceras kommer att besvaras, meddelar han.188 Patrik Lundell understryker som 
sagt denna deltagande aspekt när han beskriver skillnaden mellan 1800-talets 
redaktörscentrerade tidningar och landsortspressen från 1700-talets senare del 
                               
gärna se, at Prænumerationen ju förr ju hällre toge sin början, på det man derefter må kunna 
inrätta uplagan af Exemplaren.” 
184 /Abraham Sahlstedt (1716–1776)/, Nyckel Til Then Swenska ARGUS, Eller Alphabetiskt 
Register På de uti detta Wärck förekommande märckwärdige Lärdomar, uti Afhandlingar, Be-
tracktelser, Sagor, Rim, Ordspråk, Infall, Titlar, Rätta och dicktade Namn med mera (Sthlm, 
1739), opag., De tre sista sidorna upptas av dessa verser. 
185 Ibid., opag., strof 16. 
186 Ibid., strof 5. 
187 Sedolärande Mercurius, ”Gunstige Läsare”, (Sthlm, 1730). 
188 Then Swenska Sanningen N:o 1, 1739: ”För öfrigit gifwes här med til kiänna, at eho det wara 
må, som antingen finner sig föranlåten eller eljest behagar genom bref meddela Auctoren af 
detta Wärket sina tanckar, stånde det honom fritt; då utanskriften ställes till Auctoren af den 
Swenska Sanningen, men Couvertet til Directeuren Pet. Momma i Stockholm: Låfwandes 
Autoren hwarjom och enom beswara, och med all höflighet bemöta, samt på begiäran deras 
bref genom Trycket låta utgå.” 
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där det ansågs vara utgivarens skyldighet att trycka insänt material.189 Brev-
formen var ett stående inslag också i dessa tidigare moraliska veckoskrifter.190 
Brev är ett sätt att vädja till nyfikenheten hos alla, sades redan i Tatler 1709.191 
Brevformen understryker illusionen av en insikt i läsekretsens erfarenheter. 
Gränsen mellan den som deltar i samtalet och den som tar del av det blir otyd-
lig. Det finns en fantasins möjlighet att vara den som nästa gång skriver ett 
brev, att vara den som en annan gång får sin situation beskriven. På så sätt 
gjordes läsarna medskapande i det offentliga samtalet.  

Ibland skrevs dock breven av utgivaren själv, till exempel då Olof Dalin i 
en lek med de nyfikna läsarna, som ännu inte kände till vem författaren var, 
skrivit under med sitt anagram Lidanus.192 Insända eller fingerade brev måste 
också ha tjänat som ett led i vad man kan kalla marknadsföringen av vecko-
skrifterna: ”Tusende tack för det jag får ännu fägna mig af Edra wackra Di-
scourser: jag kan försäkra min Herre om, at jag längtar ifrån den ena Tisdagen 
til den andra, at få se den utkommande Mercurius.”193 Med den periodiska ut-
givningen tränades läsarna att längta efter nya nummer.  

Med dessa inkluderande strategier formulerades nya sociala relationer. I 
tidigmodern tid ansågs samhället bestå av korporationer och kollektiv som 
stånd, skrån eller byar. Tidigare forskning har framhållit att individen fick sitt 
värde utifrån en position i ett hierarkiskt och organiskt samhälle ordnat kring 
uppgifter fördelade på människor också utifrån ålder och kön.194 Enligt Dror 
Wahrman formades identiteter i England under det han kallar ’l’ancien régime 
of identity’, den förra och längre delen av 1700-talet, genom att riktas 
”outward”, som han uttrycker det, utåt, snarare än inåt mot en individualiserad 
identitet.195 Identiteter uttrycktes genom delaktighet i ett eller flera kollektiv, 

                               
189 Lundell, Pressen i provinsen, s. 14; dens., ”Historiska vägar i offentlighetsteorin”, s. 176ff. 
190 Forselius, God dag, min läsare!, f. f. a. kap. 7; Öhrberg., Samtalets retorik, s. 66ff. 
191 /Richard Steele/, The Tatler (1709), Förord, i Robert J. Allen, ed., Addison and Steele: Se-
lections from the Tatler and the Spectator (NewYork & London, 1957; 1968): ”To make this 
generally read, it seemed the most proper method to form it by way of a Letter of Intelligence, 
consisting of such parts as might gratify the curiosity of persons of all conditions, and of each 
sex.” 
192 Then Swänska Argus N:o 6, 1733.  
193 Sedolärande Mercurius III: N:o 6, 1731; jfr Thet Swenske Nitet N:o 5, 1738: ”Högtärade 
Herre. Jag gratulerar min Herre til en god begynnelse af sine Wecko-Arbeten och försäkrar 
honom at jag hwar Måndag längtar efter hans Arck, emedlertid har jag ei bort underlåta at sända 
min Herre ett äfwentyr, som kan ske wid tilfälle torde tiena honom.” Om distributionsformen 
bl. a. Burius, Ömhet om friheten, s. 176; Ingmar Oscarsson, ”For the Laity, as Well as for the 
Learned: Some Themes and Structures in the System of Early Modern Learned Periodicals”, i 
Ellen Krefting, Aina Nøding & Mona Ringvej, eds, Eighteenth Century Periodicals as Agents 
of Change (Leiden & Boston, 2015), s. 48. 
194 Runefelt, Hushållningens dygder, s. 52; dens., ”Färgbruk i det offentliga”, i Förmoderna 
offentligheter, s. 189; dens., ”Aristoteles på kaffehus”, s. 348; Bergner, ”Dygden som levnads-
konst”, 76; 84. 
195 Wahrman, The Making of the Modern Self, Preface; s. 168. Han understryker, s. xii, 
skillnaden mellan identiteter som konstrueras antingen som ”the unique individuality of a per-
son (as in “identity card”), or identity as a common denominator that places an individual within 
a group (as in “identity politics”)”; jfr Scott, ovan Inledningen, s. 32. 
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de förenade människor och gjorde dem till en enhet, ändå inte nödvändigtvis 
(eller enbart) till gruppen kvinnor eller män, bland annat för att många kvinnor 
var socialt överordnade många män.196 

När veckoskrifterna gjordes lockande, ’demokratiserande’ med ett ana-
kronistiskt uttryck, bröts sociala barriärer ner, åtminstone i tanken.197 Även om 
en bredare läsarskara apostroferades än som i praktiken stämde fanns tenden-
ser till en social utjämning i den meningen att till synes vem som helst gavs 
möjlighet att få del av detta samtal. Det som redan Otto Sylwan kallade en 
borgerlig prosa, som senare kallats en borgerlig offentlighet formulerades i 
ordalag som välkomnade alla.198 Det formades ett nytt kollektiv eller en tänkt 
gemenskap som förvisso omfattade de i Stockholm som hade råd att köpa 
veckoskrifter, men som när de tilltalades omfamnade både pigor och drängar 
liksom de knappt läskunniga. Samtidigt fanns en spänning mellan detta me-
diums nyhet och föreställningen om att läsaren måste läras dygd för att sätta 
sig över samtidens lockande laster och begär.199 

Ett gammalt uppdrag 
Hittills har jag uppehållit mig vid att det offentliga samtalet formades genom 
att skribenterna vände sig till det allmänna i bemärkelsen vida spridd, allmänt 
omfattande, så många som möjligt, därför även till kvinnliga och andra ovana 
läsare som lärdes upp att bruka det nya mediet med tydliga instruktioner och 
ett inkluderande tilltal. I detta avsnitt ligger fokus på att samtalet formades för 
att värna det allmännas bästa, vilket också kan betraktas i inkluderande termer. 
När Argus i ett tidigt nummer skriver att utgivarna ”funnit för det allmänna 
bästa helt nödigt och nyttigt at, genom allmänna skriffter, föreställa hwar och 
en sådane saker som ingen bör försumma at täncka vppå” är det tydligt att 
begreppet det allmänna omfattade en både kvantitativ och kvalitativ aspekt.200 
I censorns kommentar av Argus’ utkast var det också självklart att ”det all-
männa bästa” enligt honom, skulle gynnas av veckoskriften.201 De moraliska 
veckoskrifterna var just moraliska, de behandlade enskildas förhållande till 
det allmänna. Det begrepp som förband den enskilda människan med den sam-
fällda gemenskapen var som sagt dygden. Jag har redan nämnt att dygden till 
sitt antika ursprung både var manligt kodad och utestängande, men att den på 
1700-talet kunde omfatta och vara eftersträvansvärd för både kvinnor och 

                               
196 Maja Bondestam, Människans metamorfos: Ålder och den mognande kroppens politik, 
1580-1850 (Nora, 2020), s. 104. 
197 Jfr Sarah Maza, Private Lives and Public Affairs: The Causes Célèbres of Prerevolutionary 
France (Berkeley & Los Angeles & London 1993, s. 12ff.  
198 Sylwan, Svenska pressens historia, s. 145. 
199 Runefelt, ”Aristoteles på kaffehus”, s. 354. 
200 Then Swänska Argus, N:o 2, 1732. 
201 Malm, Poesins röster, s. 37 citerar censorn. 
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män. Det vill säga det inkluderande, kanske till och med demokratiserande 
samtalet välkomnade alla för att de skulle läras dygd.   

Moralisterna var sedelärare som tog på sig uppgiften både att beskriva sam-
tidens förändringar och att stävja dessa. De gjorde som de själva hade lärt sig. 
Dalins lärare i Lund, Andreas Rydelius, hade givit ut en lärobok – han gav ut 
en veckoskrift.202 Veckoskrifterna lanserades med påståendet att de var nöd-
vändiga eftersom dygden ansågs vara på väg att försvinna för att lasten bredde 
ut sig. Läsarna fick ta del av oerhörda veklaganden: ”O! tempora. O! mores” 
inleds ett nummer av Sedolärande Mercurius, det vill säga: ”O! tider wi måst 
lefwa i./ O! Seder: Skall det bättre bli?” som den svenska översättningen av 
senecacitatet lyder.203 Moralisterna återbrukade den klassiska litteraturen och 
hade även Bibelns berättelser med sig. I Sanningens skildring av samtidens 
problem tar världsliga intressen över där religiösa sanningar tidigare hade fot-
fäste. Dygden har gått vilse, menar han, och åskådliggör detta som en kamp 
mellan Gud och Satan: 

När Dygden hus-will går på Bygder och i Städer, 
Då sörjer Herren Gud, men Sathan sielf sig gläder; 
Hwar dygdig önskar ock, få samkas til sin fäder!! 204 

Läsarna mobiliseras i en kraftsamling mot dygdens förfall.  En gång i veckan 
serveras därför en ”Moralisk Discours, eller Betraktelse”, med syftet att föra 
läsaren till ”en sådan Wandel som anstår et förnufftigt Creatur”, som Sedolä-
rande Mercurius skriver i sin programförklaring.205 I ett senare publicerat brev 
får han det att låta som om han också har läsarna med sig. Brevskrivaren be-
römmer Mercurius som så uppriktigt och allvarsamt uppvisar tidens ”wanar-
tiga seder” och hoppas att detta nyttiga arbete för ”det allmänna bästa” får 
fortsätta.206 Thet Swenska Nitet kan inte heller stillatigande se på det som sker 
runtomkring honom, så ”tokugt” som det är: ”Här är ett manifest i hwilket jag 
förklarar/ På dygdens wägnar krig mot alla lasters skarar.”207 Skribenterna 
rycker ut för att visa läsarna allt som är ”Odygdigt, Oanständigt, dåraktigt och 
löjeligit”, och uppmanar dem att i stället följa de goda exempel som presente-
ras.208  

Liksom i de klassiska dygdelärorna lärdes dygder ut med hjälp av förebild-
liga eller avskräckande exempla, eller berättelser om historiskt viktiga 

                               
202 Andreas Rydelius, Nödiga Förnuffts Öfningar För all slags Studerande Ungdom (Linkö-
ping, 1718–22); om Rydelius bl. a. Lewan, Med dygden som vapen, s. 36ff. 
203 Sedolärande Mercurius II: N:o 23, 1731; jfr Then Swänska Argus N:o 33, 1734. 
204 Then Swenska Sanningen N:o 7, 1739.   
205 Sedolärande Mercurius, ”Gunstige Läsare”. 
206 Ibid., II: N:o 5, 1730; jfr motsvarade brev i Then Swänska Argus N:o 6, 1733.  
207 Thet Swenske Nitet N:o 4, 1738; jfr N:o 1: ”Mig tycks jag länge nog, har stum och tyster 
warit/ Och menlöst sedt uppå hur werlden ”willer farit”. 
208 Sedolärande Mercurius,”Gunstige Läsare”. 
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händelser eller personer.209 I bruket att låta äldre generationers erfarenheter bli 
minnen eller berättelser låg tanken att de senare skulle vara bättre rustade för 
sin överlevnad. Det kallas för historia magistra vitae, det vill säga att historien 
ska lära livet.210 Enligt Reinhart Koselleck kan denna exemplum-pedagogik 
betraktas som uttryck för en cirkulär uppfattning om tiden som präglad av ett 
förflutenhetens erfarenhetsrum där historien uppfattades som ett ”uppsam-
lingskärl” av erfarenheter att lära av.211 Enligt Erik Bodensten formades den 
politiska diskussionen under frihetstiden kring en uppfattning om tiden där 
förväntningshorisonten inte utgjorde en öppen framtid påverkbar av politiska 
beslut. Framtiden skulle kunna föra med sig ett bättre samhälle, men lika gärna 
ett sämre i förhållande till en given måttstock.212 Även när moralisterna fost-
rade läsekretsen skulle denna tillägna sig goda vanor och karaktärsegenskaper 
för att ledas i rätt riktning, ändå inte nödvändigtvis ’framåt’. Allra bäst fram-
står en tid som inte går, Sanningen säger till och med: ”Ach! Om man tänkte 
på en tid förutan tider… Och efter tusend årh ei någon ändring få…”213 Även 
Argus vänder blicken mot det bestående:  

Mig tyckes derför bäst all Flyktighet at jäfwa  
Och til beständighet med all wår Tanka sträfwa214 

Det erfarenhetsrum som tecknades visar hur ett gott samhälle skulle vara in-
rättat. Det skulle i princip inte förändras, ändå krävdes aktiva insatser utifrån 
enskildas moraliska överväganden och utifrån övertygelsen, som man redan 
ansågs ha, om vad som var gott och rätt.215 

Sagor och allegorier 
De moraliska veckoskrifterna befolkades gärna av en föreställningsvärld där 
dygder och laster gestaltades med stereotypa exempel och förkroppsligade 
personifikationer. Både kvinnliga och manliga karaktärer mötte i sagor, alle-
gorier och mytologiska berättelser.216 När Sedolärande Mercurius skildrar las-
tens utbredning tecknar han en dröm där en av de fyra kardinaldygderna, Rätt-
rådigheten, stiger ner från himlen i gestalt av en gudinna som genomskådar 

                               
209 Om exempla bl. a. Johannesson,”Om furstars och aristokraters dygder”, s. 309f; Mats Malm, 
Textens auktoritet: De första svenska romanernas villkor (Sthlm/Stehag, 2001), s. 48. 
210 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 53ff. 
211 Ibid., s. 54.  
212 Bodensten, Politikens drivfjäder, s. 98f. 
213 Then Swenska Sanningen N:o 14, 1739.  
214 Then Swänska Argus N:o 1, 1734.  
215 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 54. 
216 Se t. ex. Carolyn Merchant, Naturens död: kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revo-
lutionen (1980; sv. övers., Stehag, 1994); David Dunér,”Polhem, drönarna och fru Alamode: 
En studie i dygdemetaforer i frihetstida överflödsdebatt”, i Jenny-Leontine Olsson, Ylva Sö-
derfeldt, Anna Ohlsson & Jonas Ellerström, red., Utopin i vardagen: sinnen, kvinnor, idéer: En 
vänbok till Elisabeth Mansén (Lund, 2014). 
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alla laster som florerar.217 Gudinnan fäller först sina domar över hela det man-
liga könet som för det första uppmanas att lämna tillbaka all egendom de till-
skansat sig orättmätigt. Då visar det sig att både förmögenheter och kläder 
byter ägare. Därefter fördöms något man skulle kunna kalla sexuell lösaktig-
het genom att alla barn uppmanas sälla sig till sina rätta fäder. Det är en un-
derlig syn, säger Mercurius, när flerbarnsfäder plötsligt blir barnlösa, eller en 
son till en rik man visar sig ha kusken till far. Härmed har alltså girigheten 
varit framme på bekostnad av dygden måttfullhet och männen har inte levt 
upp till kyskhetens krav.  

Sedan prövas alla kvinnor. Gudinnan använder en spegel som skänker yttre 
skönhet åt den som har det största måttet av inre skönhet. Då blir en äldre 
kvinna med rynkigt ansikte och grått hår allra skönast – hon äger alltså störst 
dygd. Stor uppståndelse följer sedan när alla kvinnor blir havande, som någon 
gång i sitt liv har riskerat att bli det. Berättelsen används som en illustration 
av samtidens förfall där laster som kättja och girighet breder ut sig. Samtidigt 
är den naturligtvis en uppmaning till alla att vara rättrådiga för att på så sätt 
stävja samtidens illavarslande förändringar. 

Väl att märka kunde både männen och kvinnorna låta sig ledas av laster, 
både kvinnor och män uppmanades stå emot. Den dygdigaste var den som 
ståndaktigast hållit sig ifrån att förledas in på lastens väg. Visserligen ansågs 
kvinnor generellt vara svagare än män och därför mer benägna att låta sina 
affekter styra, vilket gav mindre utrymme för förnuftet. Ändå kunde de med 
god fostran mycket väl uppvisa dygder.218 Om än de inte alltid ansågs orka 
råda över sina passioner kunde kvinnor agera klokare än män. I Förnuftigt och 
Nöjsamt SAMTAL kommenterar tre vänner ett brev från en piga om tjänstefol-
ket i staden. En av dem tycker att det är roligt att höra ”Qwinfolck raisonnera”, 
en annan håller med, särskilt som fruntimmer kan resonera både ”klokare och 
förståndigare än mången Karl, men sådan Qwins-Person som låter sina med 
födde starcka passioner råda för mycket är medynckan wärd.”219 

En poäng med dygdebegreppet är att man kan vara dygdig på olika sätt. 
Dygden skulle kunna omfatta en slags jämställdhet. Historikern Barbro Berg-
ner understryker till exempel att den viktigaste dygden för både kvinnor och 
män under 1600-talet var gudfruktigheten, men att den kunde omsättas olika i 
praktisk handling.220 Däremot var dygden inte förenlig med jämlikhet på det 
sätt som det begreppet omfattar medborgerliga rättigheter, till exempel i slag-
ordet ”Frihet, jämlikhet, broderskap”, när medborgaren beskrivs som en både 
                               
217 Sedolärande Mercurius I: N:o 3 & 5, 1730; (N:o 6 behandlar kardinaldygden Måttfullhet, 
här Måttlighet).  
218 Ian Maclean, The Renaissance Notion of Woman: A Study in the Fortunes of Scholasticism 
and Medical Science in European Intellectual life (Cambridge, 1980), s. 16; 41f; Natalie Zemon 
Davis, ”Women on Top: Symbolic Sexual Inversion and Political Disorder in Early Modern 
Europe”, i Barbara A. Babcock, ed., The Reversible World: Symbolic Inversion in Art and So-
ciety (Ithaca & London, 1978), s. 148f. 
219 Förnuftigt och Nöjsamt SAMTAL Goda Wänner emellan N:o 7, /1732/. 
220 Bergner; ”Dygden som levnadskonst”, s. 76ff.  



 52 

kropps- och könlös individ.221 Dygderna var djupt förankrade i levd praxis, i 
könsarbetsdelning och i ståndsindelningar.222 Det offentliga samtalet formades 
inom en tidigmodern könsordning där man var dygdig i relation till andra män-
niskor i en hierarkisk samhällsordning. 

Samtidigt uttrycktes uppfattningen att en människa besitter möjligheten att 
göra både gott och ont, och att det är i det medvetna valet av det goda som 
dygden utvecklas.223  Den pedagogiska metoden gick ut på att få läsaren att 
förstå hur hon eller han skulle agera i motsvarande situation.224 Satirerna och 
exemplen skulle läsas som bilder eller speglar att jämföra sig med. Meningen 
var att hon då skulle välja att följa dygdens väg i stället för att förfalla mot 
lastens. 

Skribenterna vädjade alltså till sina läsare att inte låta sig ledas av de fres-
telser samtiden bjöd. Men veckoskrifterna var periodiska, ämnade att ges ut 
en gång i veckan. De måste falla i smaken, de skulle tillfredsställa ett kon-
sumtionsbegär och måste köpas för att utgivningen skulle gå runt. Det fanns 
en spänning mellan den förväntan som byggdes in i det nya mediet, där nyfi-
kenheten skulle driva längtan efter nästa nummer och moralisternas önskan 
om en stillastående värld. Nyfikenheten var en last, en kvinnligt kodad last 
som egentligen inte skulle odlas i en kultur präglad av stabilitet och oförän-
derlighet.225 Men den bidrog till att träna läsarna att rikta blicken framåt mot 
en förväntningshorisont öppnad på glänt, så att den nära framtiden tedde sig 
lovande eller åtminstone lockande, trots det tillbakablickande budskapet.  

Utile dulci och dubbla budskap 
I de moraliska veckoskrifterna välkomnades till synes alla för att ta del av det 
nya samtalet och för att bibringas dygder för det allmänna bästa. Det kan 
tyckas både inkluderande och jämställt. Men så enkelt var det ändå inte. Enligt 
Dror Wahrman var identitetskategorierna i England under ’l’ancien régime of 
identity’genomsläppliga och öppna för skillnader inom könen. De kunde ge-
staltas med lekfulla könsöverskridanden och gränserna mellan könen var fly-
tande. Kvinnor kunde klä sig i manskläder eller spela mansroller på teatern 
och män likadant, fast tvärtom. Avvikelser, paradoxer och mångfascetterade 
egenskaper rymdes lättare inom identiteterna kön, stånd och ålder under den 

                               
221 Scott, Only paradoxes to offer, s. 5.  
222 Lawrence E. Klein, ”Gender, Conversation and the Public Sphere in Early Eighteenth-Cen-
tury England”, i Judith Still & Michael Worton, eds, Textuality and Sexuality: Reading Theories 
and Practices (Manchester, 1993), s. 112; Lindqvist, Dygdens förvandlingar, s. 22; Runefelt, 
”Aristoteles på kaffehus”, s. 343; 348. 
223 Aristoteles använder uttrycket potentialitet, se G. E. R. Lloyd, Aristotle: The Growth & 
Structure of His Thought (Cambridge, 1968), s. 214ff; jfr Koselleck, Erfarenhet, tid och histo-
ria, s. 57. 
224 Malm, Textens auktoritet, s. 77. 
225 Jfr Gunnar Broberg, ”Nyfiken i en strut”, i Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg & 
Catharina Stenqvist, red., Dygdernas renässans (Sthlm, 2012). 
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tidigare delen av 1700-talet än under den senare.226 Men kön bars – och bärs – 
inte bara av kvinnor och män och uttrycker inte bara skillnader mellan dessa. 
Kön manifesteras också i språkliga uttryck som därför kan användas för att 
beskriva och värdera andra företeelser än kvinnor och män, till exempel skri-
vande, till exempel det svenska språket. 

Enligt Mats Malm tvingades manliga skribenter balansera på gränsen till 
det behagfulla, till det könskodade och sexualiserade liderliga språket.227 Sinn-
ligheten, eller detta att ge efter för det vackra och det sköna behövdes för att 
göra språket tilltalande men innebar också en riskfylld balansgång. Retoriken 
kunde för att vara övertygande inte formuleras alltför lättsinnigt eller behag-
ligt. Den måste dessutom vara moraliskt giltig, manlig, dygdig. Den var så att 
säga minerad mark och det var vanskligt både att fastställa och att upprätthålla 
gränsen. Det liderliga språket hanterade ett slags hot – för manliga skribenter 
– om en sammansmältning med ”det kvinnliga”.228 

Malms främsta exempel är Georg Stiernhielms Hercules (1658) som när 
han står vid skiljevägen lockas av Fru Lusta fastän det är meningen att han ska 
följa Fru Dygd på den rätta vägen. Frihetstidens nya litteratur, veckoskrifterna, 
var förankrade i en annan social verklighet än 1600-talets litteratur. De var på 
ett annat sätt en vara på en marknad i en begynnande konsumtionskultur. Men 
det liderliga språket fanns kvar som en litterär resurs.229 Det spelades på köns-
kodade språkliga gränsöverskridanden för att göra det nya mediet lockande.  

Balansgången ryms i uttrycket utile dulci, där den manligt förnuftiga nyttan 
kombineras med det kvinnligt ljuva behaget. Redan i Oskyldig Mål-Ro hänvi-
sas till citatet från Horatius, som stod sig hela 1700-talet: 

Ho liufligt blandar ihop med nyttigt, och förnöyer 
I thet han lära wil, han allas sinnen böyer230  

Den Philosophiske Mercurius lovar att både ”förnöija sin Läsare”, och visa de 
”Medel, hwarigenom förnuftet kan upodlas”.231 Det var en svår konst att vara 
sedolärare. Trots syftet att lära läsarna dygder och stabil ståndaktighet måste 
sedoläran formuleras skämtsamt, menar Argus. När odygden hotar att nästla 
sig in bland människorna krävs att man använder samma metoder som den. 
De olika arken måste vara ”ombyteliga” för att veckoskriften ska bli mottagen 
med förtroende.232 

                               
226 Wahrman, The Making of the Modern Self, kap. 1 ”Varieties of Gender in Eighteenth-Cen-
tury England”; jfr Liliequist, ”Manlighetens flytande gränser”, s. 88ff. 
227 Malm, Det liderliga språket, s. 31ff. 
228 Ibid. 
229 Ibid., s. 258; om hur det liderliga språket försvagades; även dens., Poesins röster, kap. 9. 
230 Oskyldig Mål-Ro N:o 1, /1731/:  ”Horat. de Arte Poët. v. 343 sq. Omne tulit punctum, qvi 
miscuit utile dulci. Lectorem delectando, partiterqvue monendo. Ho liufligt blandar ihop med 
nyttigt, och förnöyer I thet han lära wil, han allas sinnen böyer.” 
231 Den Philosophiske Mercurius N:o 3, 1734.  
232 Then Swänska Argus N:o 1, /1732/. 
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Som Odygden dageligen upfinner nya sätt at giöra sig behagelig och insmyga 
sig i Menniskiors Sinnen, så bör Sedo-Läran deremot wara omtänckt, at med 
nya påfund uptäcka sådane Konst-Grep och wisa huru lätteligen Menniskior 
kunna låta narra och bedraga sig /min kursiv/.233 

Argus får lov att flirta med odygden. När Sahlstedt talar om hur det är me-
ningen att Argus ska läsas renodlar han motsägelserna:  

Hans alfwar lärer du med löije, 
Han liuger sanning uti folck, 
Hans löije är hans wishets Tolck, 
Du finner nytta i dit nöije.234 

Könskodade strategier 
Balansgången mellan det könskodade språket och manliga respektive kvinn-
liga läsare utnyttjades också när de manliga skribenterna vände sig till dem. 
Inledningsvis presenterar Argus ett sällskap, en slags fiktiv redaktion, som ska 
vara honom till hjälp. De får representera olika manliga erfarenheter och deras 
olika förmåga att tillmötesgå kvinnor lyfts fram. Här finns en Hofbuss, som 
rör sig i hovkretsar, och som har den fördelen att han känner fruntimmer 
mycket väl, han har deras ”wåldsamma passioner målade i sitt sinne”.235 En 
annan i sällskapet är en lärd man, som kallas Hiernbrott och som till en början 
förlöjligas, i enlighet med att de moraliska veckoskrifterna vände sig till en 
publik utanför universiteten. Senare lyckas han dock lära sig att omsätta sin 
lärdom så att den kan förstås, till och med av ”sielfwa qwinne-könet.”236  

En bredare läsekrets ansågs inte uppskatta ett alltför seriöst innehåll. Med 
kvinnor i den tänkta läsekretsen kunde man inte skriva det dessa inte förvän-
tades förstå, ett knep använt också i samtidig populärvetenskap.237 I England 
valdes namnet Tatler med anspelning på att ”tatle” eller sladdrar, är just vad 
kvinnor gör.238 Detta kvinnliga pladdrande utnyttjades av skribenterna även 
om det fanns en risk med deras granskande verksamhet om deras publikationer 
var alltför tilltalande. Ibland kunde det tyckas som om de ägnade sig åt skval-
ler, vilket var ett kvinnligt kodat lastbart beteende.239 Enligt Karin Sennefelt 
kunde den politiska diskussionen bland de lägre samhällsskikten stämplas just 

                               
233 Ibid.; jfr Malm, Textens auktoritet, s. 77. 
234 Nyckel Til Then Swenska Argus, strof 20. 
235 Then Swänska Argus N:o 2, 1732. 
236 Ibid. 
237 Jfr Tore Frängsmyr, Inledning, i Bernard Le Bovier de Fontenelle, Samtal om världarnas 
mångfald (1686; Uppsala, 1979), s. 5.  
238 /Steele/, The Tatler N:o 1, 1709, i Allen, ed. Addison and Steele: Selections from the Tatler 
and the Spectator, s. 1f: ”I resolve to have something which may be of entertainment to the fair 
sex, in honour of whom I have invented the title of this paper.” Jfr Maurer, Proposing men, s. 
97ff. 
239 Bergner, ”Dygden som levnadskonst”, s. 79; 105. 
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som skvaller och därmed betraktas som motsats till sanning, medan en rätt 
balanserad manlighet var en betydelsefull inträdesbiljett till politiken.240 

När Nitet en morgon funderar över uppslag att skriva om, undrar han om 
inte kvinnliga läsare kommer att reagera genom att säga: ”Wår alfwarsamma 
Mentor ställer sig i fenstret at märcka folck, rätt så wäl som Wi Fruentim-
ber”.241 Detta skulle nämligen kunna uppfattas som en kvinnlig sysselsättning. 
Men Nitet tar avstånd från jämförelsen och understryker skillnaden mellan sin 
egen granskande syssla och deras. Samma handling bedöms olika beroende på 
om den utförs av en kvinna eller en man: När en ”Mademoiselle Hwippskiert” 
tittar på folk, handlar det mest om att förtala andras ”lyten”, men när ”Auctorn 
til det Swenske Nitet står i sitt kammarfenster brukar han et uråldrigt, men 
ganska fint Microscop, som kallas owäldughet”, vilket gör att han, men inte 
de, kan skilja personerna från deras laster.242 Nog för att detta kan vara ett 
uttryck för ironi, men i så fall framställs ironin genom att Nitet värderar sin 
egen granskning högre än kvinnors motsvarande sysselsättning. Den legitim-
eras genom ett avståndstagande från det kvinnliga skvallret.  

Samma risk ställdes även Argus inför. Efter att ha avslutat första årgången 
funderar han över namnet på sin veckoskrift och undrar om ”Tahl-Trasten” 
hade varit ett bättre alternativ: ”Men då hade man kanskie intet hållit mig för 
Manfolk, och knapt hade jag då warit hos Fruentimret i så stor Gunst, som jag 
nu är”.243 För att vara tilltalande för såväl manliga som kvinnliga läsare tycks 
det vara viktigt att Argus otvetydigt framstår som en man för sin läsekrets, och 
att titeln och innehållet balanseras så att det trots allt inte blir alltför kvinnligt 
pladdrigt. Den manlige skribenten måste akta sig för att inte solka sin manlig-
het. 

Kvinnors läsande villkoras 
Å ena sidan kunde alltså de kvinnligt kodade språkliga uttrycken vara en till-
gång för moralisterna, å den andra bemöttes kvinnor som läsare med förbehåll. 
Argus markerar distans: Det är inte som en ”smickrande Cavalier” han kom-
mer, är han noga med att påpeka, utan som en ”förtrolig och upriktig råd-
gifware, at wisa Eder dygde-wägen och lära Eder wackra, ärbara samt Edert 
wäna släkte anständiga seder.”244 Här ska på ”ren Swänska” visas de ”fehl, 

                               
240 Sennefelt, ”Mellan hemligt och offentligt”, s. 214f; dens., Politikens hjärta, s. 14; om skval-
ler även Jakob Christensson, ”Skvaller och rykten”, i dens. red., Signums svenska kulturhisto-
ria: Gustavianska tiden (Sthlm, 2007). Lika opålitligt som mode, enligt Brian Cowan, ”What 
was Masculine about the Public Sphere? Gender and Coffeehouse Milieu in post-Restoration 
England” History Workshop Journal 51, 2001. 
241 Thet Swenska Nitet N:o 3, 1738. 
242 Ibid. 
243 Then Swänska Argus N:o 52, 1733.  
244 Ibid., N:o 3, /1732/. 
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odygder och oanständiga upförande/n/” som kvinnor behöver ta itu med.245 
Kvinnors läsande villkoras.  

På ett ställe säger sig Argus vilja ”bikta /s/ig för det Allmänna”.246 I den 
meningen används det allmänna som synonymt med läsekretsen, som ges en 
dömande roll när Argus utsätter sig för deras kritiska blick. I bekännelsen som 
sedan följer ingår som sista punkt: ”Jag tror, at liksom en gift Mans wälstånd 
mycket beror på hans Hustru, så beror och wår allmänna Wälfärd på wårt Fru-
entimmers Upförande.”247 Argus gör en analogi mellan den goda äktenskapliga 
gemenskapen och den allmänna välfärden i samhället (som jag återkommer 
till i nästa kapitel). Han är slug, tycker han i ett annat nummer, som talar direkt 
till kvinnorna eftersom det är de som ”styra och beherska hela jordklotet”.248 
Den som ställer sig in hos dem kan därför uträtta vad han vill, menar han och 
vädjar till sina kvinnliga läsare att ansluta sig till den uppgift han har tagit på 
sig: ”om I giören ett med mig, så skola Manfolkens laster bo trångt.”249 Argus 
framställer kvinnorna som ett medel för honom att nå fram till männen. Han 
spelar ut de båda könen mot varandra. Tekniken, beskriver han senare, är att 
”smeka sanningen i Könet”, vilket på 1700-talet var liktydigt med kvin-
norna.250 Samtidigt ger han sig själv en särskild roll. Han söker förbund med 
kvinnorna, men är i detta inte en av männen – han ställer sig utanför, gör sig 
till ett vittne och till en annan sorts man, en moralist och medieman. 

När de unga männen lanserade ett nytt medium, bland annat genom att 
vända sig till kvinnliga läsare vid sidan av manliga, ibland också genom att 
beskriva sin uppgift med hjälp av kvinnligt kodade sätt att samtala, eller för 
den delen genom att förena utile med dulci intog de en manlig ståndpunkt utan 
att det behövde sägas. Samtidigt formades nya skillnader inom de båda könen. 
Det var inte vilka kvinnor som helst, inte vilken sorts kvinnlighet som helst 
som välkomnades, men när kvinnliga markörer på detta sätt lyfts fram blir 
osynligheten och självklarheten i det manliga könet också synlig.  

Mästrande mediemän 
Det offentliga samtalet formades således med både inkluderande strategier 
och skillnadsskapande praktiker. De unga manliga skribenterna etablerade en 
distanserad hållning genom den roll de gav sig själva. De skilde ut sig inte 
bara från kvinnor, eller kvinnligt kodade sätt att skriva. Samtidigt som de 

                               
245 Ibid. 
246 Then Swänska Argus N:o 8, 1734. 
247 Ibid.  
248 Ibid., N:o 3, /1732/.  
249 Ibid.  
250 Ibid., N:o 29, 1733. Enligt SAOB, bd 15 (Lund, 1939) har ordet kön haft betydelsen beskaf-
fenhet, varit en ”sammanfattande benämning på individer som på ett l. annat sätt höra samman”, 
och i sing. best. form betytt ”kvinnan, kvinnorna”. 
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skapade allianser med läsarna kunde de som granskare sätta sig upp även mot 
sina manliga läsare och markera mot den lärda världen, i ett homosocialt spel, 
där de tog makt och tolkningsföreträde från andra män. De utnyttjade både 
läsekretsen och det nya mediet för att åstadkomma en mediemanlighet skild 
från andra manliga auktoriteter. 

Medan Habermas arketypiska offentlighet innebär att medborgare samlas 
för att formulera kritik mot makten, så var de moraliska veckoskrifterna inte 
tydligt eller uttryckligen kritiska på det sättet, men de formades utanför mak-
teliten.251 Om detta finns olika bud. Enligt Sylwan fick moralisterna hela hu-
vudstadens tongivande kretsar och hovet med sig gentemot universiteten, 
Oscarsson menar att de vände sig mot en fin och fashionabel värld, med den 
gyllene medelvägens dygder, men utan att använda något maktspråk.252 Rune-
felt hävdar, om Argus, att den nya trycktekniken inte skulle nyttjas bara för att 
tillfredsställa en publik utan för att moralisera över den.253 Själv håller jag med 
den sistnämnde och menar att den distans skribenterna upprätthöll med den 
moraliserande hållningen kan betraktas som en markering både gentemot lä-
sarna, mot adeln och mot den lärda världen. De var unga män som stack ut 
hakan. De pendlade mellan den osäkerhet som skissades ovan och det kaxiga 
tilltal de också uttryckte. Moralisterna hämtade stoff från den lärda tradit-
ionen, men satte sig också upp mot den. 

När samtalet formades kring den gamla sanningen att dygden måste läras 
vädjade de till och uppmuntrade läsarnas egen förmåga, vilket kan uppfattas 
som en antiauktoritär hållning. Det var den sokratiska tanken att lära känna 
sig själv som Platon lärde i sina dialoger, som omplanterades till fler än skol-
pojkar och universitetsfolk.254 Det är tecknet på ”ett Rikes och Folks Frihet /.../ 
at hwar och en får säja fritt ut, hwad han menar”, hävdar Argus, samtidigt som 
han moraliserar friskt.255 Moralisterna förmedlade en tilltro till läsarnas förnuft 
bara de brukade det, och till ett förnuft oberoende av auktoriteter. Förnuft äger 
alla, det är inte nödvändigt med de så kallade pedantiska kunskaper man får 
vid universiteten. Man ska inte förlita sig på kyrkofäderna eller andra lärda 
män och man ska inte briljera inför läsarna med oåtkomlig kunskap. I stället 
säger Argus i sitt första nummer: ”Kunne wi öfwertyga dig, k. Läsare, at Måt-
telighet är en wacker dygd med andra skiäl, än det at Aristoteles så skrifwit, 
skole wi gärna giörat”.256 Aristoteles, symbolgestalten framför andra för den 
gamla filosofin, förpassas ut i kylan. Det var den nya tidens förnuftstro som 

                               
251 Habermas, Borgerlig offentlighet, s. 27ff; jfr Lundell, ”Historiska vägar i offentlighetsteo-
rin”, s. 177ff. 
252 Sylwan, Svenska pressens historia, s. 144; Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, 
s. 101; jfr Öhrberg, Samtalets retorik, s. 50f. 
253 Runefelt, ”Aristoteles på kaffehus”, s. 354. 
254 Ibid., jfr Wahrman, The Making of the Modern Self, s. 183. 
255 Then Swänska Argus N:o 6, 1733. 
256 Ibid., N:o 1, /1732/. 
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predikades, men inte ett förnuft i rationalistisk mening, utan ett sunt förnuft 
knutet till dygden och naturen.257  

Skribenterna sände signaler mot dem som tidigare stod för fostran och di-
sciplinering. Det var inte bara det lärda fåtalet som skulle stå för kunskapen, 
inte bara prästerna som skulle predika i monologform. Nu skulle man få lär-
domar av att själv läsa sig till dem. Registret till Argus där det påstås att: 
”Hwad hwar och en bör lära mäst,/ Det lärer Argus, som en Präst (min kur-
siv)” är redan citerat.258 Argus själv säger: ”Jag wil ock at en rolig Sedo-Lärare 
stundom, liksom en Präst, angriper odygden alfwarsamt”.259 Han jämför sin 
uppgift med prästens i en församling men flyttar den från kyrkan till ett mer 
beständigt medium. Skillnaden mellan prästens predikan och skribenternas 
skriverier är att predikan stannar i kyrkan när folket lämnar den, medan Argus 
numera ”läses /…/ med eftersinnande /min kursiv/”.260 Trots att man ofta läste 
högt i sällskap återfinns instruktioner i Argus att veckoskriften ska läsas tyst, 
i enrum och inte i andras nävaro.261 Moralen gör bättre verkan då. Annars be-
farar Argus att ”All den nytta iag kunde giöra under twå Ögon, kan då stadna 
i Blygd, ifwer och hämdgiurghet: mången Stympare kan förbättras af et hem-
ligt Råd, men han kan bli aldeles hårdnackad, om han får Bannor i mångas 
närwaro.”262  

Det tycks så enkelt. Metoden är att ”begabba fåfänga och last, så at Folket 
må få Hat eller åtminstone mindre Lust dertil.”263 Tanken är att läsaren ska 
inse: ”Jag har en sådan last, som denne Moralen begabbar, jag måste nu ändra 
mig, på det förståndigt Folck ey må lee åt min galenskap och i sina Hiertan 
hålla mig förr en Narr.”264 Argus anspelar på vad omgivningen kommer att 
säga om man avviker från dygdens väg. Läsarens sociala renommé sätts på 
spel, man kan komma att utsättas för vanära inför andras blickar. Eftersom 
människor anses sky denna skam kommer de att ledas på rätt väg genom att 
tillägna sig moralismerna på egen hand. Å ena sidan finns alltså tecken på att 
ett medialiserat samtal kräver att man övervinner skamkänslorna när man pub-
licerar sig inför en publik, å den andra uppmanar Argus till en slags internali-
sering av skammen genom läsning i enskildhet.  

För moralisterna var inte ute efter skandal. Vid sidan av den skandaloffent-
lighet som Maria Ågren skildrar, där möjligheten att offentliggöra 
                               
257 Även Samtal I The Dödas Rijke, Emellan Sedolärande Mercurius Och den Swänska Argus 
(Sthlm, u.å.), s. 19: ”för öfrigit hafwa wåra Critici tackat er, för edra wälbetänkte påminnelser, 
at grunda sina meningar på förstånd och mogen omtanka, i stället de tilförne warit Ordryttare 
och grillenfångare”; jfr Lewan, Med dygden som vapen, s. 44; Runefelt, ”Aristoteles på kaffe-
hus”, s. 342. 
258 Nyckel Til Then Swenska ARGUS, strof 16. 
259 Then Swänska Argus N:o 11, 1734; jfr Ågren om prästerskapet, ”Allmänhetens oväldiga 
domstol”, s. 85. 
260 Ibid., N:o 33, 1734. 
261 Malm, Poesins röster, s. 47 om betydelsen av att läsa högt respektive tyst. 
262 Then Swänska Argus N:o 28, 1733. 
263 Ibid., N:o 1, /1732/. 
264 Ibid. 
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rättegångshandlingar kunde utnyttjas i uppgörelser mellan namngivna perso-
ner, i försök både att skämma ut andra och att rentvå sig själv inför allmänhet-
ens ”domstol”, så gick de moraliska veckoskrifterna ut på att genom läsning i 
enskildhet ta till sig de sanningar Argus förmedlade.265 Den distans som det 
skriftliga mediet medgav för skribenterna när de satte sig att skriva på sin 
kammare uppmuntrades också när läsarna uppmanades att läsa på sin kam-
mare.  

Här finns en spänning mellan det som Benedict Anderson fokuserar på, 
delaktighet i och identifikation med en tänkt gemenskap kring det nya skrift-
liga mediet och det som brukar kallas individualiseringsprocesser.266 Enligt de 
moraliska veckoskrifterna omfamnades alla i samtalet, ’hwar och en’ skulle 
se sin avbild i moralisternas exempel. Samtidigt var det enskildas benägenhet 
att låta sig ledas av laster och begär hellre än av dygden som var bakgrunden 
till varför det moraliska budskapet över huvud taget måste formuleras. Alla 
läsare hade olika sociala roller i samhällsordningen utifrån bland annat stånd 
och kön, men i det offentliga samtalet lockades de till och skulle läras den 
sorts internaliserad självdisciplin som krävs för abstraktionen av en individ.267 

Offentlighetens gränser 
Moralisterna satte också gränser för vad som skulle dryftas offentligt. Till 
skillnad från i skandaloffentligheten ville inte moralisterna att de tryckta bla-
den skulle upplåtas till enskildas ordväxlingar. En ”Moralist har samma Frihet 
som en Präst”, skriver Argus, men också samma begränsningar: ”De få straffa 
och förföllia Synder, Odygder och Dårskaper, men icke nämna Personer.”268 
De brev som han hade fått de senaste dagarna, meddelas därför inte ”Publico”, 
eftersom de innehåller ”anagrammatizerade namn” och syftar på vissa perso-
ner.269 Argus gillar inte heller när han får ”klagowisor” och önskan om ”hielp 
emot enskylta motståndare”.270 Veckoskrifterna ska inte användas för att ut-
kräva personlig hämnd. Av den anledningen vill han inte trycka den biljett en 
kvinna fått av en ungkarl och som hon önskar få publicerad för att ungkarlen 
ska skämmas ut ”för hela Swerige”.271 Nitet framhåller också att ”ingens 
namn” ska nämnas i hans ark: 
                               
265 Ågren, ”Allmänhetens oväldiga domstol”, s. 72; 78; dens., ”Hemligt eller offentligt”, s. 32f; 
37. 
266 Anderson, Den föreställda gemenskapen, s. 44f; Zygmunt Bauman, Det individualiserade 
samhället (2001, sv. övers., Göteborg, 2002); Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet: 
Självet och samhället i den senmoderna epoken (1991; sv. övers. Göteborg, 1997). 
267 Jfr citat ovan, s. 36: “in order to fit the mold of a fictitious public of abstract individuals”. 
268 Then Swänska Argus N:o 16, 1733. I andra sammanhang var Dalin kritisk mot prästerskapet, 
inte minst i de så kallade kalottpredikningarna 1751, som i sin tur renderade honom kritik från 
riksdag och prästerskap, då och 1756, se Carlsson, Olof von Dalin: Samhällsdebattör. Histori-
ker. Språkförnyare, s. 47ff. 
269 Then Swänska Argus N:o 16, 1733. 
270 Ibid., N:o 20, 1734. 
271 Ibid., N:o 32, 1734. 



 60 

At någon känner igen sig sielf uti dem, der af kan man ju icke sluta det jag 
enskylt måtte hafwa ment densamma. Då wore min sedolära eländig, om ingen 
uti henne kunde se sine egne fläckar, der uti består ju hela min tienst, min Lä-
sare.272 

Även Sanningen lovar att ”ingens namn befläcka;/ Men blott begiärar lof få 
lasterna uptäcka”.273 Moralisterna höll fast vid exemplumpedagogiken, där av-
skräckande och förebildliga exempel skulle förmå läsarna att rannsaka sin 
egen vandel. Då måste de generalisera och avidentifiera för att nå ut. Om bre-
ven från läsekretsen syftade på alltför specifika och igenkännbara händelser 
eller personer kunde de inte publiceras.    

Av samma skäl var det viktigt att skribenterna själva kunde vara anonyma. 
I en kultur baserad på muntlig information och åsyna handlingar kunde man 
vilja dölja och försöka hålla hemligt. Med det skriftliga mediet, som distanse-
rar sändare från mottagare, följde möjligheten att upprätthålla anonymiteten 
på ett annat sätt. Systemet med prenumerationer bidrog till detta även om in-
tresset för skribenterna var stort.274 Det varnades också på sina håll för att det 
kunde innebära problem för den som gav sig tillkänna. Nitet beskriver till ex-
empel det öde som den ”kiäcke” Richard Steele gick till mötes efter utgiv-
ningen av Spectator. Han blev utdriven ur parlamentet för att han var känd 
som författare till obekväma sanningar.275 Så när det frågas vem Argus är blir 
svaret bara, ”en Frispråkare/…/som utan någon afsikt fritt ut talar San-
ningen.”276 Även när Nitet får frågan om vem som står bakom skriften svarar 
han: ”jag är ingen annan än den som skrifwer det Swenske Nitet, det öfrige 
behöver han intet bry sig om”.277  

Anonymiteten skänkte moralisterna en position som iakttagare och san-
ningssägare. De intresserade sig inte för att fånga upp och representera en all-
män opinion som man föreställde sig att många hade och som kunde kanali-
seras i medier på det sätt som senare journalister och redaktörer har sett som 
sitt uppdrag.278 En politisk diskussion bland de lägre skikten var, enligt Sen-
nefelt, inte välkommen hos makthavarna, och inte heller hos moralisterna.279 
Ändå fanns tendenser till en demokratiserande eller antiauktoritär hållning i 

                               
272 Thet Swenske Nitet N:o 7, 1738. 
273 Then Swenska Sanningen N:o 1, 1738. 
274 Trots nyfiket spekulerande från läsarna, redan i Then Swänska Argus N:o 2, 1733 lyckades 
till exempel Olof Dalin hålla sig gömd bakom sin allseende figur åtminstone så länge utgiv-
ningen varade se t. ex. Sylwan, Svenska pressens historia, s. 135.  
275 Thet Swenske Nitet N:o 1, 1738. 
276 Then Swänska Argus N:o 6, 1733. 
277 Thet Swenske Nitet N:o 8, 1738. 
278 Lundell, Pressen i provinsen, s. 11; 15; 127; jfr Kurt Johannesson, ”Opinionens makt: Om 
ett begrepp och dess historia”, i Bo Bennich-Björkman, Eric Johannesson & Sonja Svensson, 
red., Litteraturens vägar: Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland (Hedemora, 
1988), om allmän hop och allmän opinion. 
279 Sennefelt, ”Mellan hemligt och offentligt”, s. 214ff; jfr Bodensten, Politikens drivfjäder, 
s. 145f om vilka som deltog i den politiska diskussionen.  
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den meningen att skribenterna kunde gömma sig bakom sina anonyma 
pseudonymer och roller, att enskilda läsare inte skulle lämnas ut till det all-
männas betraktande och att till synes vem som helst självständigt skulle kunna 
bedöma innehållet i veckoskrifterna oberoende av vem som hade formulerat 
det. 

Men samtidigt som moralisterna satte sig på sina höga hästar och mästrade 
sina läsare var de beroende av deras omdöme. Nitet till exempel får både ris 
och ros i de brev han får och meddelar tvetydigt:   

Nu wankar det ej annat om dagarne än det ena brefwet efter det andra, som 
berättar för mig at man tager til sig mina saningar, friskt mina Läsare, så wil 
jag sannerligen hafwa det; stor hugnad för en Moralist, då han får förmärcka 
sina Arck äga så god kraft at man begynner skylla honom för Hat, Afwund och 
illwilja.280  

Bakom varje veckoskriftprojekt fanns den osäkra förutsättningen att läsare 
måste köpa skriften om den skulle gå runt. Argus berättar om en man som 
kommit in på Altenecks Caffé-Hus och sagt att han inte gillar de nummer av 
Argus som han läst: ”Det är ock ett handtwärck, sade han, at mästra alt hwad 
man ser och hörer, och ändå begära Penningar derföre: Intet prænumererar jag 
(min kursiv).”281 Så Argus visste vad han gjorde. Moralisterna sade åt andra 
hur de skulle bete sig, vad de skulle tycka, tänka och köpa. De unga männen 
tog privilegier från andra som flyttades till en ny skrivande plattform. De gav 
sig själva pondus, men gömde sig för läsarna. De granskade inte makten men 
formade ändå nya sociala relationer i ett nytt samtal genom ett nytt medium. 
Kaxigt utmanade de etablissemanget och skrev fram en självsäker medieman-
lighet som tog plats. 

Argus får hjälterollen  
Kön strukturerade alltså frihetstidens offentliga samtal redan innan kvinnliga 
skribenter tog till orda. Det nya mediet formades genom att välkomna även 
kvinnliga läsare, för att lära även dem dygd, med hjälp av vissa kvinnligt ko-
dade sätt skvallra och vara nyfiken på, liksom inte minst genom de manliga 
skribenternas relation till andra män. Detta fick kvinnliga skribenter, när de 
ville fatta pennan, ta konsekvenserna av.282 Till exempel måste den enda kvin-
nan som deltog i det offentliga samtalet under 1730-talet med en veckoskrift 

                               
280 Thet Swenska Nitet N:o 8, 1738. 
281 Then Swänska Argus N:o 6, 1733. Om Altenecks kaffehus se Ingemar Carlsson, Olof Dalin 
och den politiska propagandan inför ”lilla ofreden”: Sagan om hästen och Wår-Wisa i sam-
tidspolitisk belysning (Lund, 1966), s. 37. 
282 Jfr Malm, Det liderliga språket, s. 196f, om hur Sophia Elisabeth Brenner profilerade sig 
gentemot det liderliga språket; Öhrberg, Samtalets retorik, s. 31 om kvinnor som utövade reto-
rik; Ågren,”Hemligt eller offentligt?”, s. 26 om kvinnor som utnyttjade offentligheten för sina 
syften. 
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förhålla sig till att pennan var manligt kodad och att samtalets hjälte hette 
Argus, vilket hon gjorde just genom ett Samtal Emellan Argi Skugga Och En 
Obekant Fruentimbers Skugga (1738). 

Att Argus var högst betydelsefull för det offentliga samtalet under frihets-
tiden, om det är alla forskare överens. Om än han inte var först så var han 
störst.283 Han fick en särställning i fråga om popularitet, uppmärksamhet och 
spridning redan i sin samtid.284 Veckoskrifterna levde inget dagsländeliv, de 
lästes och lästes om och särskilt Argus hänvisades till flera decennier framö-
ver. ”Inhemske mannaminnet berömer ännu en Argus”, hette det 1774, fyrtio 
år efter Argus andra årgång.285 Så sent som 1815 fick Argus utgöra tidsgräns i 
en berättelse om hur det ”allmänna lefnadssättet” hade förändrats.286 

Redan Argus själv visste sitt värde. Ändå fanns bara Sedolärande Mercu-
rius och ett par andra att jämföra med. Mercurius berömmer han, de andra 
klankar han på. Han har sett både ”Nöijsamme Samtal” och ”Oskyldig Måhl-
roo” vikta till strutar i kryddbodarna och finner sig själv mycket mer eftertrak-
tad.287 Han skriver så mycket lättsammare, hanterar samtalet så mycket skick-
ligare.  

Det stämmer. Medan Argus är tilltalande också som typografisk produkt, 
med stilrent typsnitt och breda marginaler är Oskyldig Mål-Ro inte särskilt 
inbjudande.288 Den är satt med liten stil, tyngd med lärda referenser och citat 
på franska och tyska, latin och grekiska. Trots föresatsen att vända sig till 
många läsare lyckades de samtalande vännerna inte med sitt tilltag. Inte heller 
Förnuftigt och Nöjsamt SAMTAL höll ut särskilt länge.289 Men även de som 
inte lyckades så väl kunde vara betydelsefulla samtalspartners. Om dem fäll-
des kommentarer och gjordes bedömningar. Argus jämför, värderar och upp-
muntrar därmed läsarna att göra samma sak. Till konsumtionskulturen hör ju 
                               
283 Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 102 att Argus inte var först, men störst; 
även Lewenhaupt, ”En literär strid i Sverige år 1738”, s. 4; Warburg, Olof Dalin: Hans lif och 
gerning (Sthlm, 1884); Sylwan, Sveriges periodiska literatur under frihetstidens förra del, s. 
161ff om Argus framgång; dens., Svenska pressens historia, s. 143; Per Rydén, ”Olof Dalin: 
Journalist eller publicist eller rentav tidningsmakare”, i Ulla Carlsson & Karl Erik Gustafsson, 
red., Den moderna dagspressen 350 år (Göteborg, 1996); Sven G. Hansson, Inledning, i Olof 
von Dalin, Sagan om hästen och annan prosa. (Sthlm, 1977), s. 7; Runefelt, ”Aristoteles på 
kaffehus”, s. 341; Öhrberg, Samtalets retorik, s. 48. 
284 Se t. ex. /Claes Ludvig Ennes/, Tankar Om Wecko-Skrifter (Sthlm, 1755); Amarantus 
/Sahlstedt/, Vittert Snille. För följdskrifter till Then Swänska Argus se Lundstedt, Sveriges pe-
riodiska litteratur 1645–1899. 
285 Swenska Masquen, N:o 1, 1774, s. 2. 
286 /Per Adolf Granberg/, Journal för Konster, Moder och Seder (Sthlm, 1815), Förord. 
287 Then Swänska Argus N:o 26, 1733. 
288 Framsidan av Then Swänska Argus’ första nummer pryds av en bild, om den t. ex. Oscarsson, 
”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 99. 
289 Oskyldig Mål-Ro utkom med fem nummer (N:o 2–4 handlar alla ”Om Pänningar”); Förnuf-
tigt och Nöjsamt SAMTAL med sju nummer. Den senare var inte någon moralisk veckoskrift, i 
princip samtalas bara om en fråga, nämligen om fördelarna med det adresskontor som inrättats 
i Stockholm där köpare och säljare kunde få kännedom om varor och tjänster, vakanser och 
leveranser. Från första numret finns dock en följetong där Mademoiselle Nuit berättar en histo-
ria om en krokryggig skräddare och hans hustru. 
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att lära sig vad som är det rätta sättet att konsumera och att tillägna sig en god 
smak.290 De nya medierna bistod benäget.  

Det formulerades kriterier både för hur samtalet skulle föras och hur en 
riktig skribent skulle se ut. Det vill säga som Argus. I en not till första numret 
av Den Engelske Spectator berättas att ”Wår förträffelige Argus” snart ska 
sluta.291 Utgivaren vädjar om prenumerationer och hoppas att han ”någorlunda 
/ska kunna/ ersätta afsaknaden på wår älskeliga Argus”.292 Nitet beskriver den 
svåra uppgift det innebär att leva upp till föregångaren eftersom Argus hade 
varit den som lärde folk att skilja ”ord från wäder”, och som gjorde ”allas 
smak” i sina skrifter.293 Det är inte lätt, menar han, att ”winna folckets gunst, 
att giöra hwar til lags”, på det sätt som Argus hade gjort.294  

Argus särställning hölls vid liv av kollegor och inför läsare även sedan han 
hade ’dött’, i enlighet med den genre som gör det möjligt att låta de döda 
tala.295 Till exempel träffas Mercurius och Argus i de dödas rike för att kom-
mentera vad som hänt sedan de båda gått ur tiden.  Argus får höra att han levt 
och dött som en bra karl, och att han mottagit ett ”allmänt”, det vill säga vida 
spritt, bifall och många lovord.296 Även i Skuggan Af den döda Argus (1735) 
beröms föregångaren: 

Argus lika ingen sedt 
Alt hwad kallas dygd och ära 
Kan man utaf Argus lära 
Oförlikligt är dess wett. 
Skuggan bultar på din grift 
Argus! Upp! Upp från de döda! 
Ingen Penna mer kan föda 
Det som liknas må din Skrift.297  

Man saknar honom, och jämför sig med honom. I en liten skrift om Det Lystra 
Och Belefwada Stockholm (1739) tycker sig skribenten inte kunna beskriva 
varken höga herrars ”belefwenhet” eller unga flickor klädda på ”mode nytt” 
så bra som Argus skulle ha gjort: 

En ARGUS må uprita 
Er stolta Positur, 

                               
290 Robert W. Jones, Gender and the formation of taste in eighteenth-century Britain: The anal-
ysis of Beauty (Cambridge, 1998). 
291 Den Engelske Spectator N:o 1, /u. å., 1734/, fotnot undertecknad P. J. Nyström. 
292 Ibid. 
293 Thet Swenske Nitet, N:o 1, 1738. 
294 Ibid.; även Then Swenska Sanningen hänvisar till Argus i N:o 1; N:o 17, 1739. 
295 Genren, som går tillbaka på Lukianos, gör det möjligt att iscensätta samtal mellan döda 
berömda män, se t. ex. Erik Hörnström, Anders Odel: En studie i frihetstidens litteratur- och 
kulturhistoria (Uppsala, 1943), s. 41ff; Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 168. 
296 Samtal, I The Dödas Rijke, Emellan Den Sedolärande Mercurius, Och Den Swänska Argus 
(u.å. /1735/), s. 17. 
297 Skuggan Af den döda Argus N:o 1, 1735. 
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Men min för grofwa krita 
Förstår ei slik figur.298 

Argus var den stora hjälten i frihetstidens offentliga samtal. 

En Fruentimbers Skugga  
Till Argus beundrare efter hans ’död’ anslöt också nämnda Fruentimbers 
Skugga. Trots, eller kanske tack vare, att ett inledande publicerat brev till för-
läggaren uppmanar honom att inte ta notis om att veckoskriften är skriven av 
en kvinna, måste läsaren ändå göra det när skriften förmedlas ”au public”.299 
Den kvinnliga rösten ges en påfallande synlig roll. Som änka, säger berättar-
jaget med den tyngd som änkans myndighet gav, har hon möjlighet att göra 
dessa ”Qwinno-Reflexioner”.300 Den kvinnliga positionen tillåter dock inte att 
skribenten sätter sig på någon hög häst inför läsarna. Ändå säger hon faktiskt 
emot moralisterna när hon framhåller exemplumpedagogikens begränsningar. 
Att visa fram felaktiga eller avskräckande beteenden är inte verkningsfullt, 
eftersom ”fehlens /…/ utmålande” har samma verkan som ”olja i eld”.301 

Veckoskriften skiljer sig från andra från 1730-talet genom att den inte har 
moraliskt innehåll. I stället dryftas både filosofiska, religiösa och politiska tan-
kar som har uppfattats som tidiga upplysningsidéer i Sverige och som har an-
setts vara så pass radikala att censorn inte ens begrep dess radikalitet och där-
för släppte igenom dem.302 Ändå var det Argus som Fruentimbers Skuggan tog 
hjälp av när hon gav sig in i samtalet och hans ställning enligt ”det allmänna 
rycktet” hon utnyttjade.303 I den yttre ramberättelsen möts de båda i de dödas 
rike och hon berättar för honom om andra samtal som hon har haft. 

Litteraturforskaren Lisbeth Larsson menar att Fruentimbers Skuggan ger 
Argus en genremässigt kvinnlig position som lyssnare.304 Men Fruentimbers 
Skuggan behåller lyssnarpositionen i sina möten med de manliga auktoriteter 
hon hänvisar till för att understryka allvaret i sakfrågorna. Antingen det är med 
en turkisk man som dryftar skillnader och likheter mellan muslimer och 
kristna, eller med en filosof som bland annat får bidra med kritik av 

                               
298 CelAdOn /=Anders Odel/, Det Lystra Och Belefwada Stockholm, Beskrefwet Av Herden 
(Sthlm, 1739), om handel, sjöfart, hantverk. Om författaren, se Hörnström, Anders Odel; Enligt 
Öhrberg, Samtalets retorik, s. 11; 32ff; 106 att inställningen till belevade ideal var ambivalent 
i Sverige. 
299 Samtal Emellan Argi Skugga Och En Obekant Fruentimbers Skugga, Företal: ”Ne vous 
mettez point en peine de ce que cecy vous vient d’une femme.” Brevet innehåller också en 
uppmaning, att om någon vill skriva till henne så tar hon gärna emot brev med posten, eller hos 
förläggaren. 
300 Ibid.; N:o 3, 1738, s. 24; von Bragner var inte änka, hon var gift med Peter Momma. 
301 Ibid., N:o 10, 1739, s. 85. 
302 Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 169f; Sylwan, Svenska pressens historia, s. 151; Oscarsson, 
”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 110f. 
303 Samtal Emellan Argi Skugga Och En Obekant Fruentimbers Skugga N:o 1, 1738, s. 3. 
304 Larsson, ”Min kiära Syster och oförlikneliga Wän!”, s. 432.  
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auktoritetstron i den lärda världen. Sedan utnyttjar hon Argus’ popularitet för 
att legitimera dessa samtal. Hon ger sig in i det offentliga samtalet med drag-
hjälp av honom och befäster därmed hans ställning. Mediemanligheten rubbas 
inte.  

Precis som Argus har Fruentimbers Skuggan ambitionen att många ska för-
stå det hon förmedlar, inte minst kvinnor som inte har gått i någon skola. När 
filosofen använder alltför svåra ord ångrar hon sina frågor:  

som jag aldrig kan förswara för mina älskeliga systrar efter kiönet, ty jag wille 
gierna seija för dem nogot som de kunna begripa, och om Herren taler så där 
högt /= lärt/ så kan jag intet följa honom längre, mycket mindre wara dem til 
tienst.305 

Men han lugnar henne eftersom han – ändå hon – vill lära både henne och 
hennes ”systrar” att filosofera. Hon svarar: ”Qwinfolck philosophera? sälsynt 
handtwärck.”306 De båda gnabbas om konventionella föreställningar om skill-
nader mellan könen. När han påstår att hon är nyfiken, håller hon med: ”de 
säija så om mit Släckte”, men det har också sin förklaring, nämligen den ”ig-
norance och owetenhet” som kvinnor mer än män hänvisas till, vilket upp-
väcker deras ”nyfikenhets passion.”307 Av Fruentimbers Skuggan får läsarna 
en socialt grundad förklaring till varför kvinnor är mer nyfikna än män, vilket 
hon gärna skulle vilja bidra till att ändra på.   

Som flera andra veckoskrifter tvingades dock Fruentimbers Skuggan ta av-
sked från sina läsare tidigare än hon hade planerat.308 Då tackar hon Argus för 
det bistånd han har skänkt henne, men vill inte längre ”beswära” med sina 
”Qwinliga tanckar”, utan lämnar dem åt ”ödet” efter sig.309 Kring Fruentim-
bers Skuggan blev det sedan märkbart tyst. Medan Argus’ ’skugga’ levde i 
högsta välmåga ännu flera decennier, som en symbolgestalt för inledningen 
av frihetstidens offentliga samtal och Olof Dalin själv hyllades sedan han bli-
vit känd som skribent bakom veckoskriften kunde Margareta von Bragner be-
hålla anonymiteten bakom sin pseudonym. Att det är på indicier som hon nu-
mera är känd, borde vara ett tecken på att hon lyckades.310 Veckoskriften fick, 
såvitt jag kunnat utröna, inte heller några kommentarer i samtidens offentliga 
samtal, som rymde både sina självutnämnda sanningssägare och sina tystna-
der. 

                               
305 Samtal Emellan Argi Skugga Och En Obekant Fruentimbers Skugga N:o 4, s. 32. 
306 Ibid. 
307 Ibid., N:o 6, s. 42. 
308 Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 168 menar att problem med censuren trots allt kan ha varit 
orsaken till detta. 
309 Samtal Emellan Argi Skugga Och En Obekant Fruentimbers Skugga N:o 10, s. 85. 
310 Öhrberg, Vittra fruntimer, s. 166f.  
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Sammanfattning  

Till det könskodade begreppsparet tal och tystnad finns det anledning att åter-
komma. Detta kapitel har ägnats etableringen av ett skriftligt offentligt samtal 
i 1730-talets Stockholm med veckovis utgivna skrifter och med Then Swänska 
Argus som främsta exempel. Syftet har varit att visa på vilket sätt det nya me-
diet formades utifrån könskodade positioner och att det bidrog till att forma 
nya sociala relationer mellan människor, både för skribenterna och för läsarna 
av veckoskrifterna, vilket småningom – men i detta kapitel bara antydningsvis 
– bidrog till att vidga klyftan mellan förmodernitetens erfarenhetsrum och mo-
dernitetens förväntningshorisont. Kapitlet ska ligga till grund för senare de-
batter om och motstånd mot samtidens förändringar.  

Tidigare forskning har poängterat att de moraliska veckoskrifterna vände 
sig till vidare läsekretsar än tidigare, till en ny publik utanför den lärda världen 
med samtalsmetaforen som välkomnande strategi. Tidigare forskning har 
också understrukit spänningen mellan det faktum att frihetstidens nya medium 
lanserades med ett gammalt budskap om samtidens förfall. Här har fokus legat 
på att visa att detta nya skriftliga medium skrevs fram med kön som retorisk 
resurs. Det är viktigt att skilja mellan manliga och kvinnliga skribenter respek-
tive läsare, att iaktta kvinnliga och manliga karaktärer i texter, och uppmärk-
samma det könskodade språk skribenterna använde. Trots att inte många 
kvinnliga skribenter deltog i det, hade kön en avgörande betydelse när det of-
fentliga samtalet strukturerades. Hellre än kvinnors osynlighet, som ibland 
framhålls, har självklarheten med vilken manliga skribenter deltog i samtalet, 
lyfts fram som annars brukar göra deras manlighet osynlig.311 Det var en hand-
full unga män som bakom anonymiteten, vid sidan av prästerna, utanför uni-
versiteten, tog sig före att skriva och se till att ge ut dessa veckoskrifter. Det 
var ett självmedvetet projekt, med självutnämnda deltagare som ansåg sig ha 
rätt att yttra sig och som inbjöd läsarna i ett samtal också veckoskrifterna emel-
lan. De intog en manlig ståndpunkt utan att det behövde sägas. Det formades 
en (ny) mediemanlighet i relation både till andra män, till det lärda samtal de 
markerade emot, gentemot kvinnliga läsare och med hjälp av ett könskodat 
språk. 

Det nya mediet måste introduceras för att det skulle efterfrågas. De unga 
skribenterna lärde upp sina läsare med tydliga instruktioner. De vinnlade sig 
om att upprätta en närvarokänsla och ett förtroendefullt förhållande till dessa 
med hjälp av inkluderande knep och stilgrepp. Med ungdomliga jag i ett för-
troligt samtal med ett du anslogs en ton och ett tilltal där den enskilda läsaren 
gjordes till en betydelsefull samtalspartner. Utifrån en föreställning om att 
kvinnliga läsare ansågs ställa andra krav på begriplighet välkomnades dessa 
vid sidan av andra ovana läsare. Detta gjorde läsekretsen större men det var 
också en markering mot tidigare manliga auktoriteter. Att fästa tilliten till 

                               
311 Larsson, ”Min kiära Syster och oförlikneliga Wän!”, s. 429f. 
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vanligt folks förnuft, att hävda att alla läser Argus, till exempel, var en strategi 
för ett vidgat samtal där läsarna gjordes delaktiga i en föreställning om alla 
andra som tog del av samma samtal, vilket bidrog till att forma en tänkt ge-
menskap läsarna emellan.  

Skribenterna lockade sina läsare genom ett behagfullt sätt att skriva. De 
beskrev sin verksamhet som att de ägnade sig åt skvaller och kvinnligt kodad 
nyfikenhet. Men kvinnors läsning villkorades genom att de fick ett dubbelt 
budskap. En manlig skribent kunde förena utile med dulci men kvinnliga lä-
sare uppmanades att anträda dygdevägen, att inte vara behagfulla. För de man-
liga skribenterna innebar det en balansgång att både vidga samtalet till att om-
fatta kvinnliga läsare, att ’samtala’ på ett kvinnligt sätt och att ändå inte sänka 
sig för lågt. Samtidigt som de skapade allianser med läsarna gav de sig själva 
en särskild roll. De lierade sig med kvinnor men gjorde sig inte till del av 
männen utan ställde sig vid sidan om. Mediemanligheten formades som en kil 
mellan den tänkta gemenskapen som läsarna omfattade och den lärda världen. 
Det formades nya hierarkier män emellan. 

Skribenterna jämförde sig också sinsemellan. Argus haussades och gjordes 
till en hjälte för övriga skribenter att se upp till och jämföra sig med, vilket 
fick konsekvenser också för den enda kvinnliga skribent som gav ut en veck-
oskrift under 1730-talet. Men Fruentimber Skuggan bidrog även hon till me-
diemanligheten genom sitt samtal med Argi Skugga och befäste på så sätt hans 
centrala position och status i samtalet. 

Vid sidan av den skandaloffentlighet som Maria Ågren har beskrivit, där 
människor skämdes ut inför andra, har jag framhållit att skribenterna utnytt-
jade anonymiteten och den distans det nya mediet medgav genom att sitta och 
skriva på sin kammare. Även läsarna uppmanades att läsa på sin kammare. Å 
ena sidan formades alltså en inkluderande, ’demokratiserande’, gränsöverskri-
dande tänkt gemenskap där båda könen omfattades, å den andra artikulerades 
en ny individualitet genom en sorts internalisering och individualisering av 
skammen till en slags självdisciplinering.  

Till detta ska läggas den periodiska utgivningen. Trots det tillbakablick-
ande budskapet i enlighet med exemplumtraditionen, om ett stabilt samhälle, 
spelades på lockelsen att ständigt efterfråga nya nummer. De moraliska veck-
oskrifterna var del av och bidrog till en ny konsumtionskultur. De var varor 
på en marknad som skulle säljas och köpas. Det fanns en tänkt läsarskara som 
det var angeläget att tillfredsställa på grund av deras köpkraft. Skribenter och 
utgivare var beroende av köpare – på ett sätt som en muntlig offentlighet eller 
den sorts maktutövning som präster ägnat sig åt, inte hade varit. Genom det 
nya mediet lärdes läsarna att köpa, längta, prenumerera och att därmed rikta 
blicken framåt mot en ny förväntningshorisont. De tränades att tillägna sig nya 
framåtriktade, moderna (konsumtions)identiteter. I nästa kapitel fördjupas 
undersökningen av denna spänning mellan gammalt och nytt, genom att den 
’gamla’ samhällsordningen ansågs hotad av egenintressets utbredning i gestalt 
av Madame la mode. Fokus riktas mot att människors relationer till varandra 
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och till den samfällda gemenskapen åskådliggjordes med hushållet och däri 
äktenskapet som metafor för samhället. 
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Kapitel 2: Hushållet och Madame la Mode – 
om en könskodad samhällsordning 

De små- och veckoskrifter som granskas i denna avhandling var del av frihets-
tidens nya offentliga samtal där riktningen på samtidens förändringar diskute-
rades. Som nämndes i inledningen benämner Koselleck perioden från mitten 
av 1700-talet för en tröskeltid som skilde den moderna världen från den för-
moderna. Klyftan mellan erfarenhetsrummet och förväntningshorisonten vid-
gades, det vill säga föreställningen om vad som komma skall sammanföll inte 
längre med vad som tidigare hade varit.312 Redan i 1730-talets nya medier ut-
trycktes tecken på att befinna sig i en ny tid samtidigt som skribenterna bear-
betade vad som kan kallas en förmodern uppfattning om samhället som ett 
stort hushåll. Det skulle kunna beskrivas som att erfarenhetsrummet – tecknat 
som hushåll – öppnades mot en förväntningshorisont gestaltad som den livsstil 
à la mode som ett begynnande konsumtionssamhälle förde med sig. Mode var 
del av en modern begreppsvärld och användes i reaktioner på samtidens för-
ändrade förhållanden.  

Även om den så kallade konsumtionsrevolutionen skedde senare och på 
andra sätt i Sverige än i exempelvis England, kan debatter inlånade från utlan-
det ha bidragit till en ändrad inställning till konsumtion och kommers.313 Veck-
oskrifterna var beroende av att bli köpta för att läsas, ändå drog sig inte mora-
listerna för att kritisera tidens konsumtionsvanor, vad som uppfattades som ett 
oförnuftigt leverne och lystnaden efter nya ting och varor. Trots den nya me-
diala inramningen strukturerades de moraliska veckoskrifterna kring en före-
ställning om samtidens förfall, som en tid då lasterna bredde ut sig. Moralis-
terna tog på sig uppdraget att stävja denna olycksaliga utveckling genom att 
med avskräckande och efterföljansvärda exempel visa läsarna dygdens väg. 
Det förmedlades en spänning mellan gammalt och nytt, lockelser och hotbil-
der, hushållet och det fördärvliga modet. Syftet med detta kapitel är att med 
kön som analytisk kategori klargöra hur denna spänning åskådliggjordes. Jag 
undersöker vilken betydelse veckoskrifterna hade i omförhandlingen av nya 
sociala relationer människor emellan i samhällsordningen, gestaltad som hus-
håll. Hur och varför engagerade sig skribenterna just i hushållet, i dygden och 
i modet för att skildra stabilitet och förändring? 

                               
312 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 165ff. 
313 Jones, Gender and the formation of taste, 8ff. 
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Även i detta kapitel är det de moraliska veckoskrifterna, framförallat Sedo-
lärande Mercurius och Then Swänska Argus som granskas, liksom i viss mån 
den mer ekonomiskt inriktade veckoskriften Tanckar Öfwer Den Swenska 
Oeconomien. Likaså används den för syftet centrala dikten ”Det nymodiga 
paret” av Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763) i hennes Qwinligit 
Tankespel (1747).314 Dessutom skymtar skådespelet Swenska Sprätthöken 
(uppsatt 1737, tryckt 1740) av Carl Gyllenborg.315  

Som i förra kapitlet är det viktigt att upprätthålla skillnaden mellan å ena 
sidan kvinnliga och manliga skribenter respektive läsare, å den andra det sätt 
på vilket det könskodade språket användes. Tidigare forskning har ofta utgått 
från mode som kvinnligt i bemärkelsen kvinnor som social kategori. Då kon-
stateras att modet blev kvinnligt vid sekelskiftet 1800 i den bemärkelsen, me-
dan dessförinnan både kvinnor och män kunde klä sig i modedräkt. I detta 
kapitel uppmärksammar jag betydelsen av att mode kodades med kvinnligt 
kön redan under 1700-talet. Dessutom uppmärksammas kroppsligheter och 
jag lyfter fram att samtidens förändringar dryftades som en fråga om kropps-
liga behov och begär.  

Det är dock varken den praktiska könsarbetsdelningen i hushållet eller 
mode som materiell produkt i form av kläder och importerade varor, som in-
tresserar. I fokus står i stället frågan om det kvinnligt könskodade modet som 
’störde’ den äktenskapliga – och samhälleliga – ordningen där både kvinnor 
och män ingick. 316 Då åberopades både goda och mindre goda äktenskap, obe-
ständighet och flyktighet sattes under lupp, liksom det nymodiga paret och 
sprätthöken som var en särskilt utpekad karaktär. Ett underordnat tema är 
skammen, som omfattar en aspekt av förhållandet mellan den enskilda män-
niskan och den samfällda gemenskapen, och dess betydelse för de nya mo-
derna identiteter som formades. Nina Björks fråga om hur och när ”männi-
skans beroende av sin kropp och sina medmänniskor sätts inom parentes”, be-
svaras med att den var högst aktuell i detta material.317 

Först presenteras de olika äktenskapliga interiörer som ställdes mot 
varandra enligt den gamla exemplumtraditionen vari dygder och laster måla-
des upp med en särskild pedagogik. Då hänvisades också till hustavlan i Mar-
tin Luthers Lilla katekes. Så ägnas ett avsnitt åt ambivalensen med vilken 
veckoskrifterna välkomnade handel och kommers. Sedan ges modet status 
som motbegrepp till dygden och jag visar att det ansågs utmana det goda 

                               
314 Hedvig Charlotta Nordenflycht, ”Det Nymodiga Paret”, i Qwinligit Tankespel För År 1746–
47 (Sthlm, 1747). 
315 /Carl Gyllenborg/, Swenska Sprätthöken (Sthlm, 1740); ny utg. med inledning av Lennart 
Breitholtz (Uppsala, 1959); Om pjäsen även Marie-Christine Skuncke, ”Frihetstidens teaterliv 
i Stockholm”, i Tomas Forser & Sven Åke Heed, red., Ny svensk teaterhistoria I: Teater före 
1800 (Möklinta, 2007), s. 167f; Göran Nilzén, Carl Gyllenborg: En frihetstida hattpolitiker 
(Sthlm, 2007), s. 259ff; Carl Laurin recencerade en festföreställning på Kungl. Dramatiska te-
atern till 200-årsminnet, se ”Från Stockholms teatrar”, Ord & bild, 1937, s. 408ff. 
316 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 14. 
317 Björk, Fria själar, s. 15; 24f. 
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samhället gestaltat som hushåll. Därefter diskuteras modets könskodning och 
då är ambitionen att visa betydelsen av att upprätthålla skillnaden mellan 
mode som kvinnligt kodat fenomen och att det enligt skribenterna brukades 
av de båda könen. Det framhålls hur möjligheten för både kvinnor och män 
att vara både dygdiga och lastbara trots att lasten var kvinnligt kodad, utnytt-
jades i bearbetningen av samtidens förändringar. Jämförelser mellan könen 
gjordes i relation till behov och begär, särskilt med exemplet sprätthöken. 

Ett gott äktenskap gör ett gott samhälle  
När dygden skulle läras i de moraliska veckoskrifterna tjänade äktenskapet 
ofta som bild för hur det goda livet skulle levas. Som dygden innebar enskilda 
människors förnuftsmässigt övervägda förmåga att sätta sig över lasterna, och 
att detta skulle göras för det allmänna bästas skull, så utgjorde hushållet den 
plats eller arena som band den enskilda till en roll och till en uppgift i och för 
den samfällda gemenskapen. Tidigmoderna kroppsligheter var inkorporerade 
i samhällsordningen. Människans beroende av sin kropp och sina medmänni-
skor gestaltades i termer av kroppsliga behov. Mat på bordet, till exempel. 

I ett nummer målar Argus upp en tillvaro som kontrast till den skenande 
samtiden. Där lever Philemon och Baucis sitt stilla liv. Deras enda tidsfördriv 
är att arbeta tillsammans och 

med sina idoga Händer giöra sin Phrygiska jordtorfwa fruchtbärande. I så men-
lös Ro framsmög deras tid, tils rynkorna småningen tiltogo på deras Hy, och 
deras upriktiga kärlek förbytte sig i en upriktig wänskap. Hans willia war 
hennes, hennes willia war hans och begges willia war from.318 

När berättelsen, som är lånad från Ovidius’ Metamorfoser, gör tjänst i beskriv-
ningen av en idealtillvaro är det med ett gott äktenskapsliknande förhållande 
i centrum.319 Både kvinnan och mannen är nöjda med sin lott, de arbetar flitigt 
tillsammans och inväntar gudfruktigt ålderdomen. Det är så nära jämställdhet 
man kan komma. Ja, jämställdheten är så långt driven att när livets slut närmar 
sig får båda makarna sina önskningar om att slippa se den andra dö uppfyllda. 
Hos Ovidius upprätthålls skillnaden mellan Philemon och Baucis genom att 
han förvandlas till en ek och hon till en lind när de lämnar sina liv som män-
niskor.320 För inte bara människor, även handlingar, ting, företeelser och egen-
skaper, kan betecknas med kvinnligt respektive manligt kön. Eken uttrycker 
manlig styrka och stabilitet, medan linden framställs som kvinnligt vekare.  

                               
318 Then Swänska Argus N:o 37, 1733.  
319 Publius Ovidius Naso, Metamorfoser (sv. övers. Harry Armini, 1969; ny utg. Sthlm, 2013), 
s. 247ff. 
320 Ibid., s. 247. 
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Berättelsen genomsyras av en föreställning om tiden, sådan jag beskrev den 
i förra kapitlet, där ambitionen om inte är att stoppa den, ändå lära läsaren att 
upprätthålla livets goda seder, snarare än att driva en utveckling framåt. Livet 
går sin gilla gång, den enda förändring som sker är att paret blir äldre. I de 
moraliska veckoskrifterna framhölls gjorda erfarenheter som mönster för hur 
livet skulle levas också framgent, på det sätt som Koselleck beskriver att histo-
ria magistra vitae.321 I princip var det samma ideal frihetstidens läsare skulle 
omfatta, som Ovidius’ läsare presenterades för över ettusensjuhundra år tidi-
gare. Han i sin tur hade hämtat berättelsen från den grekiska mytologin, ett 
hisnande intertextuellt återbruk. Erfarenhetsrummet tecknades med en mång-
tusenårig bild av säll gemenskap. Det var också samma hot som tecknades. 
För sällan lämnas skildringar av det goda livet utan motbilder. Dessvärre har 
det kära gamla paret blivit isolerade i sin koja. Runtomkring dem stänger gran-
nar dörren för vandrare som kommer för att vila. Philemon och Baucis däre-
mot, bjuder in besökarna och delar med sig av vad deras fattiga hushåll förmår, 
av vad deras gemensamma arbete har resulterat i. De dukar fram oliver och 
bröd, de är till och med beredda att slakta sin enda gås för att tillmötesgå gäs-
ternas behov. Men det goda livet har kringskurits, och läsarna varnas. Berät-
telsen slutar med att grannarnas hus dränks av den stormflod som gudarna 
låter skölja genom dalen.  

I Argus’ version av den gamla sagan tar han bort ingredienser från medel-
havsmenyn och lägger till mjölk. Han skärper beskrivningen av vad som hotar 
den ideala tillvaron. Medan Ovidius säger om grannarna att de är ”ogudaktiga” 
när de inte välkomnar de förklädda gudarna som kommer på besök, kallar 
Argus dem för ett ”Egennyttigt släkte”, med ett mer specificerat uttryck.322 Av 
de laster som framförallt ogillades och diskuterades under frihetstiden fram-
hölls just egennyttan som särskilt förkastlig.323  

Men Argus nöjer sig varken med bilden av det goda äktenskapet, eller den 
avskräckande bilden av vad som kan komma att hända om man ger efter för 
egenintresset. Scenen byts och han tecknar en slags domstol dit han kallar äkta 
makar som väcks om natten, inställs till förhör och tilldöms straff. Då lämnar 
han Ovidius’ framställning, men knyter ändå an till den genom att påstå att 
pipan han kallar samman makarna med är gjord av Baucis’ lind medan käppen 
han bestraffar dem med sägs vara från Philemons ek. Sedan listar han flera 
exempel på hur makar kan vara ”obeskiedlig/a/” mot varandra och Argus, mo-
ralisten som ju vet hur det ska vara, ger dem alla förslag på hur de ska gå 
tillväga.324 Nästan som i en nutida frågespalt får de veta hur de ska bemöta den 
hustru eller man som inte bemödar sig om sin maka på ett gott sätt. Då, som 
nu, uttrycks uppfattningen att den enda man kan förändra är sig själv, 

                               
321 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 53ff. 
322 Then Swänska Argus N:o 37, 1733; Ovidius, Metamorfoser, s. 250. 
323 Se t. ex. Runefelt, Dygden som välståndets grund, s. 35ff; Nordin, ”Frihetstidens radikal-
ism”, i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, Kaffehus, Predikstol, s. 65. 
324 Then Swänska Argus N:o 37, 1733. 
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lösningen på problemen läggs på var och en. Mot en man som är ”Tyrann” 
mot sin hustru, får hustrun förslaget att bemöta honom med hövlighet tills han 
blygs.325 Hon ska utmana skamkänslan som förväntas infinna sig när mannen 
på detta sätt jämför sig med henne. En annan hustru bör ”wara tystlåtig, (en 
stor Konst hos Qwinnokönet)”.326 En man, vars hustru ständigt förebrår ho-
nom, får rådet att bruka ”all manlig Konst, at winna hennes qwinliga 
Hiärta”.327   

Med dessa exempel tecknas inte någon säll jämställdhet. Men både kvinnor 
och män kan ha det besvärligt i sina äktenskap, både hustrun och mannen kan 
drabbas av ”felaktiga Makar”.328 Argus känner med båda. Samtidigt återfinns 
underförstådda föreställningar om och stereotypa beskrivningar av skillna-
derna mellan könen, till exempel den att kvinnor har svårt att vara tysta.  

Hustavlans ordning  
I denna rådgivande verksamhet skilde sig Argus inte särskilt mycket från de 
råd och anvisningar om hur relationer i hushållet skulle hanteras och organi-
seras enligt hustavlan i Martin Luthers Lilla katekes. Skillnaden var mediet. I 
de moraliska veckoskrifterna gjordes det i en ny form. De var mer nydanande 
som medier, än genom det innehåll de förmedlade. Argus tog själv på sig att 
mästra sina läsare i veckovis utgivna veckoskrifter. I likhet med katekeser, 
dygdeläror och dygdespeglar ämnade att bringa läsarna till ett dygdigt leverne, 
uppmärksammades dessa på den skyldighet de hade mot ”Skaparen, Nästan 
och Dig själv”, som Mercurius säger.329 Man har betonat att den lutherska trad-
itionen gifte sig med den klassiska republikanska.330 

Lilla katekesen fanns i psalmboken, den mest spridda och lästa av alla 
böcker ännu under 1700-talet. Till den hade Luther haft hjälp av Philip Me-
lanchton. Sedan hade den tragglats inför husförhören och påmints om i pre-
dikningar i över tvåhundra år.331 Ingen fick enligt 1686 års kyrkolag ingå äkt-
enskap eller begå nattvard utan kunskap om Lilla katekesen.332  

I all sin enkelhet gav treståndsläran i hustavlan en betydelsebärande ram åt 
tillvaron. På några få sidor tecknades hela samhällets alla relationer. Vid sidan 
av värjoståndet, eller det politiska ståndet, organiserat för att sköta landets 
                               
325 Ibid. 
326 Ibid. 
327 Ibid.  
328 Ibid.  
329 Sedolärande Mercurius I: N:o 1, 1730; jfr Lewan, Med dygden som vapen, s. 21ff. 
330 Se t. ex. Bodensten, Politikens drivfjäder, s. 95ff. 
331 Pleijel, Hustavlans värld, s. 22. 
332 Astrid Norberg, Uppfostran till underkastelse: En analys av normer för föräldra-barnrelat-
ioner i religiös litteratur om barnuppfostran i Sverige 1750–1809 (Lund, 1978), s. 13. Norberg 
har räknat till över 200 utgåvor av Lilla katekesen antingen separat, eller tillsammans med 
Psalmboken 1750–1809; Olof Swebilius, Enfaldig Förklaring Öfwer Lutheri Lilla Ca-
techismum, stält genom Spörsmål och Swar gavs ut i Uppsala 1689, och därefter i ytterligare 
82 upplagor fram till 1810.  
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värn, och kyrko- eller läroståndet som var till för att upprätthålla religiösa och 
andra kunskaper fanns hushållsståndet. Ibland kallades det näreståndet, vilket 
bättre illustrerar hur produktionen av basala förnödenheter synliggjordes i 
samhällsordningen.333 Äktenskapet var den minsta enheten i hushållsståndet 
som organiserades kring husbonden och husmodern. 

Hustavlan har beskrivits som uppfostran till underkastelse, men den rym-
mer både hierarkier och privilegier, som balanseras av skyldigheter gentemot 
den samfällda gemenskapen.334 Poängen med dess tre stånd är att de inte är 
uteslutande. Till skillnad från de fyra stånden, som ju delade in folk i olika 
kategorier, ingick alla människor i hustavlans alla tre stånd om än i olika makt- 
och beroenderelationer gentemot varandra. De allra flesta intog enbart under-
ordnade positioner i alla tre stånden, men i princip var alla också underordnade 
någon annan, till och med kungen var underordnad prästen i läroståndet.  

 Hustavlan består av ett antal kommenterade bibelställen. I hushållsståndet 
till exempel det välkända där hustrun beskrivs som det ”Qwinliga kärillet, 
(såsom thet ther swagast är)”, vilket ger mannen ett särskilt ansvar.335 Han 
måste vara förnuftig och ge henne sin ”ähro”.336 De båda makarna beskrivs, 
som alla i de övriga stånden, som ömsesidigt beroende av varandra. Alla 
ingick i ett konkret hushåll, och genom att detta var ett av hustavlans tre stånd 
var det en del av samhällsordningen. Det enskilda hushållets mikrokosmos 
korresponderade med samhällets makrokosmos, varje stånd och medlem av 
samhället betraktades i ljuset av denna helhet. Det har med ett träffande ut-
tryck kallats att vara inbäddad.337 Enligt Dror Wahrman var tidigmoderna 
identiteter som sagt ’utåtriktade’.338 Koselleck menar att man levde i enlighet 
med naturens skiftningar, att förändringar skedde så långsamt att de ”inte 
sprängde den nedärvda livsstilen”.339 Inbäddad, dessutom genom skam påpas-
sad, men inte osjälvständig. Det lades ett stort ansvar på var och en att upp-
rätthålla samhällsordningen. 

När Argus skildrar hur Philemon och Baucis’ goda liv kringgärdas för att 
sedan vända sig till sin samtids kvinnor och män byggs numret omkring två 
inbördes förstärkande budskap: Samtidens förfall skildras med bilden av ett 

                               
333 Pleijel, Hustavlans värld, s. 32. Om hustavlans betydelse även bl. a. Christopher Pihl, ”Ar-
bete och hushåll”, i Jacobsson & Ågren, red., Levebröd, s. 40f; Åsbrink, Genom portar I; Öhr-
berg, Vittra fruntimmer, s. 37f; Fiebranz, Jord, linne eller träkol?, s. 30ff; 287; Marklund, I 
hans hus, s. 37ff; Maria Sjöberg, ”Kvinnans sociala underordning – en problematisk historia: 
Om makt, arv och giftermål i det äldre samhället”, Scandia 63: 2, 1997; Stadin, Stånd och genus 
i stormaktstidens Sverige, s. 33ff. 
334 Norberg, Uppfostran till underkastelse, titeln. 
335 Swebilius, Enfaldig Förklaring, ”För Giffta Män”. 
336 Ibid. 
337 Karl Polanyi, Den stora omdaningen: Marknadsekonomins uppgång och fall (1944, sv. 
övers., Lund, 1989), s. 70. För en tillämpning på svenskt material, se Ann Ighe, I faderns ställe: 
Genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyndarinstitutionen ca 1700–1860 (Göte-
borg, 2007), s. 33ff. 
338 Wahrman, The Making of the Modern Self, s. 168; 185. 
339 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 178. 
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harmoniskt äktenskap som en sällsynt kvarleva, samtidigt som äkta makar 
uppmanas att trotsa omvärldens ondska och sträva efter att göra det bästa av 
situationen inom äktenskapets ram. Berättelserna tjänar både som illustration 
till det Argus vill säga om sin samtid och ger referensramar till hur enskilda 
människor bör uppfatta sina livssituationer, hur de uppnår goda äktenskap och 
hur de ska lära sig att härda ut om det inte är fullt så gott. Sensmoralen är att 
det hänger på maken hurdan maka hon eller han har, och att alla makar – både 
hustrur och män – bör kunna hysa ”ädelmodigare sinnen och bygga liufligare 
äktenskap”.340 Notera komparationen, de ska förbättra sig själva, därigenom 
sin vardagliga tillvaro. Läsarna uppmanas att se det strävsamma paret som 
mönster – exempel – för sina egna liv.  

Den upp- och nervända världen 
I de moraliska veckoskrifterna tog skribenterna på sig att lära läsarna goda 
seder, men vid sidan av förebildliga relationer som den mellan Baucis och 
Philemon tecknades även andra äktenskap, ämnade som avskräckande exem-
pel. På ett ställe säger Argus att samtiden är på väg i fel riktning genom att 
hävda att de äktenskap han ser omkring sig ”mästedels /gå med/ hufwuden 
ned och fötterne upp”.341 Det har kommit ett brev till Argus undertecknat av 
Lisa Husbonde som stolt berättar att hon övergivit hushållssysslorna och gjort 
om sin man: 

/J/ag /har/ giort honom så poli, at Modelle, bon gout och Magnificence regera 
hos oss i hwar wrå, i wåra repas, i wår diete, i wåra Kläder, ja til Carosse och 
livrée; Men (oss emellan) jag har ock lärt Mistèren at disponera om hans pung 
a mon aise, så at jag kan ha alt det jag will peka på.342 

Lisa har gjort sig till husbonde och inrättat livet för sin egen bekvämlighet. 
Hon har tagit sin makes pengar, äter och lever gott. Det är långt ifrån den 
ordning hustavlan föreskriver, som innebär att till en hustrus dygder hör att 
vara underordnad sin man. Det är det omvända husbondeväldet som tecknas. 

Igen ägnar sig Argus åt intertextuellt återbruk, den här gången av mundus 
inversus-temat.343 Den upp- och nervända världen hade tagit sig spektakulära 
uttryck under fastan på varenda karneval i katolska och ortodoxa länder.344 

                               
340 Then Swänska Argus N:o 37, 1733. 
341 Ibid. N:o 43, 1733. 
342 Ibid.  
343 Oloph Odenius, ”Mundus inversus: Några inledande bibliografiska anteckningar kring tre 
mellansvenska bildvarianter”, Arv Vol. 10, 1954. 
344 Peter Burke, Folklig kultur i Europa 1500–1800 (1978, sv. övers. Sthlm, 1983), s. 212ff; 
Davis, ”Women on Top”, i Babcock, ed., The Reversible World; där även David Kunzle, 
”World Upside Down: The Iconography of a European Broadsheet Type”, s. 39ff; jfr Inger 
Lövkrona, ”Suktande pigor och finurliga drängar”, i Brita Lundgren, Inger Lövkrona & Lena 
Martinsson, Åtskilja och förena: Etnologisk forskning om betydelser av kön (Sthlm, 1996), s. 
167. 
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Den var även i protestantiska länder ett av flera motiv som framställdes och 
spriddes i kistebrev, på flygblad och ettbladstryck från framförallt tyska tryck-
erier. Det berättades i dramer och skillingtryck.345 Det omvända husbondeväl-
det kunde också skildras med en man som upptuktas av sin hustru eller andra 
kvinnor, i temat med den viljelöse mannen, i berättelsen om Phyllis och 
Aristoteles, eller genom att kvinnor låter betsla sina män, liksom i kampen om 
byxorna.346 Även på svenska kyrkväggar skildras den upp- och nervända värl-
den genom att kvinnor gör manligt kodade sysslor, slår sina män eller klär sig 
i byxor, och byxor var (och är), liksom kvinnors och mäns arbetsuppgifter, 
könskodade. I 16- och 1700-talens Sverige fanns tydliga klädkoder för alla 
stånd. Det skulle synas på utsidan vem man var och vart man hörde. Hela 
ordningen skulle präglas av ”igenkännbarhet”.347 

Enligt en tolkning av dessa motiv illustreras striden mellan det högsta goda 
och det lägsta onda. Kvinnan symboliserar djävulen, mannen Gud och alltså 
en omvänd hustrutukt att djävulen får makten över Gud och därmed att världen 
kommer att gå under.348 Historierna var förenliga med en kristen historieerfa-
renhet ”vars förväntningshorisont bestämdes av frälsningen”, som Koselleck 
uttrycker det.349  

Både vid karnevaler, på kyrkväggar, och här i Argus, åskådliggjordes en 
helt annorlunda samhällsordning än den rådande, ändå skildrades ingen önsk-
värd förändring. Den upp- och nervända världen kunde fungera som en ”sä-
kerhetsventil” har det sagts.350 Historierna var ofta fulla med ”hemska exem-
pel”, men de skulle ändå ha en fostrande verkan.351 Så länge som erfarenhets-
rummet inte ändrades i grunden gick dessa bilder och berättelser att skratta åt. 
Ändå visste man hur man skulle uppträda.352 Den gudfruktiga åhöraren, 

                               
345 Nils-Arvid Bringéus, ”Ond husholdning”, Kulturens årsbok (Lund, 1989), s. 129ff; Li-
liequist, ”Mannens våld och välde inom äktenskapet”, s. 100ff hänvisar bl. a. till ett skilling-
tryck från slutet av 1600-talet: Twänne lustige Wijsor. Then första Om en Onder Mann, som 
slog och hanterade sin hustru illa, Och huruledes Tree Marier frälste henne, och lönte honom 
therföre (u. å. /1690-talet/). Samma skillingtryck gavs ut i Danmark 1698, se Charlotte Appel, 
”Fruentimmer Lekture” i Siden Saxo, 1998:2, s. 8. 
346 Kerstin Rodin, Onda kvinnor och oregerliga hustrur: En etnologisk studie av kontroversiella 
kvinnobilder (Uppsala, 1984); Om kampen om byxorna Sigrid Metken, Der Kampf um die 
Hose: Geschlechterstreit und die Macht im Haus. Die Geschichte eines Symbols (Frankfurt & 
New York, 1996); Gundula Wolter, Hosen, Weiblich:  Kulturgeschichte der Frauenhose (Mar-
burg, 1994). 
347 Runefelt, Hushållningens dygder, s. 157, med hänvisning till Alan Hunts begrepp ’recog-
nizability’; dens., ”Aristoteles på kaffehus”, s. 347ff; även Kekke Stadin, ”Kvinnoideal och 
mansideal i stormaktstidens Sverige”, i S. Dahlgren, T. Jansson & H. Norman, red., Från stor-
makt till smånation: Sveriges plats i Europa från 1600-tal till 1900-tal (Sthlm, 1994), s. 106f. 
348 Rodin, Onda kvinnor och oregerliga hustrur, s. 24 hänvisar till F. Brietzman, Die böse Frau 
in der deutschen Litteratur des Mittelalters (Berlin, 1912). 
349 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 58.  
350 Burke, Folklig kultur i Europa 1500–1800, s. 229 dock med reservationer; för alternativa 
tolkningar även Babcock, Introduction, i Babcock, ed., The Reversible World, s. 22ff. 
351 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 57. 
352 Ibid., s. 179f; 58. 
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betraktaren eller läsaren skulle efterlikna och eftersträva det som var gott och 
värdigt, genom att undvika det som var skadligt och orätt.  

Argus berättelse om Lisa Husbonde är en variant på temat. Med Lisa som 
exempel skildras i veckoskriftformatet en avskräckande bild av vad som kom-
mer att ske om eller när samhällsordningen inte upprätthålls. Lisa har inte bara 
tagit makten och husbondeväldet från sin man, hon har också utsatt honom för 
den skam det innebär att inte vara herre i sitt eget hus. För det privilegiet var 
inte hennes. Jonas Liliequist menar att skillingtryck och dramer från 1600-
talet på temat den omvända hustrutukten var ämnade att sätta gränser för allt-
för maktfullkomligt manligt välde inom äktenskapet genom att teckna den för-
ödmjukelse det innebar att låta sig hunsas av hustrun. De uppmanade till en 
öppen insyn i och omsorg om hushållets ordning.353  

Argus kan inte låta satiren tala för sig själv, när han svarar på Lisas brev: 
”Jag gläds intet med Ehr, ty af en förnufftig Man, han I skapat en flep.”354 En 
flep, det är en bara alltför viljelös och inställsam man.355 Det är alltså den 
främsta dygden, förnuftet, som sätts ur spel när Lisa korsar könsgränsen. 

Lisbeth Larsson hävdar att kvinnan och kvinnligheten är ständigt återkom-
mande ämnen i de moraliska tidskrifterna.356 Ofta nog är det dock män som 
råkar illa ut när de inte lever upp till förväntad, förnuftig manlighet.357 Brevet 
från Lisa Husbonde kan läsas som en pendang till ett brev publicerat ett par 
veckor tidigare. Där beklagar sig en man över sin hustru: Hon kan inte itali-
enska eller något annat språk, hon kan inte dansa, läser inte romaner och går 
inte på teatern. Hon vet inte vad ”Toilette, Tabourette, Coquette, Marionette, 
Cruelle, Bordelle, Negligé, Aubusée, Debauchée, Dormeuse, Coiffeuse eller 
Coureuse betyder.358 Hon vill inte ha någon kammarpiga och hon syr och klär 
sig själv. Mannen klagar på att hon inte lärt annat än att skriva och räkna, sy 
och sticka, spinna och väva. Hon kan bara ”Koka, baka, mälta, brygga, bränna, 
tierna, ysta, och flere sådane lapperies bagateller, som hwar bonde kiäring 
blandar sig uti.”359 Kort sagt, säger brevskrivaren: ”Jag är så missnögd och 
Melancholisk blefwen i detta mitt olyckeliga Äktenskap, at jag aldrig kan gå 

                               
353 Liliequist, ”Mannens våld och välde inom äktenskapet”, s. 98ff. Temat finns också i Ludvig 
Holbergs pjäs, Jeppe på berget (1722), där Nilla hotar klå upp Jeppe om han inte gör som hon 
säger, känd och uppförd även i Sverige på 1700-talet, men där större fokus på Jeppes drickande. 
354 Then Swänska Argus N:o 43, 1733.  
355 Flep = vämjeligt inställsam man, se Margareta Svahn, Den liderliga kvinnan och den oman-
lige mannen: Skällsord, stereotyper och könskonstruktioner (Sthlm, 1999), s. 179; jfr Liliequist 
”’Flep eller hustyrann’ – en diskurs om manlighet, makt och auktoritet i 1600- och 1700-talets 
Sverige”. 
356 Larsson, ”Min kiära Syster och oförlikneliga Wän!”, s. 430. 
357 Liliequist, ”Mannens våld och välde inom äktenskapet”, ”Från niding till sprätt: En studie i 
det svenska omanlighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal”, i Anne Marie 
Berggren, red., Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, FRN Rapport 99:4 (1999), s. 
83. 
358 Then Swänska Argus N:o 40, 1733. 
359 Ibid. 
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uhr mitt hus”, och han vill att Argus ska varna alla ”de ärlige Karlarne” som 
står i begrepp att gifta sig.360  

Den här gången är det mannen själv som inte är förnuftig. Nu lyder Argus 
enkla kommentar: ”Min Correspondent har förstått at artigt betiäna sig af Iro-
nia”, för naturligtvis tecknas här det ädlaste av kvinnoporträtt, och listas alla 
de nödvändiga uppgifter som en god husmor har på sin lott.361 Det är den äkta 
mannen som inte har begripit vilken dyrgrip till hustru han har – vilken god 
samhällsordning han lever i. Argus granskar sin omgivning och visar hur illa 
det kan vara för att uppmana män att ta sitt ansvar. De ska lära sig att uppskatta 
sina dygdiga hustrurs goda egenskaper och kunskaper. Männen ska leva upp 
till sitt ”större förnufft och starkare natur”, som han säger i ett annat num-
mer.362  

Tre äktenskapliga bilder 
I de moraliska veckoskrifterna artikulerades samhällsordningen och enskildas 
förhållande till den som ett hushåll i enlighet med hushållsståndet i hustavlan 
och med exempel hämtade bland annat från klassisk litteratur. På åtminstone 
tre sätt användes äktenskapliga relationer för att åskådliggöra hur samhället 
borde vara inrättat. För det första presenterades en idealtillvaro, uttryckt som 
en närmast paradisisk jämställdhet mellan Baucis och Philemon. För det andra 
skildrades en, om man så vill normaltillvaro där man och hustru skulle leva i 
en ömsesidigt god, men inte jämställd över- och underordning, så tydlig i hus-
tavlan. För det tredje gestaltades den upp- och nervända världen som i sin 
överdrivna omöjlighet skildrar och varnar för hur det kommer att gå om man 
inte håller sig till ordningen. I alla tre fall exemplifierades med hushållssysslor 
eller med resultatet av hushållsarbete, framförallt mat på bordet, ibland också 
med sömnad och kläder. Mannen skulle vara överordnad, i kraft av sin starka 
natur och sitt förnuft, men hustruns arbete var synliggjort och uppskattat i kraft 
av hennes förmåga att vara en duglig husmor. Eftersom hushållet var inbäddat 
i samhällsordningen gestaltade bildspråket inte bara äktenskapliga relationer 
eller ideal, det utgjorde också en bild av ett gott samhälle. De moraliska veck-
oskrifterna formades kring ett tillbakablickande budskap åskåddliggjort med 
hushållet som metafor för samhällsordningen. Gjorda erfarenheter och dygder 
framhölls som mönster för hur livet skulle levas och samhället organiseras 
också framdeles.  

Samtidigt återfinns tidsmarkörer som uttrycker att det kanske faktiskt 
skedde förändringar i samtiden. Som kommentar till brevet från Lisa Husbon-
des tvivelaktiga handlande, menar Argus, att hennes brev styrker hans upp-
fattning att de äktenskap som ”wisa sig för /hans/ ögon” mestadels är upp och 

                               
360 Ibid. 
361 Ibid. 
362 Ibid. N:o 44, 1734. 
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ner.363 Detta förstärks av att Lisa använder alltför många franska uttryck.364 I 
fråga om brevet från mannen som inte begriper vilken förträfflig hustru han 
har, menar Argus att det inte är ovanligt att en del unga herrar som ”nu” kom-
mer hem från utlandet vill ”reformera Fruentimmrets Lefnads-sätt”.365 Till 
”Hushåldning och Kiök”, anser sig män numera inte behöva ta sig någon 
hustru, för det arbetet finns både pigor och husjungfrur.366   

De nya medierna kan betraktas som kommentarer till samtidens oroande 
förändringar, eller ibland rentav som att de lärde upp en ny livsstil där både 
könsrelationer och samhället som hushåll omförhandlades. Veckoskrifternas 
föreställningar om samtiden hämtades bland annat från brittiska tidskrifter. 
Rimligen fanns tendenser att tolka eller stävja också i Stockholm. Härnäst be-
skriver jag hur dessa förändringar formulerades som att hustavlans ordning – 
den gamla världen – utmanades av en livsstil à la mode. 

En livsstil à la mode  
Det hade skett förändringar i Sverige på äktenskapslagstiftningens område, 
som rimmade bättre med frihetstidens förändrade ekonomiska förhållanden. 
Sverige befann sig i begynnelsen av en europeisk ekonomisk och social om-
vandlingsprocess, och fick del av en ökad global handel med varor från en 
större del av världen. Samtidigt som andra årgången av Then Swänska Argus 
(1734) trädde den nya Swea Rikes Lag i kraft, som efter femtio års förarbete 
ersatte de äldre lands- och stadslagarna.367 Tidigare hade lagen reglerat hur 
egendom och jordinnehav skulle organiseras och förvaltas över flera generat-
ioner, vilket kan jämföras med föreställningen om att förväntningshorisonten 
skulle omslutas av erfarenhetsrummet. Erfarenheter och kunskaper tillämpliga 
i den agrara världen skulle upprätthållas från generation till generation.368 I den 
nya giftermålsbalken fastställdes enligt rättshistorikern Anu Pylkkänen de 
stränga ramar som i fortsättningen kom att definiera kvinnors rättsliga ställ-
ning som olik männens.369 Samtidigt som idén om egendom som kapital slog 
igenom, betraktades egendomen inom äktenskapet som gemensam och ma-
karna som ingående i en ekonomisk enhet på ett annat sätt än tidigare. 

                               
363 Se ovan, Then Swänska Argus N:o 43, 1733. 
364 Ibid.  
365 Then Swänska Argus N:o 40, 1733. 
366 Ibid. 
367 Sveriges rikes lag: Gillad och antagen på riksdagen år 1734 (Sthlm, 1780; faks., Sthlm, 
1981); Gudrun Andersson Lennström, ”Makt och myndighet: Kring 1686 års lagkommission 
och kvinnans vardagsmakt”, i Gudrun Andersson Lennström & Marie Lennersand, red., 
Sprickor i muren: Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet (Uppsala, 1998). 
368 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 177f.   
369 Anu Pylkkänen, ”Giftermålsbalken i 1734 års lag", i Inst. för privaträtt, Helsingfors univ., 
utg., Statens beroende av familjen (Helsingfors, 1996), s. 7; jfr Ågren, ”Hemligt eller offent-
ligt?, s. 25.  
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Äktenskapet och hushållet avskiljdes från den centrala institution det hade va-
rit i släktkollektivet och sågs som separerad från staten.  

Pylkkänen beskriver förändringarna som att det offentliga och det privata 
skildes från varandra.370 Rättigheterna var inte längre knutna till statiska för-
hållanden, ärvd fast egendom eller börd, utan till ”en individs dynamiska ak-
tiviteter”.371 Men kvinnor fick inte de nyvunna rättigheterna av en individ. 
Mannen som familjeöverhuvud blev autonom i förhållande till släkten, han 
blev den nya individen medan ”hustrun följer ock mannens stånd och vilkor” 
som det står i lagtexten, på ett sätt som det inte hade kunnat uttryckas tidigare, 
då kvinnan också efter äktenskapets ingående mer hörde till sin egen släkt än 
till makens.372 Även enligt Maria Ågren skedde en privatisering av viktiga de-
lar av familjelivet under frihetstiden, i bemärkelsen att det blev mer slutet eller 
till och med hemligt, samtidigt som en ökad öppenhet kom till stånd där namn-
givna personers egendomsproblem och familjegräl exponerades offentligt.373 
Men privatisering skulle också kunna innebära en exploatering av det ’privata’ 
egenintresset som när Argus varnar för att egennyttan kringgärdar det goda 
livet.  

Enligt den amerikanska historikern Martha Howell var det mäns egennyt-
tiga vinstintresse som kom att legitimeras som handel i det allmännas intresse 
när en ny kommersiell klass etablerades i Europa från sekelskiftet 1700. För-
delarna med handeln gjorde den omöjlig att bortse ifrån, den befriades från 
anklagelser om att den stimulerade girighet och begär och lierades med sta-
terna som deras partners.374 Lika omöjligt var det att fortsätta förakta handels-
män, vilket Janne Lindqvist också visar i sin bok om dygdens förvandlingar 
när dygdebegreppet under 1700-talet kom att omfatta även deras verksam-
heter.375  

Howell framhåller att historien inte är könlös. ”Commerce came to be ac-
ceptad as a socially useful, even honourable, way of life with the help of a 
gender binary that positioned the sober housewife as partner to the honest and 
ambitious man of the market.”376 Regleringen av handelspraktiker liksom di-
sciplineringen av kvinnor till att konsumera omdömesgillt gjorde handeln 
harmlös och mindre hotful.377 Konsumtion blev alltså ett kvinnligt område, 
medan produktion eller ”money making” blev en manlig sysselsättning, menar 
Howell och beskriver skeendet som ganska smärtfritt.378   

                               
370 Pylkkänen, ”Giftermålsbalken i 1734 års lag”, s. 10. 
371 Ibid., s. 21. 
372 Sveriges rikes lag: år 1734, Giftermåls-Balk, IX Cap., 1§; Pylkkänen, ”Giftermålsbalken i 
1734 års lag”, s. 8; 21. 
373 Ågren, ”Hemligt eller offentligt?”, s. 25f, jfr ovan, kap. 1. 
374 Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy, 1200–1700”, s. 83ff. 
375 Ibid.; Lindqvist, Dygdens förvandlingar, s. 204ff. 
376 Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy”, s. 83. 
377 Ibid., s. 97. 
378 Ibid., s. 86. 
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Jag skulle vilja skynda lite långsammare och något mer närgånget än Ho-
well undersöka hur detta gick till i mitt svenska material och, om det stämmer 
att konsumtion blev ett kvinnligt (i bemärkelsen kvinnors) område, åtminstone 
inte gå händelserna i förväg. Då behöver man komma bortom könskategorier 
som kvinnor och män, som bör kompletteras med fokus på det könskodade 
språket. Dessutom behöver kroppsligheters betydelse undersökas i termer av 
hur behov och begär omförhandlades. Nedan undersöker jag därför på vilket 
sätt möjligheten för både kvinnor och män att vara både dygdiga och lastbara 
utnyttjades i bearbetningen av samtidens förändringar. Men först något om 
den ambivalens med vilken handeln presenterades och hanterades i de mora-
liska veckoskrifterna. 

Som på en ”Marknads Plass” 
I de svenska moraliska veckoskrifterna beskrivs konsumtionen inte som harm-
lös, där hävdas ännu på 1730-talet en nog så ambivalent inställning till han-
deln. I jämförelse med andra länder i Europa befann sig Sverige på efterkälken 
om än det fanns tecken på den ekonomiska återhämtning som freden innebar, 
och möjligheter till ekonomiskt och socialt avancemang för vissa. I Stockholm 
etablerades vad som har kallats en skeppsbroadel av borgare som lyckades väl 
med sina handelsföretag. Känslan av snabb förändring från krigströtthet till 
nya fredliga möjligheter bör ha skapat tillförsikt och ökat välbefinnande för 
dem som hade råd, medan dessa nya omständigheter ingav obehag för andra.379  

De moraliska veckoskrifterna hade ett dubbelt, till synes motstridigt, upp-
såt, både att hämma yppighet och överflöd, och att främja det merkantila livet. 
Mercurius till exempel, var inte bara budbäraren, utan även handelns gud.380 I 
veckoskrifterna propagerades för inrättande av fabriker och manufakturer, det 
förespråkades handelsutbyte och ekonomiska åtgärder och de menade sig där-
igenom befrämja något nytt. I ett nummer samtalar Argus med en främling 
från utlandet, som visar sig vara Handeln, och som säger sig komma resande 
från Levanten (Turkiet, varifrån både tyger och det i debatten symbolladdade 
kaffet importerades), för att man ”började fråga efter” honom också i Sve-
rige.381 När Sedolärande Mercurius beskriver ett besök på Skeppsbron i Stock-
holm, kan det betraktas som en skildring av en löftesrik framtid där svenska 
naturtillgångar är begärliga för utländska intressen. Här framställs en bild av 
rikedom och tillförsikt. Det är ett nöje, menar han, att se de många  

                               
379 Runefelt, Att hasta mot undergången; Otto Sylwan, Lyx och komfort (Sthlm, 1937). 
380 Gunnar Broberg, ”Den svenska Mercurius”, i Broberg, red., Gyllene Äpplen, s. 567ff. 
381 Then Swänska Argus N:o 2, 1734. Om kaffe, bl. a. Runefelt, Att hasta mot undergången, 
s. 218ff. 
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Flaggor som wid wår Brygga, betekna hwad många Länder och Orter i wärlden 
behöfwa at söka oss upp ock begära hos oss Del af de Rijkedommar Naturen 
til wår Förwaltning, så gifmildt lemnat.382  

Merkantilismen kan beskrivas som en ekonomisk teori som gick ut på att re-
glera importen och uppmuntra ökad inhemsk produktion av varor, och som att 
den bäddade för en nationalistisk självgodhet.383 Mercurius framhåller dock 
en annan sida av utrikeshandeln. När han vid besöket på Skeppsbron hör de 
olika språken som talas är det som musik i hans öron: Svenskar, fransoser, 
engelsmän, holländare, danskar, portugiser, ryssar råkas här ”som på en Mark-
nads Plass”.384 Det är ingen slump att olika länder har givits olika rikedomar. 
Gud tvingar på det viset de olika folken till utbyte, ”gemenskap” och ”Com-
merce” länderna emellan och till att besöka varandra för att därmed ”se ock 
wittna om Hans under.”385 Den goda handeln beskrivs som förvaltande och 
utbyte av Guds gåvor.  

Men Mercurius grämer sig över att järnet, kopparn och mässingstråden byts 
mot ”Kläde, Sidentyg och Granlåt för wår fåfänga Nation ock Leksaker för 
wåra Barn med mera”, särskilt som fåfängan hela tiden tilltar.386 Han gör ett 
besök i ”Frantzos-Bodarne”, i några ”boutiquer” vid kaffehusen och går in i 
ett litet krypin vid Riddarhus-Torget.387 Där ser han fruntimmer komma in för 
att köpa ”nya Façoner på Mössor ock Band, Muffar, Hals-Cragar &c.”388 Sve-
rige framställs som ett land som förslösar sina naturrikedomar när de byts mot 
utländskt bjäfs och modenyheter. 

En ökad handel välkomnades, men inte förbehållslöst. Handeln skulle be-
främja Sverige, men det gällde inte vilka varor som helst och inte till vilket 
moraliskt pris som helst. Helt uppenbart var det merkantila och det moraliska 
uppdraget svåra att förena. Handel och konsumtion kunde inte lämnas vind 
för våg utan måste kombineras med åtgärder och restriktioner, i linje också 
med de svenska myndigheternas intressen och ibland lika ambivalenta håll-
ning. Å ena sidan utfärdades fortfarande sedan 1600-talet överflödsförord-
ningar för att stävja ’conspicuous consumtion’, eller anstötlig konsumtion, 
med förbud mot ohämmad prakt. Det formulerades regler för vilka som fick 
skaffa vagnar och till vad de skulle brukas. Likaså reglerades användandet av 
olika sorters tyger och sjalar i detalj. Det stadgades uttryckligen att man inte 
fick klä sig över sitt stånd.389 Å den andra grundades Ostindiska kompaniet 
                               
382 Sedolärande Mercurius III: N:o 5, 1731. 
383 Om merkantilism t. ex.: Lars Magnusson, ”Den ekonomiska diskussionen under frihetstiden 
– ett framlängesperspektiv”, i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, kaffehus och predikstol, s. 
30ff.  
384 Sedolärande Mercurius III: N:o 5, 1731. 
385 Ibid. 
386 Ibid. 
387 Ibid. 
388 Ibid. 
389 N. H. Quiding, Sveriges Allmänna Författningsregister 1522–1862 (Sthlm, 1865), särskilt 
under rubrikerna ”Kaffe och thé” resp. ”Lefnadssätt”. Enligt Bo Peterson, ”’Yppighets Nytta 
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1731 för att idka handel med bland annat Kina vilket gjorde att Sverige fick 
direkt import av siden, porslin, te, kaffe och kryddor.390 Småningom sändes 
industrispioner till Frankrike för att lära sidenväveriets konst och försök gjor-
des i Sverige att odla mullbärsträd och silkesmaskar för att säkra inhemsk pro-
duktion och möta en ökad efterfrågan.391 

Ändå går det inte att reducera problematiken i de moraliska veckoskrifterna 
till en fråga om merkantilistisk politik och ekonomi.392 Mercurius gjorde skill-
nad på den handel som drevs av behov och den som drevs av laster och begär, 
eller högfärd. Samtidigt beskrevs svårigheterna att stävja lasterna eftersom en 
livsstil à la mode upprätthölls genom att olika laster befrämjade varandra. Dels 
låter sig de som vill ha och köper nya varor som mössor och band ledas av 
avunden och fåfängan. Dels exploateras begär efter utländska och onödiga 
modeattiraljer av dem som importerar och säljer dessa för girighetens och den 
egna vinningens skull.  

I veckoskriften Tanckar Öfwer Den Swenska Oeconomien går ramberättel-
sen ut på att få Fru Oeconomia att vilja stanna i Sverige, trots att landet besk-
rivs som ekonomiskt outvecklat. Läsaren möter Avunden och Falskheten, 
Egennyttan, Yppigheten, och Lättjan med flera gestaltade laster som lägger 
hinder i vägen för Fru Oeconomia och hennes söner Flit och Sparsamhet att 
verka till fromma för Fru Swea. Det är lastbara egenskaper som dessa som 
sätter käppar i hjulet för den goda Frun. Handeln får inte ske enbart för egen 
vinnings skull, den ska befrämjas av arbete och flit och vara inriktad på det 
allmänna bästa, i enlighet med dygderna Wisheten, Försicktigheten, Enig-
heten, Lagen och Werkställigheten.393  

Det är den klassiska dygden temperantia, måttfullhet, som är så svår att 
upprätthålla i ekonomiska sammanhang, som ska råda. Dygden är aldrig svart 
eller vit, den handlar alltid om ett mellan- eller jämviktsläge, om den gyllene 
eller grå medelvägen. När handeln ökas finns alltid möjligheten att några går 
för långt och lockas av allt större vinster, och att de därmed glömmer det högre 

                               
och Torftighets Fägnad’: Pamflettdebatten om 1766 års överflödsförordning”, Historisk Tid-
skrift 104: 1, 1984, s. 4 utfärdades över 50 förordningar till 1820-talet. Om överflödsförord-
ningar är mycket skrivet, se t. ex. Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy, s. 
90f; Runefelt, Hushållningens dygder, kap. ”Överflödsförordningarna och synen på över-
flödskonsumtion”; Marjatta Rahikainen & Kirsi Vainio-Korhonen, ”Manlig och kvinnlig lyx: 
Överflödsförordningar och modeartiklar”, i Klas Nyberg & Paula von Wachenfeldt, red., Det 
Svenska begäret: Sekler av lyxkonsumtion (Sthlm, 2015). Uttrycket ‘conspicuous consumtion’ 
från Thorstein Veblen, A Theory of the Leisure Class (1899), används bland andra av Margareta 
Revera, ”En barock historia”, i Gudrun Ekstrand, red., Tre Karlar: Karl X Gustav Karl XI, Karl 
XII (Sthlm, 1984); se även Håkan Möller, Lyx och mode i stormaktstidens Sverige: Jesper Swed-
berg och kampen mot perukerna (Sthlm, 2014). 
390 Sven T. Kjellberg, Svenska ostindiska compagnierna 1731–1813: kryddor, te, porslin, siden 
(Malmö, 1974). 
391 Hörnström, Anders Odel, s. 175ff. 
392 Se t. ex. Runefelt, Dygden som välståndets grund, s. 9ff som argumenterar för denna håll-
ning; Jones, Gender and the formation of taste, s. 3. 
393 Tanckar Öfwer Den Swenska Oeconomien Igenom Samtal Yttrade N:o 14, 1738. 
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syftet med handeln. Då tar egennyttan över, som ”/a/ldrig brydde sig om He-
der, godt Ryckte, Släckt eller Wänskap, allenast han såg sig ha någon winning, 
at förwänta.”394 Med egennyttan spräcks de band som håller ihop släkter och 
anförvanter, syskon och äkta personer, i förlängningen de band som håller 
ihop ett gott samhälle. I Swenska Sanningen påstås att när egennyttan breder 
ut sig skapas misstro mellan människor, den gör så att vänskap och lojaliteter 
blir till salu:  

Men egen nyttan som så gror i wåra tider, 
Förtrolighet ibland oss menniskjor icke lider. 
Så att det ser så ut: som Wänskap biltog /= till salu/ wor 
Och at ei några mer kan tro sin enda bror.395 

Dessa skribenter uttryckte möjligheten att handeln skulle kunna utvecklas utan 
egennyttan, vilket är en fullkomligt omodern uppfattning. Viss handel ansågs 
befrämja det allmänna bästa, men den sorts handel som bidrog till en livsstil 
à la mode fördömdes. Marknaden skulle inte drivas enbart av tillgång och ef-
terfrågan, för efterfrågan skulle kunna ledas både av behov och begär, så mo-
ralisterna tvingades balansera. Med modet konkretiserades egennyttan som 
ställdes i skottgluggen när de ville förhindra att handeln passerade gränsen för 
det oegennyttiga utbytet länder emellan till ett lågt begär efter det nya.  

Motbegreppet mode  
Mode är ett begrepp som, eftersom det nuförtiden ofta rymmer mångtydig-
heter och används med olika innebörder i olika sammanhang, nästan har tömts 
på sitt innehåll.396 I frihetstidens offentliga samtal var det tvärtom, begreppet 
fylldes. Omkring modet skapades en begreppsapparat och en förståelseram 
där skilda områden möttes. Förutom den materiella produkten, med allt vad 
den innebar av siden, spetsar och accessoarer, material och mönsterkunnande 
stod modet för det opatriotiska, för det fransyska och för importen av onödiga 
varor.397 Det gavs både materialitet, kön och vad som kan kallas psykologiskt 
innehåll. I kläder, åkdon och frisyrer, menade man, manifesterades fåfängan, 
den oönskade egennyttan och det okontrollerade begäret. Det betecknade en 
livsstil à la mode som gjorde det möjligt att både beskriva, förklara, och för 
den delen förhålla sig skeptisk till levnadsvanor och till tidens gång, som tyck-
tes ställas på ända i en begynnande konsumtionsekonomi.  

När Koselleck skildrar den nya tidens förväntningshorisont som öppnades 
under 1700-talet exemplifierar han med begreppet framsteg som 
                               
394 Ibid.   
395 Then Swenska Sanningen N:o 2, 1739. 
396 Se t. ex. Ida de Wit Sandström & Cecilia Fredriksson, Inledning, i desamma, red., À la mode: 
Mode mellan konst, kultur och kommers (Göteborg, 2016), s. 9. 
397 Jfr Karlsson, Svensk-franska förhandlingar; Runefelt, Att hasta mot undergången, kap. ”Det 
oföränderliga modet”. 
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sammanfattade ”en mängd nya erfarenheter från de föregående tre århundra-
dena”.398 Vetenskapliga uppfinningar och industrins tillämpningar stabilise-
rade framsteget vilket gav upphov till en föreställning om att ”nya framsteg 
kan förväntas utan att de för den skull kan beräknas i förväg”.399 Enligt Kosel-
leck var framsteget ”det första genuint historiska begrepp som satte tidsskill-
naden mellan erfarenhet och förväntan på ett enda begrepp”.400 Men även be-
greppet mode sätter relationen mellan erfarenhet och förväntan i spel och nya 
moder förutsätts komma utan att de kan beskrivas i förväg.401  

Framsteg inbegriper ju i sig en riktning framåt, och rymmer väl en positiv 
värdering. Mode hade som ursprunglig betydelse ungefär mått, sätt och be-
skaffenhet, olika modes eller façons på vilket något kunde göras och det rymde 
först ingen riktning. Från och med renässansen kom det dock att betyda unge-
fär det nya sättet att göra något på.402 Begreppet förknippas med den begyn-
nande handelskapitalismen och kom i bruk ungefär samtidigt som förvänt-
ningshorisonten, enligt Koselleck, började öppna sig för allt fler skikt.403 Klä-
dedräkten hade också dessförinnan markerat sociala skillnader, men föränd-
rats så långsamt att det inte kan kallas för mode, ungefär som när Koselleck 
beskriver att det i den ’gamla’ världen skedde knappt märkbara förändringar. 
Framtiden var bunden vid det förflutna och idealet var en ”nästan skarvlös 
överföring av tidigare erfarenheter till kommande förväntningar”.404 

Ordet mode utgör dessutom en beståndsdel i begreppet modernitet. Charles 
de Baudelaire anses vara den som benämnde tidsperioden och kopplade sam-
man mode och modernitet genom att i en essä 1845 diskutera mode som en 
speciell upplevelse av förändring och nyhet.405 Modets logik eller neomanin 
som Roland Barthes kallar den är en av modernitetens och konsumtionssam-
hällets grundvalar.406 Den norske filosofen Lars Svendsen beskriver till och 
med modets framväxt som ”en av de mest avgörande händelserna i 

                               
398 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 180ff, citatet s. 181.  
399 Ibid., s. 186. 
400 Ibid., s. 185. 
401 Lars Fr. H. Svendsen, Mode: En filosofisk essä (2004; sv. övers. Nora, 2006), s. 20. 
402 Det engelska fashion är besläktat med franskans façon. Diskussionen om modets ursprung 
gäller när under medeltid eller renässans man kan börja tala om mode. Sarah-Grace Heller drar 
i ”The birth of fashion”, i Georgio Riello & Peter McNeil, eds, The Fashion History Reader: 
Global Perspectives (London & New York, 2010), s. 34 slutsatsen att svaret ligger i ”the eye 
of the beholder”. 
403 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia s. 179.  
404 Ibid., s. 178. 
405 Charles de Baudelaire, ”Le peintre de la vie moderne”, 1845, se t. ex. Sara Danius, ”Intro-
duktion: Charles Baudelaire”, i Sara Danius, Cecilia Sjöholm & Sven-Olov Wallenstein, red., 
Aisthesis: Estetikens historia I (Sthlm, 2012), s. 355; Nina Björk, Sireners sång: Tankar kring 
modernitet och kön (Sthlm, 1999), s. 9; 95f; jfr SAOB, bd 17 (Lund, 1945) där modernitet som 
tidsperiod beläggs i svenskan år 1816, dock utan koppling till mode.  
406 Roland Barthes, The Fashion system (1964; eng. övers., New York, 1967), cit. i Kawamura, 
Modeologi: En introduktion till modevetenskap, s. 22. 
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världshistorien”, och att modet ”anger riktningen för moderniteten”.407 Inom 
flera vetenskapliga fält brukar moderniteten annars beteckna en epok med 
kännetecken som rationalitet, demokrati, ambitionen att klassificera ting, 
människor och företeelser, liksom flit, sparsamhet och andra, som de då be-
nämns, borgerliga dygder.408 Men flit och sparsamhet var de främsta dygderna 
också i det tidigmoderna bondesamhället, vilket gör beteckningen borgerlig 
tveksam. Frågan gäller i stället vartåt dessa dygder riktas. Mode uttrycker en 
ständigt gäckande tidsdimension. Som begreppet framsteg riktar det blicken 
framåt. 

Koselleck menar som sagt att vissa begrepp inte bara registrerar utan också 
skapar erfarenhet.409 Begreppet framsteg till exempel ”handlade alltid om att 
hantera erfarenheter som inte kunde härledas från de dittillsvarande erfaren-
heterna, och att /…/ formulera förväntningar som dittills inte hade kunnat hy-
sas.”410 Ända sedan modets uppkomst hade det förts en diskussion om att mo-
det eller lyxen, lasten luxoria, ansågs rucka på den rådande och önskvärda 
samhällsordningen.411 Det lastbara modet beskrevs som negativt i relation till 
dygderna, som ju uttrycker ackumulerade och eftersträvansvärda erfarenheter, 
till för att upprätthålla tillvaron hellre än att utmana den, medan det nya, ut-
bytbara och föränderliga var (och är) modets raison d’être. 

När läsarna av de moraliska veckoskrifterna fick ta del av kommentarer och 
farhågor om vad som följer med handel och kommers användes modet för att 
begripliggöra och förklara den närmast oundvikliga riktning samtidens för-
ändring tog och för att teckna vilka krafter som var i görningen. Med hjälp av 
modet skildrades de tillfälliga lockelser som samtiden rymde. Med modet ho-
tade oordning, rentav ”bakfram wände tider”, som Det Swenska Nitet uttrycker 
det.412 Vitsen med modet är dess flyktighet och trolöshet – det är otillförlitligt 
till sin karaktär. Det handlar om oupphörlig förnyelse och ständigt förkastande 
av det som görs ur-modigt, utan att det behöver vara uttjänt. Den som ägnar 
sig åt det karakteriseras med negationer som obeständig, odygdig, omåttlig, 
ostadig och så vidare.413  

                               
407 Svendsen, Mode: En filosofisk essä, s. 12 hänvisar till Barthes som betraktar modet som ett 
kulturellt system av betydelser. I modevetenskaplig forskning hävdas ofta modets betydelse för 
formandet av moderniteten, se t. ex. Christopher Breward & Caroline Evans, eds, Fashion and 
Modernity (Oxford & New York, 2005); även Gilles Lipovetsky, The Empire of Fashion: 
Dressing Modern Democracy (1987; eng. övers. Princeton, 1994), s. 4. 
408 Se t. ex. Björk, Sireners sång, s. 63; Rita Felski, The Gender of Modernity (Cambridge, 
Mass., 1995). 
409 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 191. 
410 Ibid., s. 185.  
411 Runefelt, Hushållningens dygder, s. 158; Aileen Ribeiro, Dress and Morality (1986, 2 ed. 
Oxford & New York, 2003); Christopher Breward, The Culture of Fashion: A New History of 
Fashionable Dress, (Manchester & New York, 1995).  
412 Thet Swenske Nitet N:o 4, 1738. 
413 Om ostadighet som tecken på odygd och obeständighet t. ex. Runefelt, ”Aristoteles på kaf-
fehus”, s. 341; som tecken på omanlighet, Liliequist, ”Från niding till sprätt”, s. 85ff. 
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Nuförtiden sägs också mode vara identitetsskapande, och att man med 
mode gestaltar individualitet. Mode ”positionerar individen i en global 
värld”.414 Emellanåt rapporterar nutida medier om forskningsresultat som häv-
dar att identiteter byggs omkring val av olika varor. Då sätts konsumtionssam-
hället som en självklar ram för konsumtionsbeteendet som förklaras med hjälp 
av samhällsvetenskapliga teorier om hur identiteter formas.415 Under frihetsti-
den låg konsumtionssamhället ännu bara i sin linda. Ramen utgjordes i stället 
av den då lika självklara gamla samhällsordningen, som beskrevs som ett stort 
hushåll och identiteter formades i relation till den. Konsumtionshandlingen, 
det jag kallar en livsstil à la mode, skulle förklaras också då, men från andra 
sidan tröskeln till den moderna världen. Med hjälp av begreppet mode både 
registrerades och hanterades samtidens förändringar, det till och med bidrog 
till att forma nya framåtriktade identiteter men inte enligt någon enkel ’gender 
binary’. Nedan försöker jag reda ut förhållandet mellan mode och kön.  

”Det Nymodiga Paret” 
När modet gavs status av förklaring till hur det kommer sig att människor låter 
sig ledas i modernitetens riktning ställdes det mot hushållet och det goda för-
hållande makarna var ämnade att leva upp till där. Ofta går det inte att tidsfästa 
dessa moraliserande betraktelser till att gälla just 1730-talet, men i ett nummer 
blir Argus ändå rätt tydlig när han jämför det innevarande året, 1733 med år 
1696. De båda åren beskrivs som att de ingått ett ”hjonelag”, det vill säga 
äktenskap, och innan läsarna ännu vet vad numret egentligen går ut på får de 
veta att det inte är ett särskilt gott äktenskap. De utgör ett ”löyligit Par”, som 
låter sig ledas av dödssynderna avunden och lättjan:  

Desse Makar äro trogna Följeslagare, men Hufwud-Fiender. De hänga efter 
hwarannan så tätt, som Jalousien och en skiön Flicka, ja som Lättian och Fat-
tigdommen, men de förlikas som Hund och Katt.416 

Senare visar det sig äktenskapet inte vara ingånget mellan mänskliga gestalter, 
utan mellan 1696 års stat, och 1733 års ’högfärd’, det vill säga mellan den 
goda statshushållningen före Karl XII’s regeringstid, och samtidens lättsin-
niga leverne. I denna allegoriska beskrivning av landets tillstånd lånar kom-
mentarerna formen av ett äktenskap. Den ena beskrivs som en ”ärbar och 
sedig” man, som uppför sig på det ”gamla Swenska wiset”.417 Den andra får 
en kvinnlig gestalt, hon är en ”rasande fiålla, en förargelig Apa, som icke wet 
                               
414 de Wit Sandström & Fredriksson, À la mode, Inledning, s. 10. 
415 Kalle Kniivilä, ”Livets salt berättar vem du är”, Sydsvenskan 22.11 2016 om en doktorand 
på Ideon i Lund (varken ämne eller institution anges), som menar att ”Varumärken /…/har blivit 
byggstenar i en kreativ, modern och urban identitet. /–-/ Ägodelar har blivit en förlängning av 
jaget”.  
416 Then Swänska Argus N:o 10, 1733.  
417 Ibid. 
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hwad hon will härma efter, ty hon will härma efter alt, Ett odygdigt stycke, 
som aldrig unnar den stackars Gubben någon roo.”418 

Dessa makar får inte några goda råd av Argus om hur de ska uppträda mot 
varandra. Bilden av hjonelaget används för att tala politik utan politik, eko-
nomi utan ekonomi, ändå samhälle eftersom äktenskapet var centrum i hus-
hållet och del av samhällsordningen, och om tidens gång. Samtiden symboli-
seras av den kvinnliga gestalten, medan mannen beskrivs som den hederliga 
tiden förr. Skuldfrågan är också avgjord: Hon har mot hans vilja blivit hans 
”Maitresse”, vilket är ämnat att förtydliga det hela.419 Den redlige mannen har 
på något sätt blivit både förförd och förledd. Egentligen har han redan en 
hustru vars namn är ”Sparsamhet”, men hon bor numera mest på landet. Deras 
dotter heter naturligtvis ”Wälmåga”, som Argus menar att riket skulle ha njutit 
om man hållit sig till det gamla sättet att leva, men ”detta äkta Barnet, sade 
Han med tårar, war så siukligt och spädt af sig”.420 De dåliga vanor som gör 
att det står så illa till i landet, får barnen i det oäkta ’hjonelaget’ som namn. 
De får heta: Bedrägerie, Intrigue, Banqueroute – med en term hämtad från en 
ekonomisk vokabulär, Armod och Förtwiflan – är vad som väntar. Det är just 
en förtvivlad bild av samtiden som målas upp. 

Sedan blir det ekonomi i alla fall. Att döma av hur det ser ut på gator och 
torg, skriver Argus, skulle man kunna tro att både Sala silvergruva och Falu 
koppargruva producerar mer än någonsin. Men så är inte fallet, trots begrän-
sade tillgångar ökar i stället utgifter som bara leder till prakt och överflöd när 
landets tillgångar förslösas. Förr jämförs med nu, och fram manas en bild av 
hur sparsamheten och en förnuftig hushållning förut regerade i Sverige. Då 
används livsstilen à la mode för att uttrycka förändringen: Nu används siden, 
säger Argus, då räckte en klänning i flera år. Då fanns inte många vagnar i 
staden, nu däremot måste man kasta sig ur vägen för de många som rullar på 
gatorna. Som alternativ till denna olycksaliga förändring vill Argus göra spar-
samhet till ett mode.421 Detta var naturligtvis en medveten motsättning: spar-
samhet uppfattades som en dygd, medan modet kännetecknade laster som få-
fänga och slöseri. 

Även Mercurius ägnar ett helt nummer åt modet som påstås göra stor skada 
i ”wåra Hushåld”.422 Han jämför med hur det var i Stockholm för 50 à 60 år 
sedan: ”Då såg Fruen effter sit Hushåld”, i stället för att ”åka kring Staden 
dageligen och giöra Visiter”, vilket tvingar männen att sätta sig i skuld och 
ängslas över pengar.423 Han avhandlar mycket konkreta problem: Inkomster 
om 10 à 1500 Daler räcker inte, om man ska leva som folk, som det heter, och 
rätta sig efter modet. Nuförtiden förslår inte två rätter på bordet, trots att man 

                               
418 Ibid. Numret är ofta citerat: t. ex. Runefelt, Att hasta mot undergången, s. 61f. 
419 Then Swänska Argus N:o 10, 1733. 
420 Ibid. 
421 Ibid. 
422 Sedolärande Mercurius I: N:o 15, 1731. 
423 Ibid. 
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mycket väl skulle bli mätt, eftersom man måste följa modet: ”Sedan skal ock 
Fruen hållas effter modet i Kläder”, hon ska ha hästar och vagn och därför 
också två eller tre drängar.424 Så måste hon ha spelpenningar, juveler och nip-
per från både England och Frankrike, sägs det.425  

Livsstilen à la mode raljerades över också av Hedvig Charlotta Norden-
flycht i dikten ”Det Nymodiga Paret”. Där varvas herrns och fruns beskriv-
ningar av hur deras liv har förändrats och hur de tvingats byta både vanor och 
tillhörigheter för att de gamla inte längre duger. Paret måste leva på större fot 
än de önskar, skaffa fler saker än de behöver. Exempelvis måste herrn klippa 
håret och sätta på peruk, och fruns möbler får lov att bytas ut trots att de är 
nästan nya:  

Herrn 
Nog kunde jag bruka den tjenliga drägt, 
Hwarmed naturen min hjessa betäckt, 
Och hölle mit hår och mitt hufwud så wärdigt, 
Som andras, När det blifwer putsat och färdigt:  
Men jag får ej lof, 
Mitt hår bör skäras af: 
Det köpte står bättre mitt ansigte bra: 
Ja måste ha Peruque: Ty Mode wil så ha.426 

Frun 
Nog är mina meubler så wackra ännu, 
Och nyligen kjöpta för et år eller tu;  
Men smaken i alt af det gamla wil pråla.  
Jag kan dem ej mera för ögonen tåla: 
Ja! Jag måste le  
åt min Canapee. 
När Soffan kom in och sit rum skulle ta,  
Hur hon då blev fuhl; Ty Mode wil så ha.427 

Alla strofer inleds med vad som borde vara en rimligare, rentav förnuftigare 
hållning. Varje strof avslutas med omkvädet att det nymodiga paret tvingas 
göra och köpa allt detta för att ”Mode wil så ha”.428 I dikten utgör varken pe-
ruken eller möblerna, eller för den delen snörlivet och vagnsåkandet eller den 
nya matservisen som övriga strofer handlar om, mode. Dessa kommoditeter 
och nya vanor är bara exempel på attribut och åtbörder som krävs att man 
skaffar och tillägnar sig för att göra modet till viljes. Modet beskrivs som ett 
personifierat väsen, med förmåga att förleda både herrn och frun att göra något 
som de egentligen inte borde. Det nymodiga paret låter sig övertalas, förivras, 

                               
424 Ibid. 
425 Ibid. 
426 Hedvig Charlotta Nordenflycht, ”Det Nymodiga Paret”, i Qwinligit Tankespel För År 1746–
47 (Sthlm, 1747), strof 7. Om peruker, se Möller, Lyx och mode i stormaktstidens Sverige.  
427 Nordenflycht, ”Det Nymodiga Paret”, strof 10. 
428 Ibid., strof 1. 
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fördummas, nästan förtrollas av modet, som lockar dem bort från ett gott liv 
där det sunda förnuftet, gestaltat som hushåll, råder:  

Frun  
Nog lefde jag nögder i ro med min Man, 
Och skjötte mitt hushåll, som stode mig an, 
Och sluppe at bedja den widriga lycka, 
Som plär mig wid Spelbordet ofta förtrycka; 
Wore någon dag, 
Fri från den lag, 
At göra Vister och dem emotta,  
Men det måste ske; Ty Mode wil så ha.429 

Dikten avslutas med att mode beskrivs som ”En Tyrannisk magt, som sjelf är 
ingen ting”, ändå omöjlig att stå emot.430  

I dikten skiljs således mellan modets brukare, och mode som företeelse el-
ler fenomen, ungefär som den japansk-amerikanska sociologen Yuniya Kawa-
mura gör en distinktion mellan mode som fenomen och som kläder. Hon be-
traktar mode som en föreställning som måste skiljas från klädmodet som prak-
tik. Mode är det ”extra värde” som tillskrivs varor, till exempel kläder.431 I 
slutet av 1800-talet formulerades sociologiska teorier om mode och 
’conspicuos consumtion’ för att analysera klassamhället. Enligt Thorstein Ve-
blen i The Theory of the Leisure Class, markerade denna ’leisure class’ ett 
avståndstagande gentemot arbetarklassen genom att skapa nya moden så fort 
de förra började anammas av arbetarna.432 Under frihetstiden fanns ännu ingen 
sociologi med vetenskapliga anspråk, ändå formulerades, om man så vill teo-
rier om sociala relationer, utifrån den dygdeetiska ram som var tillgänglig för 
moralisterna. Men Mercurius, Argus och Nordenflycht intresserade sig mer 
för att enskildas sinnen förleddes, än att klasser ställdes mot varandra. De teck-
nade modets ’extra värde’ mycket närmare brukarnas, vad som kan kallas, 
psykologi. Medan modet nuförtiden omtalas som identitetsskapande eller de-
finieras som det nya för nyhetens egen skull, så åskådliggjordes snarare lyst-
naden efter det nya, vilket tydligare inbegriper de låga begär, affekter, eller 
passioner som paret drivs av, liksom de skamkänslor som följer om man inte 
lever upp till modets påbud.  

Mercurius beskriver rädslan för vad omgivningen ska säga, när han låter 
en tänkt läsare klaga: ”Inte kan man prætendera at jag och min Hustru alena 
skola skilja Oss ifrån andra, jag får då heta Mas och Girug, ja obelefwad”.433 
Andras omdömen om honom och hustrun tvingar honom att göra på samma 
                               
429 Ibid., strof 2. 
430 Ibid., strof 12. 
431 Kawamura, Modeologi, s. 17f; 20; kap. 5. 
432 Thorstein B. Veblen, The Theory of the Leisure Class (1899; sv. förkortad övers. Den ar-
betsfria klassen, 1926; 2 rev. uppl. Göteborg, 1986). För en kritik se Lipovetsky, The Empire 
of Fashion, s. 43f. 
433 Sedolärande Mercurius II: N:o 15, 1731. 
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sätt som de. Modet inplanterar en önskan om att följa strömmen och att inte 
våga avvika. Det är en ”lag, at den ena Will-Hiärnan skal härma den andra”, 
som Argus uttrycker det.434 Om modet ges utrymme, måste skammen, som 
enligt den permanenta offentligheten skulle sätta gränsen för människors 
handlingar kodas om och riktas åt ett annat håll.  

Det stod alltså två olika ’borden’ på spel, två olika sorters skam eller två 
olika identiteter, den förra utåtrikad, den senare ’inåtvänd’ med Dror Wahr-
mans terminologi, framåtriktad med min. Det viktiga för mannen är att vara 
comme il faut, som sig bör, att inte göra bort sig i andras ögon. Detta borde 
underordnas det sociala trycket att visa sig belevad.435 Men det var ett annat 
än det moraliska borde som framhåller förmågan att sätta sig över laster och 
begär för det allmänna bästa, förmågan att vara oegennyttig. Som Philemon 
och Baucis.  

Det var alltså ett svårt uppdrag moralisterna hade tagit på sig. Genom sin 
makt över människornas sinnen fick modet konsekvenser för hur livet skulle 
komma att levas och samhällen inrättas. Mercurius tar sin utgångspunkt i en 
förvissning om att förändringar inte skulle inträffa om inte enskilda lät sig 
lockas och hans pedagogiska uppdrag är att förmå sina läsare att inse detta. 
När en tänkt läsare frågar: ”Får icke hwar och en giöra som han will”?, svarar 
han: ”det är ingen Privat Sak, utan detta angår Oss alla.”436 Allmänintresset 
bör vara det som leder enskildas handlingar, den privata egennyttan ska inte 
ta över. Moralisterna gjorde inte som Bernard Mandeville i England, som hade 
propagerat för att släppa begären och lasterna fria, alltså en total omsvängning 
av gängse dygdteori. Mandeville hävdade att enskildas laster – private vices – 
borde uppmuntras och att detta skulle leda till det allmännas väl – till publick 
virtue.437 

Egentligen hoppas Mercurius finna lösningen på problemen i överflödspo-
litiken, i restriktioner som ska hålla orättfärdiga utgifter i schack. Allt brokigt 
tyg bör förbjudas och med högre skatter ska den inhemska produktionen av 
silke och kläde främjas. Om man ger skräddareämbetet en viss modell – för 
bägge könen – som skräddarna inte får frångå, så ska ”det missbruk Modet 
giör” kunna stävjas.438 Men han är frustrerad över överflödsförordningarnas 
bristande verkningskraft. Det hänger trots allt på enskildas dygd och ståndak-
tighet, och dygden som svarar på frågan hur samhällen ska inrättas har som 
syfte att underlätta ”Mennisklig sammanlefnad”, som det uttrycks i ett annat 
nummer.439  

                               
434 Then Swänska Argus N:o 9, 1734; jfr George Simmel, ”Fashion” (1904), The American 
Journal of Sociology, vol. 62, nr 6, 1957. 
435 Jfr Öhrberg, Samtalets retorik, s. 32ff. 
436 Sedolärande Mercurius II: N:o 15, 1731. 
437 M. M. Goldsmith, Private vices, public benefits: Bernard Mandeville’s social and political 
thought (Cambridge, 1985). 
438 Sedolärande Mercurius II: N:o 15, 1731. 
439 Ibid., III: N:o 7, 1731, enligt brevskrivaren Philaleta en översättning ur Addissons skrifter. 
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Modets kvinnliga gen(i)us  
Moralisterna upprätthöll alltså skillnaden mellan mode som liderligt och last-
bart fenomen och dess brukare. Enligt både Sedolärande Mercurius, Argus 
och Nordenflycht lockar och förleder modet både kvinnor och män. Man kan 
notera att det enligt Argus är männen som tar med sig det senaste modet från 
”utrikes Orter”, inklusive den nya vanan att ”reformera Fruentimmrets 
Lefnads-sätt”, det är de som uppmuntrar fruntimren att ägna sig åt fåfänga och 
tidsfördriv.440 Man kan också lägga märke till att Nordenflycht inte tillskriver 
modet något kön i ”Det Nymodiga Paret”, trots att det gestaltas som ett för-
kroppsligat väsen om inte med vett, åtminstone med vilja. Av andra får dock 
modet förutom personlighet emellanåt också kvinnligt kön. Argus kallar 
henne Madame la Mode – ett namn som återkommer ända in på 1800-talet.441 
Enligt Mercurius är modet en härskarinna som förför och lockar de lättledda 
in på lastens väg:  

Modet är den Enwåldige Härskarinnan, hwars wälde och Tyrannie en dårskap, 
som jag intet wet at nämna, underlagt snart sagt Oss allesammans.442 

Modet gavs både vilja, kraft och riktning. Mercurius låter härskarinnan pre-
sentera sin grundregel: 

Jag skal intet giöra dig ledse wid mig, jag skal altjd söka at roa dig med något 
nytt. War du alenast upmärcksam at taga wahra på mina Lagar, ehuru underliga 
de ock i förstone kunna dig förekomma, och skynda dig at wärckställa dem ju 
förr ju häldre (min kursiv).443 

I modevetenskaplig litteratur framhålls som sagt, att mode blev kvinnligt först 
vid sekelskiftet 1800, efter den franska revolutionen. Det har uttryckts som att 
män tvingades avstå från mode.444 Detta har förvisso motbevisats med många 
empiriska exempel, men är ändå en envist återkommande bild.445 Då betecknas 
dock modets kön efter dess brukare. Runt sekelskiftet 1900 förklarade som 
uttryck för sin tids patriarkala ordning, medan modedräkt för män benämndes 

                               
440 Then Swänska Argus N:o 40, 1733. 
441 Om ”Madame la Mode” i Andreas Rydelius, Förnuftsöfningar, se Ewert Wrangel, Frihets-
tidens odlingshistoria ur litteraturens häfder 1718–1733 (Lund, 1895), s. 22. Madame för-
kroppsligar laster som högmod och högfärd som författare och illustratörer använt sedan me-
deltiden, se Gundula Wolter, Teufelshörner und Lustäpfel: Modekritik in Wort und Bild 1150–
1620 (Marburg, 2002). 
442 Sedolärande Mercurius II: N:o 15, 1731. 
443 Ibid. 
444 Se ovan, Inledning, s. 25. 
445 Se t. ex. Anna Hedtjärn Wester, Män i kostym: Prinsar, konstnärer och tegelbärare (Sthlm, 
2010). Om mode för kvinnor och män, även: Lena Rangström m. fl., Modelejon: Manligt mode 
1500-tal, 1600-tal, 1700-tal (Sthlm, 2003); Britta Hammar & Pernilla Rasmussen, Kvinnligt 
mode under två sekel (Lund, 2001). 
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”feminiserad”.446 Även senare betecknas mode som en ”ytlig och irrationell 
kvinnlig praktik” för att det är kvinnor som konsumerar mode.447 Inte heller 
Kawamura vid nästa sekelskifte upprätthåller motsvarande distinktion mellan 
mode och genus som hon är så noga med att göra mellan det ’extra värde’ 
mode som fenomen utgör i förhållande till kläder när hon talar om modets 
”feminisering”.448 Kanhända har alltså det kvinnligt könskodade modet efter 
1700-talet smält samman med kvinnor som social kategori? Distinktionen 
mellan modets brukare av båda könen och det könskodade (och sexualiserade) 
språk som moralisterna upprätthöll, och som jag är angelägen om att både ut-
reda och behålla, har med andra ord inte upprätthållits sedan dess.  

Enligt Dror Wahrman inskränktes de båda könens möjligheter att över-
skrida könsgränserna under den senare delen av 1700-talet, eller ’the new ré-
gime of identities’. ”Gender /…/ collapsed into sex”, lekfulla gränsöverskri-
danden ersattes av rigida kategorier och kvinnors främsta roll blev moderns.449 
Martha Howell poängterar som sagt, att det var konsumtionen som blev ett 
kvinnligt, i bemärkelsen kvinnors, område medan mäns egennyttiga vinstin-
tresse kanaliserades i ’money making’ och blev en sysselsättning för dem.450 
Dessa identiteter är väl inte oförenliga och skulle kunna utgöra olika aspekter 
av moderna identiteter. Här har jag dock understrukit att 1730-talets svenska 
moraliska veckoskrifter, på den bortre sidan av modernitetens tröskel, fram-
höll den goda husmodern som förebildligt ideal, genom att kontrastera henne 
mot det kvinnligt kodade modet. Enligt moralisterna hade handeln ännu inte 
befriats från anklagelser om att den stimulerade girighet och begär. Egennyt-
tan var inte eftersträvansvärd, eller måste åtminstone kringgärdas. 

Men trots att både kvinnor och män lät sig ledas av mode, var mode kvinn-
ligt kodat redan under 1700-talet. Dock inte för att enbart kvinnor följde det. 
Inte heller för att Madame la Mode fick namn av en Madame eller härskarinna. 
Vid sidan av henne fanns till exempel gestalter som Fru Swea eller Fru Oeco-
nomia och alla hennes välartade barn.451 Det var för att mode signalerade det 
som var lastbart och instabilt, ostadigt och otillförlitligt, alltså motsatsen till 
dygder som stabilitet, ståndaktighet, måttfullhet och förstås förnuft. Mode in-
begrep inte bara det nya, utan en (individualiserad) lystnad efter det nya. Det 
kopplades till den slags psykologiska föreställning om människans tudelade 
natur där hon antogs besitta möjligheten att göra både gott och ont. Å ena sidan 
kapabel att styra laster och begär i rätt riktning, å den andra ofta oförmögen 
att sätta sig över dessa.452 När språkets liderlighet åskådliggjordes hade den 

                               
446 Veblen, Den arbetsfria klassen, s. 118ff. Enligt sociologen Simmel, ”Fashion”, ägnade sig 
kvinnor åt mode som kompensation eftersom de hade så få andra uttryckssätt till sitt förfogande. 
447 de Wit Sandström & Fredriksson, Inledning, i À la mode, s. 13. 
448 Kawamura, Modeologi, s. 26f. 
449 Wahrman, The Making of the Modern Self, s. 41ff, citatet s. 44; s. 12. 
450 Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy”, s. 86. 
451 Tanckar Öfwer Den Swenska Oeconomien (Sthlm, 1738). 
452 Runefelt, ”Dygden, nyttan och begären”, 22f. 
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”retoriska utsmyckningen /…/ alltsedan antiken beskrivits i kvinnliga termer: 
smink, smycken och dräkter med mera”.453 

Det räcker alltså inte att beteckna mode som kvinnligt i bemärkelsen kvin-
nors praktik som tidigare forskning ofta har gjort, eller att hävda att ”särskilt 
kvinnor” ägnade sig åt mode.454 Mode var kvinnligt, lastbart och av ondo ef-
tersom laster och begär kodades med kvinnligt kön medan dygden och förnuf-
tet fortfarande hade en manlig könskodning.455 Samtidigt som det upprätthölls 
en dikotomisering och en hierarki mellan de båda könen kunde dygden – och 
dess motsats modet – användas som ett karaktärsmärke som gjorde skillnad 
inom gruppen kvinnor och inom gruppen män.456 Denna spänning mellan möj-
ligheten för båda könen att vara dygdiga respektive lastbara, samtidigt som 
lasten kodades med kvinnligt kön, utnyttjades i moralisternas försök att besk-
riva och värdera riktningen på samtidens förändringar. Modet var ett sätt att 
skildra och förklara förändringarnas riktning och kraft. Då skrevs dygdiga 
handlingar som ideal för både kvinnor och män samtidigt som korsande av 
könskodade gränser kunde användas i avskräckande syfte. (Föreställningen 
om den upp- och nervända världen är redan presenterad.) Den otillförlitliga 
livsstilen à la mode var irrationell i förhållande till den rationella, eller hellre 
förnuftiga, samhällsordningen, som moralisterna sade sig värna. Det som stod 
på spel var frågan om en framåtriktad modernitet eller ett tillbakablickande 
samhälle och vilken relation enskilda borde ha till samhällsordningen. Nu vän-
der jag mig därför till frågan om människans uppgift i samhället skulle vara 
att tillmötesgå behov eller att tillfredsställa begär inom ramen för en samhälls-
ordning gestaltad som hushåll.  

Kroppsliga begär och behov 
I förra kapitlet framhölls att dygden lärdes i de svenska moraliska veckoskrif-
terna utifrån en föreställning om att den enskilda människan förbands till det 
allmänna bästa och att tidigmoderna identiteter formades genom att riktas 
”outward” utåt, snarare än inåt mot en individualiserad identitet.457 Moralis-
terna ramade in sina betraktelser i exemplumpedagogiken, där historien skulle 
lära livet. Modet var både en illustration till de fördärvliga tiderna och till upp-
fattningen – enligt affektläran – att människan leds att handla i enlighet med 
sina låga begär om hon inte fostras att leva enligt dygden.458 Det var en 

                               
453 Malm, Det liderliga språket, s. 175. 
454 Runefelt, ”Aristoteles på kaffehus”, s. 345. 
455 Lloyd, Det manliga förnuftet. 
456 Jfr Wahrman, The Making of the Modern Self, s. 63 om att ”effiminacy” kunde användas om 
både kvinnor och män; även Emma J. Clery, The Feminization Debate in Eighteenth-Century 
England: Literature, Commerce and Luxury (Basinstoke, 2004), s. 8ff. 
457 Wahrman, The Making of the Modern Self, s. 168. 
458 Runefelt, ”Dygden, nyttan och begären”, 22f. 
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flytande gräns mellan att tillmötesgå behov och att tillfredsställa begär. Om 
den gränsen förhandlades i frihetstidens moraliska veckoskrifter. 

Moralisternas moral rymde alltså kroppsligheter genom att de ställde en 
livsstil à la mode där lystnaden efter nya materiella ting och sätt att leva kon-
trasterades mot grundläggande mänskliga behov och domestika göromål. Äkt-
enskapet, det egna hushållet och hushållsståndet som samhällsordning var för-
bundna med varandra. De korresponderade som micro- till macrokosmos. I 
den minsta samhälleliga institutionen producerades och konsumerades mat 
och kläder liksom skydd för väder och vind. Där ordnades och värderades de 
båda könen utifrån kroppsliga behov och begär.  

Laster och begär var som sagt inte alltid av ondo, de utgjorde en god driv-
kraft om de riktades åt rätt håll, tog de överhanden var det inte lika bra.459 Då 
kunde de uttrycka mer eller mindre kroppsliga ’svagheter’ som att ge efter för 
lättjan, att ägna sig åt frosseri, att inte våga riskera livet eller äran, det vill 
säga att vara feg, eller att låta avunden, girigheten eller högmodet styra. Öns-
kan om att äta gott och för mycket, att skaffa och visa upp rikedomar stred 
mot dygden måttfullhet. Kort sagt, dygdig var den som inte lät sig lockas av 
överdrivna begär, varken efter lyx, later eller annan njutning.  

För man måste ju äta, och förutom att människan dör om hon inte får mat 
och vatten skulle mänskligheten dö om inte barn blev till.460 Sexualiteten var 
en av flera nödvändiga kroppsliga drifter som i sitt rätta sammanhang, inom 
äktenskapet och med syftet att fortplanta släktet, var god och ändamålsenlig.461 
I berättelsen om samtidens förändringar och olycksaliga riktning utgjorde ana-
login mellan materiella begär och, som vi nuförtiden säger, sexuella begär en 
dimension i kampen mellan dygden och lasten. När den nya livsstilen à la 
mode retade och utmanade dygden beskrevs hur modet lockade, förförde och 
förledde sinnet bort från den samfällda gemenskapen. 

Fru Kättja 
Kättja är substantivet som hör till adjektivet kåt och är en av de sju dödssyn-
derna. I det tidiga numret där Argus storstilat välkomnar kvinnliga läsare för 
att visa dem ’dygde-wägen’ gör han en analogi mellan en dygdig människa 
och en som är trogen inom äktenskapet. Till Fru Kättia Sällskapslik har ett 
sällskap kvinnor kommit på visit – ett tydligt tecken på en livsstil à la mode 
där eftermiddagsvisiter med kaffe eller te utgjorde kvinnors motsvarighet till 
männens kaffehus.462 Argus ställer en husmors goda egenskaper och verksam-
heter mot vad som sker på visiten. Där använder Fru Kättia sin fingerfärdighet 

                               
459 Ibid.,  
460 Jfr Björk, Fria själar, s. 10; 16 om ovillkorliga kroppsliga behov. 
461 Se t. ex., Marklund, I hans hus, s. 191ff; jfr Maja Larsson, Den moraliska kroppen: tolk-
ningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin (Hedemora, 2002), s. 35–43. 
462 Then Swänska Argus N:o 3, 1732. Om visiter, t. ex. Runefelt, Att hasta mot undergången, 
s. 146f. 
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till att blanda kort i stället för till slöjder. Med en talförmåga som skulle ha 
gjort mycken nytta om den ägnats dygden lockar hon sitt sällskap in på få-
fängans väg. Och när Fru Kättia på detta sätt inte ägnar sin tid åt hushållssyss-
lor, beskrivs det som att hon också bedrar sin man genom att dessutom vara 
lätt på foten. Mannen får heta ”Hanrey”, det vill säga benämningen på en be-
dragen man som, enligt talesättet, alla vet har horn i pannan när han hängs ut 
till omgivningens beskådande.463 Argus ger honom namnet Herr Tålamod ef-
tersom det är han som får stå med skammen när hustrun inte sköter sitt hushåll.  

Fru Kättja används förstås som ett avskräckande exempel, meningen är att 
läsarna inte ska göra som hon. När Stiernhielm ställde Hercules vid skiljevä-
gen inför valet mellan Fru Lusta och Fru Dygd var det svenska språket som 
skildrades. Det skulle vara rakt, enkelt och inte för pråligt.464 Argus omplante-
rar det liderliga språket till den sociala ordningen. Han uppmanar sina kvinn-
liga läsare att välja mellan en livsstil à la mode och hushållsarbete, mellan att 
tillmötesgå andras behov och att tillfredsställa sina egna begär. Han upprörs 
över att fruns sällskap låter sig lockas in i hennes sfär och vänder sig direkt 
till läsarna med frågan: ”Hwarför giören I så mit ädla Swenska Fruentim-
mer?”465  

Argus lägger stort ansvar på de kvinnliga läsarna och förbinder dem med 
den goda samhällsordningen: ”på Edert upförande beror Riksens upkomst el-
ler undergång”.466 Det är till och med så att ”wår allmänna Wälfärd /beror/ på 
wårt Fruentimmers Upförande”, enligt ett senare nummer.467 Därför uppmanar 
han läsarna att ta avstånd från de hustrur som på detta sätt bedrar sina män: 
”jag ber Ehr, kära Fruentimmer, at om I fån spaning på hans Hustru, det I 
skiämmen ut henne och säijen henne midt i synen, at hon icke är wärd Ehrt 
omgenge.”468 Rädslan för skammen och att göra bort sig inför andra kvinnor, 
ska föra dem på den rätta vägen, vilket kan jämföras med mannen som nämn-
des ovan, som tillsammans med sin hustru riskerade att skämma ut sig om han 
inte levde upp till en livsstil à la mode, men av motsatt skäl.  

I hela detta nummer uttrycks ett mästrande tonfall mot de kvinnor som inte 
lever upp till vad samhället kräver av dem, vilket likställs med att vara goda 
hustrur som är sina män lojala och trogna i både vid och inskränkt bemärkelse.  
Argus mästrar men särskiljer samtidigt, inte framförallt mellan kvinnor och 
män, i stället upprätthåller han en skillnad kvinnor emellan, mellan dygdiga 
och lastbara kvinnor, mellan goda hustrur och lättjefulla, kättjefulla hustrur, 

                               
463 Then Swänska Argus N:o 3, 1732. Om otrogna kvinnor i medeltida litteratur, se Rodin, Onda 
kvinnor och oregerliga hustrur, s. 25ff; om hanrej, s. 61; jfr Svahn, Den liderliga kvinnan och 
den omanlige mannen, s. 82. 
464 Malm, Det liderliga språket, kap. ”Stiernhielm och representationen”. 
465 Then Swänska Argus N:o 3, 1732.  
466 Ibid. 
467 Ibid. N:o 8, 1734. 
468 Ibid. N:o 3, 1732. 
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mellan dem som förmår stå emot och dem som låter sig ledas av sina låga 
begär. Han skär inte alla kvinnor över en kam.  

Mannen låter ”betsla sig” – mäns begär 
Men det var inte bara kvinnors begär som skulle regleras. Om än Argus upp-
rörs över Fru Kättja Sällskapslik och för den delen över Lisa som tar husbon-
deväldet från sin man, presenterad ovan, kommer inte heller Lisas man undan. 
När Argus publicerar hennes brev avfärdar han först sina manliga läsare: ”Far 
wäl, Manfolk, I ären gemenligen/=vanligen/ intet så mäktiga, som i synens”, 
för att sedan demonstrativt vända sig direkt till sina kvinnliga läsare, med en 
anspelning på styrkeförhållandet mellan könen, som han på känt manér vänder 
på.469 Det är hos ”Qwinkönet /som styrkan/ består i wåra dagar”:  

Tacka wil jag Ehr, Täcka kön, som utan Hufwud-brått, utan bokwett, utan äm-
bets-förtienster, utan at wåga lif, blod och ägendom för Ehrt Fosterland, likwäl 
kunnen älta de manliga Hiärtan som Hwetedegar och gifwa dem hwad skapnad 
Ehr behagar.470 

Män var överordnade kvinnor, de hade företräde i allt som hade med värjo- 
och lärostånden att göra. Ändå kan kvinnorna, enligt Argus, med lätthet knåda 
dem efter sin vilja. Pelle måste ju också ha gått med på det hela: ”Jag kan 
undra på honom, som låter så betsla sig”, funderar Argus och spekulerar om 
vad som händer med män när de gifter sig:  ”Ungkarlar äro wi ofta Jättar, och 
giffte bli wi ofta Dwärgar.”471 Så han glider, från Lisa Husbonde som korsar 
könsgränsen, till kritik av hennes man Pelle som inte förmår sätta emot. Kvin-
norna bestämmer vad som behagar dem, menar han, och ironiserar över män 
som beklagar sig när han svarar dem: 

Det woro skam, säijen I, at wi skulle wara under de bräklige kärilens wälde. Ja 
wäl, jag lämna at det är skam, men det är ändå sant. I hafwen både skammen 
och skadan.472  

Thomas Laqueur hävdar att det alltid var kvinnans sexualitet som definiera-
des, men om det var mäns rädsla för att låta sig styras och deras oförmåga att 
inte ge efter, var det väl deras begär som stod på spel?473 Igen var det skammen 
som hotades med, männen borde skämmas. De borde orka stå emot. Det finns 
något hos kvinnor, tycks Argus mena, som gör att män inte tänker klart. Minns 
hur den redlige mannen som gestaltade 1696 års stat – alltså förr i tiden – 
framställs som att han inte själv kunde komma undan samtidens lättsinniga 

                               
469 Ibid. N:o 43, 1733. 
470 Ibid. 
471 Ibid. 
472 Ibid. 
473 Laqueur, Om könens uppkomst, s. 36. 
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leverne. På frågan om han inte kan skilja sig från sin mätress svaras att det är 
omöjligt, eftersom han på något sätt har blivit förtrollad. ”Hon är häxad på 
mig”.474  

Bilder där kvinnor förleder män för tankarna till en underliggande kraft-
mätning. Den goda ömsesidigheten är långt borta, i stället utbreder sig en 
stridszon. Mellan människor av två kön förenade i äktenskap förvisso, men 
här gestaltas också människan som begärsstyrd varelse vars göranden och lå-
tanden måste tyglas av dygder och förnuft. Det är någonting i samtiden får 
läsaren sluta sig till, som är lockande och förledande. Man låter sig luras, eller 
man gitter inte sträva efter dygd och anständighet. Detta besvärliga att vara 
beroende av kvinnor, kroppar, begär. Detta besvärliga att drivas av lustar. 
Detta svåra att upprätthålla goda samhällen, skulle man kunna säga. Om män-
niskor inte kan stå emot begärens lockelser sker obönhörligt en förändring i 
tiden. 

Mercurius och Argus uppdrag gick naturligtvis ut på att fostra sina läsare 
så att de skulle förmås att sätta sig över dessa begär och passioner. Men de 
förmedlar en känsla av maktlöshet och uppgivenhet. Modet – och allt vad hon 
står för – är för starkt. När ”Madame la Mode begynner rasa”, menar Argus, 
”då är bäst för mig at sitta stilla och tiga”, då har förnuftet ”ingen makt, til at 
leda, lysa och bringa Folket til något wist”.475 Mercurius citerar Juvenalis: 
”Naturen och Förnufft ey fölies af oss mera”, och förklarar: ”Ty Modets galna 
Lag wår Lefnad skal regera.”476 Om den okonstlade naturen fått råda, menar 
han, skulle modet inte ha fått inträde i människornas hjärtan.477 Men: ”hwad 
bryr Folcket sig om Naturen och förnufftet?”478 

Förnuftet, den främsta dygden, har inget att sätta emot när modet slår sina 
dunster i människorna: ”Fast man fryser, så at hiärtat dansar i Bröstet, skal 
man rätta sig efter Modet.”479 Mat och kläder behöver man, men modet gör så 
att man vill ha så många rätter, att man äter och super sig till döds. Modet är 
måttlöst. När naturen och förnuftet råder människor att arbeta och röra krop-
pen, menar Modet att det är ”gement” och förespråkar stillasittande vid spel-
bordet, eller promenader i vagn ”tils Blodet ruttnar i Kroppen, och Siukdomar 
hopetals antasta hälsan.”480 Modet för inget gott med sig: Lappri, onyttigheter 
och futtigheter har blivit det som människor intresserar sig för, skriver 
Argus.481 Lappri, liksom modet, var kvinnligt kodat och verkligt illa är det när 
också män befattar sig med det: ”jag såg en hop Fruentimmer och qwinnliga 

                               
474 Then Swänska Argus N:o 10, 1733. 
475 Ibid. N:o 9, 1734. 
476 Sedolärande Mercurius II: N:o 15, 1731: ”Nunquam aliud Nature, alius Sapientia dixit”. 
477 Then Swänska Argus N:o 9, 1734. 
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och naturen accepteras inte som grund för oöverlagda handlingar. 
479 Sedolärande Mercurius II: N:o 15, 1731. 
480 Ibid. 
481 Then Swänska Argus N:o 27, 1733. 
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Manfolck, falla i matthet och behagelig opasslighet af ingenting”.482 När män 
inte lever upp till föreskrivna dygder kan de kallas ’qwinnliga’ som en slags 
värdering.  

Tidigmoderna kroppsligheter, inklusive könsskillnader var alltså inkorpo-
rerade i samhällsordningen, men det fanns ingen skarp gräns mellan kvinnor 
och män i förmågan att vara dygdig. Gränsen gick mellan dem – oavsett kön 
– som lät sig ledas av sina låga begär, i stället för att se till egna och andras 
behov och gränsöverskridanden användes för att bedöma handlingar. Beteck-
ningen manlig innebar inte bara att tillhöra ett av två kön, utan användes som 
en gradering: han var mer eller mindre dygdig, mer eller mindre manlig. I 
Sedolärande Mercurius understryks kopplingen mellan dygd, ära och manlig-
het: ”En sanferdig manlighet anstår en Menniskia så wäl, at then som ej äger 
henne, är ock intet wärd at kallas en man”.483 Här spelar förstås grammatiken 
ett spratt, ändå är det uppenbart att mannen representerar både människan ge-
nerellt, och att manlighet, eller snarare bristande manlighet rymmer ett värde-
omdöme.484 Kvinnor kunde också beskrivas som manliga, i bemärkelsen dug-
liga. Enligt Carl von Linné till exempel, blev både kvinnor och män ”man-
bara”, ”manvuxna” och ”manliga” under den period som senare kallas puber-
teten.485  

Både bland kvinnor och bland män fanns dem som lät sig lockas i modets 
oförnuftiga fälla och de föll, fast olika djupt. Ibland var det män som inte tyck-
tes förstå värdet av en duglig maka, ibland gjorde kvinnor fel när de ägnade 
sig åt tidsfördriv med andra kvinnor eller gick in på männens planhalva och 
tog husbondeväldet ifrån dem, medan deras flepar till män lät dem hållas. Men 
när representanter för det manliga könet gav efter för lappri och fåfänga åt-
följdes det med än större förakt. 

Sprätthöken 
Det fanns en dubbelhet inför mäns tillkortakommanden och avsteg från den 
goda manligheten. De fick inte vara en ’flep’, som Pelle, det vill säga under-
ordna sig en kvinna. De fick inte heller vara sprätthökar som (ned)lät sig till 
att lockas av en livsstil à la mode. Sprätthöken, eller petit-maitren, som han 
också kallades, var vid sidan av andra fiktiva karaktärer, som Lisa Husbonde 
och Fru Kättia Sällskapslik, ämnad att fungera som avskräckande exempel.486 

                               
482 Ibid. 
483 Sedolärande Mercurius III: N:o 7, 1731. 
484 Bondestam, Människans metamorfos, s. 101ff. 
485 Maja Bondestam, ”Revolutionens tid: När svensken gick in i puberteten”, i Torbjörn Gus-
tafsson Chorell & Maja Bondestam, red., In på bara huden: Medicinhistoriska studier tilläg-
nade Karin Johannisson (Nora, 2010), s. 15ff; jfr Marklund, I hans hus, s. 13; Fiebranz, Jord, 
linne eller träkol?, s. 43.  
486  Enligt SAOB, bd 29 (Lund, 1985) sprättfågel c:a 1690, därefter sprätthök; Runefelt, Att 
hasta mot undergången, s.127ff; Karlsson, Svensk-franska förhandlingar, s. 60 att petit-maitre 
och sprätthök används synonymt av Argus; om sprätthöken även Liliequist, ”Ära, dygd och 
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I Sedolärande Mercurius hämtas ett porträtt av en petit-maitre från en ut-
ländsk förebild uttryckligen för att undersöka ”om hos oss” det skulle finnas 
några sådana ”Originaler”.487 Och om de finns ska de känna igen sig i beskriv-
ningen och inse hur ”löjelige de i ärbart folks ögon äro”.488 En sprätthök kan 
inte ”räknas ibland rätt ädelsinte män”, vilket är det manliga ideal han mäts 
emot.489 Han har, som man även idag skulle kunna uttrycka det, ingen skam i 
kroppen, utan har skamlöst avträtt sin manliga dygd.   

Sprätthökarna var alltså raka motsatsen till mediemännen, som hade tagit 
på sig uppgiften att visa sina läsare vad som var fel i samtiden. En medieman 
var förstås förnuftig, hans blick skulle vara klar och granskande. Inte med 
bästa vilja i världen omfamnar Argus vad han ser när han skildrar ett besök i 
kaffehuset, dit han luras av Libertin, och träffar dennes sällskap, Frisure, Du 
Crin, Galon, Käppknapp, Scandale och Façon...490 Argus försöker tala med 
dem. Han frågar vad de tänker uträtta i världen men dessa ynglingar tänker 
inte på något sätt ta det ansvar som förväntas av dem. De lyssnar, måttligt 
roade; ”Annika, hit med mer Såcker.”491  

Sprätthökarna är alltid unga män som inte bryr sig, inte gitter anstränga sig. 
De samlas på kaffehusen, som i moralisternas ögon representerar dekadens 
snarare än habermaska bastioner för demokratiska samtal. De skryter om rus 
och erövringar, kläder, frisyrer och skor. De har råd att fördriva tiden och dri-
ver från det ena kaffehuset till det andra. De kommer för ”at strax gå bort, och 
gå bort til at komma straxt igen.”492 En sprätthök skyr det beständiga, han ge-
staltar allt det som moralisterna vänder sig emot. Hans grundsatser är, enligt 
Mercurius:  

At finna ingenting skamligare än dygden, ingenting så bondaktigt, som ärbar-
het och anständig blygsamhet, ingenting så dåraktigt som wett och kundskap, 
ingenting så förhateligit, som sanning.493 

Mercurius försöker sig på en förklaring till hur det kommer sig att förnuftet 
inte rår på dessa ynglingar: Det är ”yppighetens Orakel” som lurar dem, lik-
som ”Fåfängan och Lättjan” är grunden till så oordentliga förhållanden.494 Det 
är för ansträngande att tänka förnuftigt, tror han, det tar för lång tid att bli 
lärd.495 

                               
manlighet”, s. 131ff; Agneta Helmius, ”Sprätthöken: En manlig livsstil i svensk debatt under 
1700-talet”, i de Wit Sandström & Fredriksson, red., À la mode. 
487 Sedolärande Mercurius I: N:o 10, 1730: ”Om Sprätt hökar eller Petit Maitres”.  
488 Ibid. 
489 Sedolärande Mercurius III: N:o 7, 1731. 
490 Then Swänska Argus N:o 13, 1734.  
491 Ibid. Socker var en lyxvara, föremål för överflödsförordningar. 
492 Sedolärande Mercurius I: N:o 10, 1730. 
493 Ibid. 
494 Ibid. 
495 Ibid. 
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Det var inte så att Sprätthöken var homosexuell på något sätt (med modern 
terminologi).496 Tvärtom, han var inte vad man i England vid ungefär samma 
tid kallade en ”fop”, eller ”molly”, eller lite senare för en ”macaroni”.497 De 
svenska moralisternas sprätthök var både benägen på kvinnor och förkvinnli-
gad i meningen förvekligad. På motsvarande sätt som vår tids forskning om 
homosexualitet i tidigmodern tid understryker den homoerotiska handlingen, 
inte den homosexuella identiteten, så användes ett könskodat språk i de mora-
liska veckoskrifterna för att bedöma handlingar, inte könsidentiteter.498 Iden-
titeter formades i relation till samhällsordningen som hushåll och till dygden, 
som var det begreppsliga rastret för att bedöma dessa handlingar. 

Att skära de odygdiga av båda könen över en och samma kam 
Med förebildliga och avskräckande exempel, ibland överskridanden av köns-
gränser åskådliggjordes de dygder som skulle läras, men det hävdades inte att 
kvinnor och män var på detta viset. Det gjordes jämförelser inte bara mellan 
kvinnor och män utan mellan goda och mindre goda handlingar.499 Således är 
det väsentligt att hålla isär kvinnor och män liksom hur deras handlingar vär-
derades med hjälp av det könskodade språket. Leif Runefelt menar att sprätt-
hökar föraktades för att de behagade kvinnor, och att det egentligen var kvin-
nors uppgift att behaga i enlighet med något han benämner kvinnors ”behags-
plikt”.500 Visserligen var behag kvinnligt kodat, men det betyder inte att alla 
kvinnor behagade, eller skulle behaga. Till och med Argus själv och övriga 
manliga moralister behagade, genom att när de fann det lämpligt, förena utile 
med dulci för att nå fram till sina läsare. Enligt Argus behagade sprätthökarna 
de kvinnor, som liksom dessa inte förmådde stå emot laster och begär. Han 
beskriver ynglingarna som att de bland andra galenskaper ”behaga Fruentim-
mer genom det som aldrig kan behaga det ädla Könet”.501 

Enligt Jonas Liliequist var sprätthöken en retorisk figur som användes för 
att ”manliggöra dygden genom att utmåla odygden som feminiserad och 
omanlig”.502 Så var det, men att laster och begär var kvinnligt kodade gjorde 
inte alla kvinnor lastbara. Liliequist menar vidare att ”samma könsideologiska 
och samhälleliga mekanismer som legitimerar kvinnlig underordning, 

                               
496 Liliequist, ”Från niding till sprätt”, s. 88; jfr Clery, The Feminization Debate in Eighteenth-
Century England, s. 10. 
497 Peter McNeil, ”’That Doubtful Gender’: Macaroni Dress and Male Sexualities”, Fashion 
Theory Vol. 3, N:o 4, 1999; dens., ”Macaroni Masculinities”, Fashion Theory Vol. 4, N:o 4, 
2000, att tidigare forskning om 1700-talet har undvikit att uppfatta homosexuella identiteter 
och i stället stannat vid en beskrivning av macaronis som ”effeminate” – förkvinnligade. 
498 Pia Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia, kön, sexualitet och njutningsnormer 
i sexhandböcker 1800–1920 (Sthlm, 2005).  
499 Wahrman, The Making of the Modern Self, s. 86; jfr Laqueur, Om könens uppkomst, s. 79. 
500 Runefelt, Att hasta mot undergången, s. 137. 
501 Then Swänska Argus N:o 13, 1734. 
502 Liliequist,”Manlighetens flytande gränser”, s. 92. 
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marginaliserar, underordnar och stämplar också vissa män som omanliga i en-
lighet med rådande hegemoniska manlighetsföreställningar”.503 Men kvinnor 
var enligt hustavlan underordnade även när de fullgjorde sina plikter, inte bara 
i sin lastbarhet. Det ideala äktenskapet kännetecknades av en ömsesidig och 
god över- och underordning. En dygdig man var förvisso överordnad en 
kvinna, men han behandlade henne ändå med vederbörlig respekt. En ädel 
kvinna var underordnad, men bara en dygdig man. 

Snarare än vissa män vill jag understryka att vissa könskodade ord och be-
grepp användes för att värdera vissa handlingar i relation till deras betydelse 
för den samfällda gemenskapen. Fru Kättja Sällskapslik var lika mycket både 
kvinna som odygdig, likaså var de kvinnliga läsare som av hennes avskräck-
ande exempel skulle lära sig att anträda dygdevägen kvinnor, som även de 
skulle upprätthålla allmänna dygdeideal som flit och sparsamhet och vara 
trogna sina män. Sprätthökens otillbörliga begär uttrycktes, som Fru Kättjas, 
för det egna nöjets skull. 

Till sprätthökens ansvarslösa leverne hörde att han både sänkte sig till 
kvinnligt kodade passioner och begär och att han betedde sig illa gentemot 
kvinnor. Han inte bara behagade dem, han utnyttjade dem. Från min synvinkel 
är det väsentliga att sprätthökarna framställdes som att de inte gifter sig, inte 
bildar hushåll. När de springer efter flickor är det utan sikte på äktenskap. I en 
petit-maitres ögon är kvinnor ”hjärtungar” eller ”små täcka ting” som kan er-
övras, till exempel när han med sina vänner går på ”Hoor-jakter”, att senare 
skryta om: ”God dag Baron, såg du mig häromdagen med den lilla brunette 
Flickan? Är hon icke täcker den lilla Åssnan?”504 De kvinnor han inlåter sig 
med ska inte finnas för någon varaktig relation, tvärtom ska de vara tack-
samma om de får hans ynnest.  

Det kvinnligt kodade modet tjänade alltså till att skära de odygdiga av båda 
könen över en och samma kam: ”ty jag wet at en Petit Maitre är så mån om 
Snitten på sina stora Upslag, som et Fruentimmer om den Frihet at årligen få 
något utwidga Styfkiortelen”, kan det heta.505 Enligt Mercurius talar ”bele-
fwade Herrar” nuförtiden om ”Odygder och synder” och ”wåra Fruer/…/ rail-
lera med Karlar så fritt både om et och annat”.506   

Deras åthäfwor äro nu just desamma som wåra Sprätthökars, frja, otwugne, 
fräcke, stålte och oblyge. O Fördärfwade Tjder! O fördärfwade Seder.507 

Argus säger till kavaljererna att de inte har något att förebrå fruntimmer, ef-
tersom: ”I ären ofta fiålligare”.508 Det anstår inte en man att vara fjollig som 

                               
503 Liliequist, ”Mannens våld och välde inom äktenskapet”, s. 89.  
504 Sedolärande Mercurius I: N:o 10, 1730. 
505 Ibid. II: 15, 1731. 
506 Ibid. II: N:o 23, 1731; jfr Thet Swenske Nitet N:o 4, 1738. 
507 Ibid. II: N:o 23, 1731. 
508 Then Swänska Argus N:o 9, 1734. 
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en fjollig kvinna. På ett annat ställe där Argus beklagar sig över ostadiga frun-
timmer, säger han: ”Men hwad är det at undra på, /…/ när de som borde ha 
större begrep och starkare Natur, äro icke til et hår bättre?509 

Moralisterna framhöll, menar Ann Öhrberg, att om bara kvinnor gjorde vad 
de skulle, läste Bibeln och skötte hushållet i stället för att överkonsumera, 
skulle det gå bra.510 Men det gällde också män. För att komma till rätta med 
problemen i samtiden, hävdar Argus, fordras å ena sidan att man ”tager Byx-
orne af en dehl Fruentimmer.”511 Det vill säga av de kvinnor som har gjort sig 
skyldiga till att orättmätigt ha tagit makt som inte tillkommer dem. Å andra 
sidan får män sin släng av sleven, genom att kvinnor uppmanas att inte låta 
sig förledas när ’manfolken’ kommer för att fria.  

När prunkande Manfolk söka behaga tig med slösande och sin egendoms för-
sättiande, så war du den första, som föraktar en sådan Wettwilling. Fråga ho-
nom med tin naturliga Täckhet, huru han menar kunna sätia Hustru och Barn i 
godt stånd? Huru ett Fruentimmer skall kunna förtro sin Wälfärd i en Slösares 
Händer?512 

Argus håller fruntimren om ryggen: låt er inte smickras, låt er inte behagas, 
och behaga inte. Kvinnor ska varken trakta efter det manliga husbondeväldet, 
eller låta sig förföras av en mans smicker.  

Detta skulle kunna läsas som kommentarer till förändringarna i den nya 
lagen, där hustrun följer mannens ’stånd och villkor’ och alltså var mer utläm-
nad åt honom, medan mannen som familjeöverhuvud hade blivit den nya in-
dividen i staten. Men även mäns ansvar för samhällsordningen gestaltades i 
relation till hushållet som metafor för den. Argus hade mycket hellre sett kraf-
ter mobiliseras i en annan riktning: ”I sanning, wår utarmade tid i synnerhet 
fordrar både Hustruns och Mannens omsorg, flit och sparsamhet, om hushållet 
skal bära sig.”513 

I Mercurius berättelse om den unga Cælia har hennes fästman Lysander 
inte insett vad det kommer att innebära att uppmuntra den livsstil som hon 
representerar. Cælia tillbeds som en gudinna och låter sig skämmas bort med 
beröm för sin skönhet av Lysander som gör sig till hennes slav. All hennes 
omsorg ägnas åt hur hon ska klä sig, hur hon ”må röra Armen, wrida Halsen, 
dra på Munnen, så at hon må winna tilbedjare.”514 Det går bra ända tills de 
gifter sig med varandra, då det visar sig att Cælia inte ändrar levnadssätt och 
inte tar ansvar för arbetet i hushållet. Ändå ger Mercurius sitt eget kön skulden 
för deras ”olycka”: 

                               
509 Ibid. N:o 7, 1733. 
510 Öhrberg, Samtalets retorik, s. 106. 
511 Then Swänska Argus N:o 10, 1733. 
512 Ibid. 
513 Ibid. N:o 40, 1733. 
514 Sedolärande Mercurius II: N:o 23, 1731. 
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Wi weta at de /kvinnorna/ skola blifwa wåra käraste Camerater, som wj hoppas 
skola med dygd, tuckt och ärbarhet giöra oss wårt lefwerne angenämt, och ändå 
arbeta wj på deras fördärf.515  

Om männen i stället berömmer kvinnorna för deras ”dygd, ärbarhet, blygsam-
het och husacktighet”, skulle dessa uppmuntras att bli goda hustrur.516 Både 
män och kvinnor skulle avhållas från att följa den kvinnligt kodade livsstilen 
à la mode. Så länge som det moraliserande bildspråket användes fungerade 
äktenskapet och hushållet som metafor för samhället. Det var ju inte ens säkert 
att det fanns sprätthökar, som Mercurius sa – ändå skulle de beskrivas, som 
avskräckande exempel.  

Senare uttrycktes inga tvivel om att sprätthökens exempel var känt för en 
svensk läsekrets. Han fortsatte att gäcka i veckoskrifter och småskrifter under 
hela frihetstiden.517 I skådespelet Swenska Sprätthöken ges han ett övertydligt 
uttryck, inte minst i jämförelse med de kvinnliga karaktärerna, som alla är dyg-
diga, ståndaktiga, kraftfulla, initiativrika och driftiga. Till och med Brita Trofast, 
som i väntan på sin Lasse, under en tid tvingas vara klädd som en man beskrivs 
i god dager – hennes könsöverskridande klädbyte sker för en god saks skull.518  

Pjäsen sägs vara en uppgörelse mellan gammal och ny adel, och så kan det 
säkert vara.519 I den används likafullt äktenskapet som ram för framställningen. 
Greve Hurtig, som just kommit hem från Frankrike, är på friarestråt.520 Där har 
han lärt sig hur man för sig i den stora världen, han talar nästan bara franska 
och föraktar de inhemska svenska sederna.521 När hans tilltänkta Sophia (den 
kloka) efter stor tvekan går med på att gifta sig med honom, är det bara om 
han uppfyller en lista på tolv villkor, som alla går ut på att han ska ge upp sin 
livsstil à la mode: Han ska byta klädesplagg och skor. Han ska sluta bära 
peruk och mjöla sitt hår, han ska avstå från att se sig själv i spegeln och han 
ska lägga av sina förfranskade manér.522 För att kunna äkta Sophia (bli klok) 
går Hurtig med på allt detta och efter diverse förvecklingar slutar pjäsen med 
att alla på scenen får någon att gifta sig med. Till och med över Junker Tor-
björn, som bara är alltför svenskt lantlig, illa klädd, ohyfsad och luktar illa 
förbarmar sig Fröken Sara. Lyckligt slut och samhällsordningen, gestaltad 
som äktenskap, består. 

                               
515 Ibid. 
516 Ibid. 
517 1766 gavs han ytterligare ett namn på svenska, av /Carl Nyrén/, En Petit Maitre, På Swenska 
Snushane (Sthlm, 1766), en skrift som orsakade en serie följdskrifter, se Peterson, ”’Yppighets 
Nytta och Torftighets Fägnad’”. 
518 /Gyllenborg/, Swenska Sprätthöken (Sthlm, 1740); ny utg. Lennart Breitholtz (Uppsala, 
1959), s. 120f.  
519 Breitholtz, utg., Swenska Sprätthöken, Inledning. 
520 Runefelt, Att hasta mot undergången, s. 69 om namnet Hurtig, besläktat med ostadig. 
521 Karlsson, Svensk-franska förhandlingar, s. 158ff. 
522 /Gyllenborg/, Swenska Sprätthöken, s. 107ff. 
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Sammanfattning 
I detta kapitel har syftet varit att visa att 1730-talets moraliska veckoskrifter en-
gagerade sig i hushållet, i dygden och i det könskodade modet för att beskriva 
och bearbeta riktningen på samtidens förändringar. Jag har försökt klargöra 
spänningen mellan gammalt och nytt, lockelser och hotbilder och undersöka 
vilken betydelse veckoskrifterna hade i omförhandlingen av sociala relationer 
människor emellan. Moralisterna värnade omsorgen om den samfällda gemen-
skapen som gestaltades med hushållet och i dess centrum äktenskapet som själv-
klar, ofta underförstådd, materiell grund för ett gott samhälle. Enligt hustavlan 
var de båda makarna inbördes hierarkiskt ordnande, samtidigt ömsesidigt bero-
ende av varandra. De bidrog med de sysslor som hörde till respektive kön, in-
klusive hur de skulle uppträda gentemot varandra. Om än kvinnor var underord-
nade värderades deras insatser i samhället utifrån hur de utförde sina uppgifter 
som husmödrar. Så länge som hushållet tjänade som metafor för samhället om-
fattades både behov, begär och livsuppehållande sysslor i beskrivningen av det. 
Tidigmoderna kroppsligheter var inkorporerade i samhällsordningen. Men det 
gamla samhället utmanades av en livsstil à la mode. 

Mode är ett begrepp som kan jämföras med begreppet framsteg, så centralt 
för moderniteten, vilket Koselleck har lyft fram. Ovan nämndes att modeve-
tenskaplig och -historisk forskning ofta understryker att mode handlar om tid 
och betecknar det nya för dess egen skull. I de moraliska veckoskrifterna be-
skrevs modet som lystnaden efter det nya. Modet gestaltade begäret som be-
slöjar eller undergräver den förnuftiga samhällsordningen. Modet gäckade, 
det var obeständigt medan hushållet – som samhälle – skulle vara beständigt. 
Modet rimmade illa med alla de vardagliga sysslor som måste göras och stred 
mot en ordning där oföränderligheten skulle råda.  

Samma forskning hävdar ofta att modet blev kvinnligt först efter franska revo-
lutionen eftersom både kvinnor och män dessförinnan bar modedräkt. I stället för 
att könskoda modet efter dess brukare har jag utnyttjat det faktum att modet var 
ett uttryck för ett lystet, lastbart och kvinnligt kodat beteende samtidigt som både 
kvinnor och män kunde vara både dygdiga och lastbara i den sociala ordningen. 
Modet bidrog till att vidga klyften mellan erfarenhetsrummet och förväntnings-
horisonten. Det som stod på spel var frågan om en framåtriktad modernitet eller 
ett tillbakablickande samhälle åskådliggjort som ett stort hushåll.  

De identiteter som formulerades i de moraliska veckoskrifterna var inte 
framförallt könsidentiteter som kvinnor och män utan identiteter, som med 
Dror Wahrman kan beskrivas som riktade utåt, i relation till och som skyldig-
heter gentemot samhällsordningen, snarare än som inåtvända, eller individu-
ella identiteter. Riskerna med moderniteten kunde därför beskrivas som att 
kvinnor inte längre skulle arbeta i hushållet, som att män skulle ägna sig åt 
smicker och inte gifta sig. Båda könen mättes mot det kvinnligt kodade modet. 
Skillnaden gick mellan de dygdiga och de odygdiga, mellan dem som tillmö-
tesgick behov respektive dem som tillfredsställde begär. Mest värd i 
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moralisternas ögon var en dygdig man, inte långt efter kom en dygdig kvinna. 
En kvinna som leddes av sina naturliga passioner var ändå i någon mån be-
griplig. Värst var den man som inte förmådde stå emot lastens lockelser, då 
kunde han kallas kvinnlig. Om män missbrukade sin makt och sin position 
kunde de inte betraktas som dygdiga eller ens som manliga.  

Koselleck hävdar att begrepp skapar erfarenheter. Om än det moraliska 
budskapet var tillbakablickande var veckoskrifterna också lockande, det nya 
mediet bidrog till att träna inåtvända, framåtriktade, identiteter. Dels, som jag 
nämnde i förra kapitlet, genom att det formades en spänning mellan den tänkta 
gemenskap som läsekretsen utgjorde och de enskilda läsare den omfattade där 
vars och ens frihet att yttra sig åberopades och där vars och ens individualitet 
uppmuntrades genom att läsa tyst och på sin kammare. Dels genom att lystna-
den och egenintresset om än inte välkomnades, ändå beskrevs. 

De manliga skribenterna spelade på överskridanden av könsgränser när de 
vände sig till både kvinnliga och manliga läsare. Det var en svår balansgång 
att locka läsarna med längtan efter ständigt nya nummer och samtidigt försöka 
leda dem på dygdens väg. Veckoskrifterna skulle läsas som tidsfördriv. Det 
nyttiga skulle göras nöjsamt, men det nöjsamma var också besläktat med en 
livsstil à la mode. Det var ett uppenbart problem att lasten måste beskrivas, 
vilket också påpekades av Fruentimmers Skuggan i hennes samtal med Argus. 
Ingen kan heller påstå att moralisterna lyckades i sina föresatser att stämma i 
bäcken inför de företeelser eller förändringar de befarade skulle komma. 
Kanske bidrog de snarare till den förändring de försökte stävja, genom att fästa 
på pränt och sprida de tryckta berättelserna. 

Om det gamla samhället skulle bli framåtriktad modernitet där både mäns 
egennyttiga vinstintresse skulle legitimeras som samhällelig drivkraft och kvin-
nors materiella begär exploateras, som Martha Howell uttrycker det, måste las-
ter och begär få annat utrymme och dygden, liksom förhållandet mellan könen 
och inte minst manligheten omförhandlas. Då måste utåtriktade dygdidentiteter 
riktas om till moderna framåtriktade individuella identiteter. Då måste lystnaden 
efter det nya accepteras. Moderniteten krävde ett annat förnuft än den sorts dyg-
dens förnuft som de moraliska veckoskrifterna omfattade och ett annat ordnande 
av kroppsliga behov och begär, som måste ’utkorporeras’ från samhällsord-
ningen. Den i sin tur måste göras till ett samhälle utan kropp. Då var frågan hur 
människors behov skulle hanteras och organiseras framöver. 

I de följande kapitlen försöker jag dels reda ut frågan om hur mode gjordes 
kvinnligt i bemärkelsen kvinnors praktik, dels hur hushållet som metafor för 
samhället skrevs ut ur det offentliga samtalet, samtidigt som man började tala 
om hushållning i termer av ekonomi. Eller för den delen och kanske enklare, 
att man i det offentliga samtalet övergav moraliska veckoskrifter som genre. 
Men det skedde inte utan motstånd eller debatt. 
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Kapitel 3: Ryktet om de ”grymsinta” 
kvinnorna – om marginaliseringen av hushållet 

När dygden ”spelar”, säger Argus i ett av sina första nummer, ”så somnar jag 
in. När Sweriges Dygd blänker i sin fullkomlighet, då är Sedoläran onödig.”523 
När han sedan somnade in efter två årgångar vid nyåret 1734 var det nog av 
andra skäl än att dygden spelade i hans omgivning. Dalin tog sig an andra 
uppgifter helt enkelt. Då hade han ändå varit med om att etablera ett nytt me-
dium. Han hade i samspråk med läsarna, med andra veckoskrifter, och genom 
att plantera en ständig längtan efter nya nummer bidragit till att forma en tänkt 
gemenskap kring föreställningen att tryckta skrifter skulle kunna verka för det 
allmänna bästa. Så hade han gjort genom att välkomna även kvinnliga läsare 
vid sidan av manliga, genom att använda ett könskodat språk och genom att 
använda hushåll som metafor för samhället i vilket både husmödrar och hus-
bönder uppmuntrades att vara dygdiga. 

I detta kapitel förflyttas fokus cirka tjugo år framåt i tiden. Då såg det pub-
licistiska landskapet annorlunda ut. Jag utnyttjar den anonymt utgivna lilla 
skriften Tankar Om Wecko-Skrifter (1755) av Claes Ludvig Ennes och de titlar 
som nämns i den för att beskriva vad läsarna hade att tillgå då.524 I den presen-
teras ett tjugotal skrifter, nästan alla veckoskrifter dittills publicerade under 
1750-talet och några småskrifter, med korta, ibland berömmande kommenta-
rer.525 Förutom den politiska tidsskriften En Ärlig Swensk, nämns fyra vecko-
skrifter om den allmänna hushållningen,526 tre med historiska ämnen,527 liksom 
ett par veckoskrifter ämnade att ”roa det allmänna”.528 Framförallt ägnas 

                               
523 Then Swänska Argus N:o 6, 1733. 
524 /Claes Ludvig Ennes (1727–91)/, Tankar Om Wecko-Skrifter (Sthlm, 1755); annonserades i 
Stockholms Post-Tidningar N:o 34, 1 maj 1755. 
525 I jämförelse med Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur 1645–1899 saknas: Beskrifning 
öfver Konstnärer och Handwärkare (Sthlm, 1753); Äldre Och Nyare Skånska Handlingar 
(Stlm, 1755), liksom Carlscrona Weckoblad (1754–). 
526 /Niclas von Oelreich/, En Ärlig Swensk (Sthlm, 1755–56); /Eric Salander & Jacob Röding/, 
Then Swenska Orus (Sthlm, 1750–51); /Johan Fredrik Kryger/, Den Wälmenande Patrioten 
(Sthlm, 1751); Then Swenske Patricius (Sthlm, 1752); /Anders Berghult/, Hushåls-Bibliothec 
(Sthlm, 1755–57). 
527 /Bengt Bergius, Jöns Lind & David Ståhl/, Nytt Förråd Af Äldre och Nyare Handlingar 
Rörande Nordiska Historien (Sthlm, 1753); Carl Christoffer Gjörwell, Stockholms Historiska 
Bibliotek (Sthlm, 1755–56); Evald Ziervogel, Trettio Historiska Afhandlingar Öfwer Swenska 
Mynt Och Medailler, Weckotals utgifne (Sthlm, 1755). 
528 /Anders Säfström/, En Banqueroute-Spelares Berättelse, Om En sin goda Wäns Besynner-
liga Öden Och Lefwerne (Sthlm, 1753–54), citatet N:o 1, 1753; dens., En Fri-Murares 
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kapitlet åt den serie följdskrifter som gavs ut efter publiceringen av koppar-
sticket Risbastugan som trycktes samma vinter och som i Tankar Om Wecko-
Skrifter kallas ”Wisor om bara Ris-Qwister”.529 Det var en av de dittills längsta 
skriftväxlingarna i svensk utgivning.530 Året innan hade Carl Christoffer Gjör-
wells första veckoskrift Bref Om Blandade Ämnen, också den omnämnd av 
Ennes, orsakat en kedja av svarsskrifter.531  

Dessa skrifter är mer eller mindre omskrivna, men inte lästa bredvid 
varandra på det sätt som Tankar Om Wecko-Skrifter inbjuder till. Koppar-
sticket är berömt som en av de tidigaste ”skämtbilderna” i Sverige.532 En Ärlig 
Swensk har benämnts den första svenska politiska veckoskriften.533 Dessa ka-
rakteristiker har naturligtvis att göra med vad som ska ingå i definitionen av 
en politisk beskrivning av tillvaron, liksom vad som anses vara humor. Två av 
veckoskrifterna hör till de första romanerna i Sverige.534 Att de togs med i En-
nes förteckning var rimligen för att de var periodiskt utgivna, som andra veck-
oskrifter. I stället för att låta genre bestämma urvalet görs det här utifrån vad 
som uppfattades stå läsarna till buds i början av 1750-talet. Då framträder 
också poängen med att tydliggöra förhållandet mellan de som deltog i det of-
fentliga samtalet och de som tog del av det, som nämndes i inledningen. 

Syftet med kapitlet är att sätta följdskrifterna till kopparsticket i sitt publicist-
iska sammanhang, att undersöka det offentliga samtalet när det fortsatte och då 
det moraliska uppdraget inte längre stod i centrum. Det framgår då att dessa ännu 
nyare medier, inklusive kopparsticket och dess följdskrifter bidrog till berättelsen 
om samtidens förändringar. Det finns anledning att undersöka deras roll när det 
nya modernare samhället lanserades samtidigt som den gamla världen både över-
gavs och försvarades. Detta skulle kunna beskrivas som en dragkamp mellan 
framåtblickande och bakåtblickande, som att klyftan mellan erfarenhetsrum och 

                               
Lefwernes Beskrifning, Utgifwen Af Et Fruntimmer (Sthlm, 1754). Ennes nämner även sin egen 
Allmänhetens Åtskillige Omdömen Angående Masquerader, Samlade Utur Ryktets Protocoll, 
För Februarii Månad (Sthlm, 1755), liksom /Daniel Annerstedt/, Den Okände Masquen (Sthlm, 
1755). Likaså omnämns skriftväxlingen om En Ärlig Man mellan Daniel Annerstedt och Johan 
Ellers utgiven våren 1755, i vilket det politiska budskapet enligt G. Walli, ”Annerstedt, Daniel”, 
i Svenskt Biografiskt Lexikon (Sthlm, 1920), är förtäckt för vår tid. 
529 Tankar Om Wecko-Skrifter, opag., min paginering, s. 18. 
530 De flesta inläggen i serien annonserades i Stockholms Post-Tidningar, och kan på så sätt 
dateras, se nedan. Om polemiska skriftväxlingar se Ewert Wrangel, ”’Versekrig’ under frihets-
tiden”, Samlaren 15, 1894. 
531 /Carl Christoffer Gjörwell/, Bref Om Blandade Ämnen (Sthlm, 1754), fick flera anonyma 
Svar på brefven om blandade ämnen av bl. a. Abraham Sahlstedt. 
532 Sven Sandström, ”Jacob Gillberg”, Svenskt konstnärslexikon (Malmö, 1953), s. 292; även 
Nils Sjöberg, Kvinnan i svensk karikatyr, i Eduard Fuchs, Kvinnan i karikatyren (1906; sv. 
övers. Sthlm, 1907), s. 12f; Carl G. Laurin, Skämtbilden och dess historia i konsten (1908, 2 
uppl., Sthlm, 1910), s. 103.  
533 Se t. ex. Sylwan, Svenska pressens historia, s. 395; von Vegesack, Smak för frihet, s. 18; 
Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 139; även Gunnar Olsson, Hattar och mös-
sor: Studier över partiväsendet i Sverige 1751-1762 (Göteborg, 1963), s. 79; 192. 
534 De båda följetongsromanerna utg. av Säfström (ovan fotnot 528) var översättningar från 
franska, se Malm, Textens auktoritet, s. 141f.  
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förväntningshorisont både diskuterades i, och till och med vidgades med hjälp av, 
det offentliga samtalet. Urvalet i Tankar Om Wecko-Skrifter behandlar dels risker 
och farhågor när gamla samhällsstrukturer löstes upp, dels stakas en löftesrik 
framtid ut. Anthony Giddens beskriver moderniteten som en riskkultur där pro-
cesser som omorganiserar tid och rum sattes igång vilka bidrog till att sociala re-
lationer bröts loss från traditioner och trygga vanor och moderna identiteter for-
mades som en projektion mot tidigare identiteter.535  

Alla skribenter bakom urvalet i Tankar Om Wecko-Skrifter var män som 
byggde vidare på den mediemanlighet som hade etablerats som en möjlighet 
för unga män med de moraliska veckoskrifterna. Nu var de fler och de höll 
inte alltid med varandra. I jämförelse med moralisterna på 1730-talet, som 
både välkomnade ’alla’ till samtalet och mästrade sina läsare, började samtalet 
på 1750-talet mer likna en debatt där olika uppfattningar kunde brytas mot 
varandra. Patrik Lundell poängterar skillnaden mellan samtal och debatt och 
understryker att det senare begreppet småningom började användas.536 Enligt 
Bo Lindberg ledde ett historiskt medvetande vid sidan av samtidens krissym-
tom till en debatt.537 Enligt den brittiska litteraturvetaren Emma J. Clery for-
mades den engelska debatten genom att ”Women came to be used as measure 
of commercial growth and resulting historical changes (min kursiv)”. 538 Även 
den svenska debatten om framåtblickandet mot och farhågorna inför de kon-
sekvenser det moderna samhället skulle föra med sig uttrycktes med ett 
könskodat språk. Antingen var syftet att stävja det man uppfattade skedde i 
samtiden eller så var det att visa de möjligheter den kunde innebära. Det gamla 
moraliserande bildspråket var fortfarande användbart, exemplumpedagogiken 
känns igen, men den kunde också användas för att fasa ut vissa teman och 
uppfattningar ur det offentliga samtalet. Det talades ett annat, mer realistiskt 
språk, med andra anspråk på förankring i den sociala verkligheten. 

I kapitlet används urvalet i Tankar Om Weckoskrifter och kön som analy-
tisk kategori för att beskriva att skribenterna både skrev in sig i det offentliga 
samtalet och distanserade sig från beskrivningen av samhället som ett hushåll. 
Då måste kön och kropp liksom begär och behov, vid sidan av hushållets roll 
i samhället förhandlas om. Frågan är på vilket sätt kön användes i mediala 
beskrivningar av samhällets förändringar. Men när Karin Hassan Jansson, ut-
ifrån delar av det material som behandlas i kapitlet, hävdar att debatten ”did 
not regard gender relations as such”, menar jag att den gjorde också det.539 
Diskussionen gällde den omdirigering av begär efter materiella varor som 

                               
535 Giddens, Modernitet och självidentitet, s. 11f. 
536 Lundell, Pressen i provinsen s. 34, med hänvisning till Abraham Sahlstedt, Dictionarium 
Psevdo-Svecanum, Det är: Ord-Lista På främmande i Swenska Språket förekommande Ord 
(Wästerås, 1769), uppslagsordet ”Debatt”, s. 24. 
537 Lindberg, ”Politisk kultur och idéer: Inledning”, i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, kaf-
fehus och predikstol, s. 13f. 
538 Clery, The Feminization Debate in Eighteenth-Century England, s. 1. 
539 Jansson,” When Sweden Harboured Idlers”, s. 254. 
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krävdes när handeln ökade och de konsekvenser den fick både för kvinnor och 
män i äktenskapet och för relationer i samhället.  

Först introduceras kort Tankar Om Wecko-Skrifter och det medielandskap 
som tecknas där. När sedan kopparsticket Risbastugan och dess följdskrifter 
presenteras hävdar jag att ryktet om att misshandeln av mannen återgiven på 
kopparsticket faktiskt hade ägt rum i Stockholm denna vinter gjorde debatten 
möjlig. Dessa verklighetsanspråk utnyttjades och utmanade det moraliserande 
bildspråket. I en jämförelse med veckoskrifter på andra teman beskrivs däref-
ter förväntningshorisonten som att den öppnades på två fronter. Sedan följer 
ett avsnitt som diskuterar olika former av ’privatisering’, eller omdirigering 
av materiella respektive kroppsliga begär och ett om att dessa frågor margina-
liserades från det offentliga samtalet. Det är alltså mediernas betydelse för vad 
som skulle ingå i ett offentligt samtal som undersöks genom dess egna kom-
mentarer. Både könsrelationer och det offentliga samtalet ordnades på nya 
sätt. 

Ett nytt medielandskap 
I Tankar Om Wecko-Skrifter får läsarna bokstavligen ett nytt medielandskap 
presenterat för sig. Skribentjaget förs i en dröm upp till parnassen där han be-
skriver utsikten med ett bildspråk som för tankarna till upplysning både i bild-
lig och bokstavlig bemärkelse. Himlen pryds av raketer, ljusspel och bloss. På 
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rimmad vers ges en kort och ärofull historik över det fyrverkeri av framförallt 
veckoskrifter som givits ut sedan Argus’ tid. Han yvs över hur många skrif-
terna är och ger ännu 1755 Argus den främsta platsen. Även Nitet det Swänska 
och Swenska Sanningen, finns med i uppräkningen, liksom Swenske Mercu-
rius om än hans rykte ”merndels förswunnit”.540   

Bakom Tankar Om Wecko-Skrifter stod Claes Ludvig Ennes, småningom präst 
i Skåne, men denna vår 27 år och nyligen inflyttad i familjen Bellmans hus på 
Söder som informator åt äldsta sonen Carl Michael, snart 15 år.541 Då var de mo-
raliska veckoskrifternas storhetstid över. Otto Sylwan menade på 1800-talet att de 
hade spelat ut sin roll redan i slutet av 1730-talet.542 Detta hade sagts ända sedan 
1754 när Carl Christoffer Gjörwell gav ut sin första veckoskrift, Bref om Blan-
dade Ämnen. Lika ung som moralisterna var på 1730-talet var han då, och lika 
självsäker som de bland annat genom att samtidigt som han ger de moraliska 
veckobladen beröm ändå lägga dem till handlingarna och konstatera att de inte 
hade gjort någon ”särdeles nytta”.543 Både Ennes och Gjörwell gav sig själva sta-
tus genom att hänvisa till Argus, de skrev in sig i det offentliga samtalet, men 
blickade också fram mot ett nytt medielandskap med ett nytt innehåll.  

I berättelsen om ursprunget till det svenska offentliga samtalet var det till 
1730-talets moraliska veckoskrifter man hänvisade.544 Men till skillnad från i 
dessa där läsaren lockades in i ett skriftligt samtal på tu man hand, som för att 
tränas i det, riktade sig Ennes till en initierad läsekrets som förväntades känna 
till alla titlar som nämndes. Det var en kräsen skara som redan ansågs ha så 
mycket att läsa att skribenten måste skrika högt för att överrösta och ”nöja det 
Allmenna örat”.545 Det berättas hur mycket boktryckare har att göra, hur vid 
och omfattande utgivningen är i Stockholm och hur många veckoskrifter som 
givits ut de senaste åren: 

 
Mern tjugo års tid som man funnit, 
At nästan helt ständigt et fyrwärkeri 
Af idel Weck-Skrifter ha brunnit.546 

                               
540 Tankar Om Wecko-Skrifter, opag., s. 14. 
541 Olof Byström, utg., Carl Michael Bellmans levernesbeskrivning (Sthlm, 1947), s. 18 f; även 
Sylwan, Sveriges periodiska literatur, s. 226ff. 
542 Sylwan, Svenska pressens historia, s. 155, men nya försök att ge ut moraliska veckoskrifter 
gjordes in på 1780-talet, som både Sylwan själv, s. 156; dens., i Sveriges periodiska literatur, 
s. 206ff och Oscarsson i ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 108 framhåller. 
543 Bref Om Blandade Ämnen N:o 1, brev 3. Gjörwell (1731–1811) kom till Stockholm som 
informator efter studier i Lund och resor utomlands. 1755 fick han en tjänst på Kungl. biblio-
teket utan lön, levde därefter, om än ofta skuldsatt på sin penna. Se bl. a. Sylwan, Svenska 
pressens historia, s. 191ff; Christensson, Lyckoriket, s. 64ff. 
544 Se även Amarantus /Sahlstedt/, Vittert snille, s. 47ff som listar och kritiserar några svenska 
moraliska veckoskrifter och citerar långa stycken ur Tankar Om Wecko-Skrifter. 
545 Tankar Om Wecko-Skrifter, opag., s. 1. 
546 Ibid., opag., s. 12. 



 112 

Enligt idéhistorikern Anders Burius var Ennes’ syfte att lansera En Ärlig 
Swensk som just hade börjat ges ut, och den får också lovord.547 Bakom den 
stod Niclas von Oelreich, samtidigt censor librorum, vilket, kanske paradox-
alt, har ansetts vara bidragande till att censuren småningom upphörde och att 
tryckfrihetsförordningen infördes 1766. Om Burius har rätt gjordes det i så 
fall på bekostnad av den serie skrifter som följde på kopparsticket Risbastu-
gan. Den skepsis som Burius hävdar att Ennes uttrycker inför den myckna 
utgivningen rör framförallt denna serie skrifter. 

När Tankar Om Wecko-Skrifter annonserades i Stockholms Post-Tidningar 
den första maj hade redan de flesta följdskrifterna publicerats. På koppar-
sticket iscensätts en vederstygglig bild: En man ligger med rumpan bar. Två 
kvinnor håller honom fast i huvud och fötter. En kvinna står med riset höjt för 
att ge honom en risbastu, en annan står beredd med nytt ris, medan ett utslitet 
risknippe redan ligger på golvet. Ytterligare en kvinna tittar nyfiket in genom 
dörren. Mannens ögon och mun är vidöppna av smärta, förvåning, bestört-
ning.548 Risbastugan gestaltar ett hot mot hustavlans patriarkala ordning som 
visas upp i sin sårbarhet, in på skinnet.  

Gravören var Jacob Gillberg som måste ha förfärdigat sticket alldeles i bör-
jan på året 1755 eftersom han for till Paris i februari.549 Som Olof Dalin och 
andra unga skribenter utmanade den lärda världen genom att introducera mo-
raliska veckoskrifter, prövade sig skribenter som Ennes och Gjörwell, liksom 
konstnärer som Gillberg sin förmåga att nå ut till en publik. Det offentliga 
samtalet kan ännu på 1750-talet karakteriseras som att man experimenterade, 
provade vad som var möjligt att ge ut, till och med vad som var möjligt att 
omsätta i skrift. Visserligen satte censuren fortfarande gränser för vad som 
fick ges ut, men så länge som den klarades kunde andra gränser testas. Utgiv-
ningen av nya medier gjordes med sikte på en betalande allmänhet, vilket 
gjorde att den som ville försörja sig på att skriva, liksom på bildmakande, 
måste ”underkasta sig ’marknadens’ behov och smak”.550 Kopparsticket såldes 

                               
547 Ibid., opag., s. 19; Burius, Ömhet om friheten, s. 239. 
548 G. E. Klemming, Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875 (Sthlm, 1863–1879), s. 90 
hävdar att några exemplar av kopparsticket fått underskriften ”Frögdeämne för Helvetesfuri-
erna, hvilken straxt blef bortslipad”. Detta upprepas av Christoffer Eichhorn, Bilder från Gamla 
Stockholm, I, (Sthlm, 1889), blad 9; av Sjöberg, Kvinnan i svensk karikatyr, s. 12; liksom av 
Laurin, Skämtbilden och dess historia i konsten, s. 103; och av Sandström, ”Jacob Gillberg”, 
Svenskt konstnärslexikon, s. 292. På andra reproduktioner finns texten ”Den quinnan har ei 
kiärligt hierta/ Som giör sin man så bakvänd smärta”. Dock ej då Ewert Wrangel, ”Risbadstu-
gan: En Stockholmsskandal på 1750-talet”, Kulturhistoriska meddelanden 1, 1895–96, s. 6 
meddelar att plåten inköpts till Kulturhistoriska museets (Kulturen i Lund) samlingar. Prenu-
meranter kan, enligt häftets omslag, erhålla ett orginaltryck av det ”ryktbara” kopparsticket för 
50 öre. Enligt uppgift från Kulturen tycks dock kopparplåten numera ha förkommit. 
549 Om Gillberg (1724–1793) se Sandström, ”Jacob Gillberg”, Svenskt konstnärslexikon, s. 
291f. 
550 Peter Hallberg, ”Den läsande nationen: utgivningen och spridningen av Olof Dalins svenska 
rikshistoria, 1747–1763”, i Åsa Karlsson & Bo Lindberg, red., Nationalism och nationell iden-
titet i 1700-talets Sverige (Uppsala, 2002), s. 76; även Mikael Ahlund, ”Konsten att försörja sig 
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förmodligen, precis som små- och veckoskrifter, och andra ”rolighetsskrifter 
på prosa eller vers, i form af flygblad i 8:o eller 4:o /…/ på gator och torg, i 
Stockholm allramest på Norrbro.”551 

Samtidigt var det ett förvånande urmodigt motiv som återbrukades av Gill-
berg. Alla betraktare visste att detta var en symbolisk gestaltning av en 
bakvänd, eller upp- och nervänd värld – en mundus inversus. Motivet hade 
som sagt, tillsammans med andra symboliska gränsöverskridanden, skildrats 
och berättats i dramer och skillingtryck och var ämnat som en avskräckande 
bild.552 Att uppfatta skämt, har det hävdats, kommer av förmågan att kunna 
negera och begripa motsatser.553 Enligt den amerikanska historikern Natalie 
Zemon Davis har den omvända hustrutukten, ”Women on top” tolkats som en 
varning, samtidigt som samhällsordningen på det stora hela ändå förblivit vid 
det gamla. Men motivet kunde också användas för att hantera och diskutera 
nya företeelser.554 En bild är dessutom en sak, texter och skriftväxlingar en 
annan. I skrift kan bakgrunder skildras, nyanseringar och motsättningar ut-
tryckas, argument skärpas. Det som gjorde bilden av Risbastugan än mer kitt-
lande var, att den i följdskrifterna kryddades med ryktet om att misshandeln 
faktiskt hade ägt rum i Stockholm denna vinter och att det var på väg att bli 
ett mode för kvinnor att slå män. 

Rykte och realism  
I början av mars berättades utförligt om misshandeln i tryck första gången, i 
en Tragedie-Comedie, Kallad: Ris-Bastugan av Johan Stagnell, som under sin 
tid i Stockholm skrev ett antal pjäser i holbergsk stil.555 Pjäsen sattes dock tro-
ligen aldrig upp på en scen, och litteraturhistorikern Karl Warburg har rätt i, 
att som skådespel har det inte många kvaliteter.556 Det enda dramatiska som 
händer på scenen – kvinnorna som klår upp mannen – är enligt scenanvisning-
arna placerat bakom en skärm. Har man kopparsticket på näthinnan kan dock 
pjäsen även läst vara nog så dramatisk. Motivet med kvinnorna som piskar 
mannen förutsattes vara känt när de skriftliga kommentarerna började komma.  

Tidigare forskning har länge uppfattat händelsen som autentisk och betrak-
tat det som ett faktum att några borgarkvinnor gick ihop för att slå en av deras 

                               
som konstnär”, i Klas Nyberg, red., Ekonomisk kulturhistoria: Bildkonst, konsthantverk och 
scenkonst 1720–1850 (Sthlm, 2017). 
551 Sylwan, Sveriges periodiska literatur under frihetstidens förra del, s. 83; även Åke Abra-
hamsson, ”Munkbropressen – från Postgumman till Madam Andersson”, Stadsvandringar 17, 
Stockholms stadsmuseum 1994, s. 44. 
552 Se ovan, kap. 2.  
553 Babcock, Introduction, i Babcock, ed., The Reversible World, s. 14.  
554 Davis, ”Women on Top”, s. 153ff. 
555 /Johan Stagnell/, Tragedie-Comedie, Uti En Act Kallad: Ris-Bastugan (Sthlm, 1755); an-
nonserades i Stockholms Post-Tidningar N:o 18, den 3 mars 1755. Stagnell (1711–95) var då 
44 år, sedermera blev han lektor i Kalmar. 
556 Karl Johan Warburg, Det svenska lustspelet under frihetstiden (Göteborg, 1876), s. 97. 
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män, spannmålshandlaren.557 Redan i januari formulerades en handskriven no-
tis, numera sammanbunden med en volym av Stockholms Post-Tidningar, som 
senare följdes upp med nyheten om vilket straff de misshandlande kvinnorna 
dömdes till.558 Visserligen följer berättelsen den tematik som känns igen från 
skillingtryck och dramer från 1600-talet och tidigare, men i dessa anteck-
ningar hävdas att ärendet har skickats till domstol och enligt domslutet, att var 
och en av dessa ”tappra Qwinnor” döms att betala böter om ”70 Dr Silfwer-
mynt”, medan mannens hustru blir frikänd, vilket förstärker illusionen av re-
alism.559  

Jonas Liliequist är dock skeptisk till om misshandeln någonsin har ägt rum. 
Han har inte funnit något sådant rättsfall i Stockholm, däremot flera fall av 
hustrumisshandel.560 Med honom hyser jag uppfattningen att ’händelsen’ utgör 
ett mycket livskraftigt rykte. Ändå är det dessa anspråk på verklighetsanknyt-
ning som ger skriftserien 1755 sin kraft. Alla följdskrifter tryckta under våren 
tematiserade ryktet om vad som hade hänt i staden vilket bidrog till att iscen-
sätta en debatt om samtiden som både anknöt till tidigare bildspråk och för-
stärktes av möjligheten att risbastun faktiskt hade inträffat. ”Ha ni inte hördt 
dä”, säger käringen Botil, i Tragedie-Comedien, ”som hela stan talar om? at 
Qwinfolk gå omkring, och wålta Manfolk?”561  

                               
557 Senast Erik Zillén, Fabelbruk i svensk tidigmodernitet: En genrehistorisk studie (Göteborg, 
2020), s. 204, som även återger varianter både av berättelsen och av motivet publicerade i Gull-
Hönan N:o 26, 1773; Klemming, Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875, s. 90 hävdar 
att Stagnells Risbastugan tillkommit ”i anledning af en verklig händelse i Stockholmsverlden”; 
Sylwan, Sveriges periodiska literatur under frihetstidens förra del, s. 82f; dens., Svenska 
pressens historia till statshvälvningen, s. 118 betraktar ”händelsen” som autentisk, liksom 
Wrangel, ”’Versekrig” under frihetstiden”, s. 58; dens., ”Risbadstugan: En Stockholmsskandal 
på 1750-talet”, s. 1f; vilket upprepas i Ewert Wrangel, red., Svenska folket genom tiderna: Vårt 
lands kulturhistoria i skildringar och bilder VI: Frihetstiden (Malmö, 1938), s. 334; Henrik 
Schück & Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria III: Frihetstiden (1911–12, 3 
omarb. uppl., Sthlm, 1927), s. 563; Lennart Breitholtz, ”Den äldre upplysningen”, i E. N. Ti-
gerstedt, red., Ny illustrerad svensk litteraturhistoria II, Karolinska tiden, Frihetstiden, Gusta-
vianska tiden (Sthlm, 1956), s. 175. Även författarna Alice Lyttkens, Kvinnan börjar vakna: 
Den svenska kvinnans historia från 1700 till 1840-talet (Sthlm, 1976), s. 68 och Per Anders 
Fogelström, Vävarnas barn: En roman från Stockholm på 1700-talet (Sthlm, 1981), s. 203; 
dens., Vävarnas barn: Kommentarer och noter till Vävarnas barn (Sthlm, 1981), s. 37 för ryktet 
om risbastun vidare. 
558 De handskrivna anteckningarna, daterade Stockholm 23 januari, resp. 23 juni 1755, sam-
manbundna med Stockholms Post-Tidningar N:o 7 resp. N:o 48, 1755, UUB: Tidn. G. S. 18 J 
a, interfolierat exemplar, är två av drygt 30 anteckningar som kommenterar dagsaktuella hän-
delser år 1755, mest utnämningar, några ankomna resande, dödsfall, ett par mord och en maske-
radbal på Slottet. 
559 Handskrivna anteckningar daterade Stockholm 23 juni 1755 sammanbundna med Stock-
holms Post-Tidningar N:o 48, 1755. 
560 Jonas Liliequist, har i korrespndens med förf. A H. okt. 2018, liksom i flera sammanhang 
redogjort för de arkiv han sökt i, som gör att han med största sannolikhet kan hävda att risba-
stugan inte går att knyta till någon verklig händelse, se t. ex. ”Mannens våld och välde inom 
äktenskapet, s. 103f; dens.,”Från niding till sprätt”, s. 83f; dens., ”’Flep eller hustyrann’”, s. 
283; dens., ”Changing Discourses of Marital Violence in Sweden from the Age of Reformation 
to the Late Nineteenth Century”, Gender & History, Vol. 23 No 1 April 2011, s. 11. 
561 Tragedie-Comedie, Scen 7, opag., min paginering, s. 28. 
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I Glam Emellan Lisa Nyfiken, Maja Alfwarsam och Caisa Lustig där de tre 
vännerna träffas på visit hos Maja, dryftar de ”Några Nyheter, som icke länge 
sedan händt ibland deras Kön”.562 Lisa Nyfiken frågar om de andra inte har 
hört något nytt?563 Jo, Caisa Lustig har redan hört att det ryktas, men hon vill 
gärna höra historien igen, i tron att Lisas version är mer pålitlig. Och Lisa 
berättar gärna: ”huru som någre af wårt kön giorde en sin wän biträde at piska 
sin man”.564 Det spelas också på tvivel om händelsens autenticitet. Till och 
med författaren till Tragedie-Comedien tycks tveka. Enligt förordet vill han 
ändå skildra händelsen ”i fall hon någonsin händt, som icke heller lärer warit 
särdeles regel-bunden.”565 På ett annat håll sägs: ”Härlig syn, antingen i tankar 
eller sielfwa wärket!”566  

I Samtal Om Det Oinskränkta Qwinno-Wäldet kombineras ryktet med den 
ofta använda tekniken att skildra förändringar i samtiden genom en hemvän-
dande resenär. När den ärlige Sincerus kommer hem till Stockholm efter en 
lång tid utomlands önskar han sig ”Et liuft Äcktenskap och en kär Maka” för 
att ”trygg hwila för alla stormwäder.”567 Som i de moraliska veckoskrifterna 
tecknas ett gott liv med bilden av ett gott äktenskap. Men så möts även han av 
ryktet om risbastun: ”hwad hörer jag icke här? Man talar endast om execution 
af et grymt Qwinno-wälde.”568 Det vill säga, tankefiguren upp- och nervänd 
värld tycks genomförd i sinnevärlden. Risken uttrycks som att kvinnoväldet 
ska bli ett mode: ”Man talar om nya moder. Jag fruktar at detta ock torde bli 
en mode”.569 

På kopparsticket har kvinnorna visserligen dragit av mannen byxorna, som 
korvar sig runt knäna. Kläder, kropp och kön ges symboliska värden och kvin-
nornas handlande kan tolkas som det hotfulla avklädandet av makt, som mun-
dus inversus-temat alltid innebar. Någon uppenbar hänvisning till modet ges 
dock inte i bilden. Kvinnorna är klädda i tidsenliga kjolar, koftor och bind-
mössor, mannens trekantshatt och rock hänger på en krok på väggen. I Trage-
die-Comedien får man veta att hustrun Mariana har fått löfte om att hon ska få 

                               
562 /Lars Gumælius/, Glam Emellan Lisa Nyfiken, Maja Alfwarsam och Caisa Lustig, Rörande 
Några Nyheter, som icke länge sedan händt ibland deras Kön (Sthlm, 1755), undertiteln; an-
nonserades i Stockholms Post-Tidningar N:o 31, den 21 april 1755. Här diskuteras, sid. 31, 
vilka straff som kvinnorna som misshandlat mannen kan komma att få och läsaren får detaljer 
om händelsen som tyder på att inte enbart Tragedie-Comedien använts som källa. Gumælius är 
inte känd annat än för denna skrift och Berättelse Om Ett Nytt sätt, at förbättra onda och wanar-
tiga Hustrur (Sthlm, 1755), som annonserades i Stockholms PostTidningar N:o 64, den 18 au-
gusti, och som även den anknyter till Risbastugan, se nedan. 
563 Ibid., s. 9.   
564 Ibid., s. 10. 
565 Tragedie-Comedie, Företal. 
566 /Anders Säfström/, Han––s Collation. Eller Det Lustiga Gästabudet (Sthlm, 1755), opag., 
min paginering, s. 3; annonserades i Stockholms Post-Tidningar N:o 64, den 18 aug. 1755. 
567 /Petrus Munck/, Samtal Om Det Oinskränkta Qwinno-Wäldet (Sthlm, 1755), s. 3. Skribenten 
var en ung docent (1732–1803), annars verksam i Lund där han småningom blev både präst, 
professor och biskop, men just 1755 spenderade han, 23 år gammal, i Uppsala och Stockholm. 
568 Ibid., s. 3f.  
569 Ibid., s. 4. 
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pengar till en ny päls – hon har redan en gammal, och den duger enligt grann-
kvinnan gott.570 Hustrun vill dock inte vänta. Lystnaden och längtan är för 
stark. Hon låter dyrka upp byrån, tar pengar till pälsen, till den nymodiga 
drycken kaffe och till det dyra importerade sockret. Med hela den symboliska 
tyngd som modet har räcker det med bara antydningar för att läsarna ska föras 
in i den symboliska ordning som en livsstil à la mode innebär och den pock-
ande framåtriktade tidsdimension den åskådliggör.  

Allra värst råkar pigan Marjo ut. I sin Klago-Skrift berättar hon att Jöns, 
som ska bli fogde på gården, först har friat till Marjo och sedan glad över 
hennes jakande svar gör sig ett ärende till staden. När han kommer hem igen 
berättar han vad han har fått höra att kvinnorna i staden gjort:  

De kröpo in och Mannen slog, 
Så blodet ännu rinner, 
De sedan allihopa log, 
Sad’: se wi Qwinnor winner.571 

En blodig version läggs till de tidigare om hur misshandeln gått till, och den 
gör så att Jöns helt ändrar sinnesstämning. I rädsla för att Marjo som gift ska 
bli en sådan ”fräck” hustru, vågar han inte lita på henne utan sviker sitt äkten-
skapslöfte.572 Misshandeln knyts till temat att äktenskapet ska vara livet ut och 
att giftermålet är ett oåterkalleligt och därför riskfyllt steg. Bara ryktet om vad 
dessa ”grymsinta” kvinnor, som de kallas på titelsidan, har gjort räcker för att 
Jöns ska dra öronen åt sig.573 Han befarar att Marjo kommer att ta efter kvin-
norna i staden när hon får höra talas om detta ”mode”:  

När sådant börjas i en Stad,  
Där Folck bor tätt som myror,  
Hur’ snart kund’ jag ock få slikt bad /=risbastu/,  
Om du blef hufwud-yhrer;  
En Kiäring säger: det är mode,  
Och dig i örat wiskar:  
Er Man är ond, I alt för god,  
Jag tror wi honom piskar.574 

Jöns ser framför sig ett äktenskap där han inte kan vara säker på sitt husbon-
devälde. Hellre drar han då till skogs, till de laglösas tillflyktsort vid sidan av 
samhällsordningen.575 Den lilla hönsapigan på landet blir övergiven – den 
gamla världen överges. 

                               
570 Tragedie-Comedie, Scen 1, opag., s. 7. 
571 /Carl Fredrik Borger/, Bonde-Marjos Klago-Skrift Til Gudinnan Rättwisa, Angående 
Grymsinta Qwinnor (Sthlm, 1755), strof 22. 
572 Bonde-Marjos Klago-Skrift, strof 25. 
573 Bonde-Marjos Klago-Skrift, titeln. 
574 Ibid., strof 23. 
575 Ibid., strof 24. 
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”Qwinno-Wäldet” – ett tankeexperiment  
I likhet med de moraliska veckoskrifterna laborerades i skriftserien om Risba-
stugan med den dubbla förståelsen av äktenskapet som både grund för och 
bild av samhället. Detta förhållningssätt, där vars och ens göranden hade be-
tydelse för samhällsordningen var en självklar utgångspunkt. Äktenskapet, det 
lilla hushållet och de enkla sysslorna – Marjo var en hönspiga – förutsattes 
vara inbäddade i den stora världen utanför. Men här fanns inte samma mora-
liska patos som i Sedolärande Mercurius eller Argus som ville fostra sina lä-
sare – både kvinnor och män – att rannsaka sitt eget leverne. Hos dessa var 
sensmoralen klar, enligt exemplum visste man vad som var rätt, ett avskräck-
ande exempel skulle vara just avskräckande.576 I skriftserien både utnyttjades 
och utmanades det moraliserande bildspråket med hjälp av det verklighetsan-
språk som ryktet, förankrat i samtidens Stockholm, bidrog med och den tidsa-
spekt modet stod för. Medan de moraliska veckoskrifterna i högre grad riktade 
in sig på modet som enskildas lystnad efter det nya kom det senare att betyda 
oemotståndlig trend, vilket gjorde det användbart i debatten. Det var inte bara 
fråga om ett återbruk av det gamla mundus inversus motivet. I kombination 
med modet utnyttjades ryktet för att åskådliggöra och sprida ett slags med-
vetande om farhågor inför nya företeelser i samtiden.  

1700-talets Sverige har beskrivits som att ett modernt risksamhälle kom till 
stånd. På 1750-talet etablerades försäkringsväsendet för att hantera risker som 
bränder och brott.577 Ekonomiska risker togs, krediter utfärdades och skulder 
skulle krävas in. Skuldsatta som tvingades fly till Norge var ett återkommande 
tema i småskrifter. Den gamla världen var i viss mån kontantlös, ofta kreditlös. 
Mycken historisk forskning fokuserar på kreditens roll i formandet av en mo-
dern ekonomi, alltså möjligheten att få ekonomin att växa genom att sätta sig 
i skuld.578 Maria Ågren menar att ”krediter och konkurser fungerade som sym-
boler för mer grundläggande samhällsfenomen och processer” och att man an-
såg att ”de frekventa konkurserna bar vittnesbörd om att hela samhället befann 
sig i obalans”.579  

I skriftserien om Risbastugan gestaltades samtidens obalans och osäkerhet 
med risken att fler, kanske till och med alla kvinnor skulle gå ihop som de 
grymsinta kvinnorna hade gjort i staden, som att ett qwinnowälde skulle ta 
över. I Tragedie-Comedien berättas att den modelystna hustrun, innan hon stal 
pengarna från den gemensamma hushållskassan för att kunna köpa sin päls, 

                               
576 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 58.  
577 Om risk, se Kristiina Savin, Fortunas klädnader: Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna 
Sverige (Lund, 2011); Gunnar Broberg, Tsunamin i Lissabon: Jordbävningen den 1 november 
1755 i epicentrum och i svensk periferi (Sthlm, 2005). 
578 Se t. ex. Maria Ågren, Jord och gäld: Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna 
ca 1650–1850 (Uppsala, 1992); dens., ”Hemligt eller offentligt?”, s. 25. 
579 Ågren, ”Hemligt eller offentligt?”, s. 37; 34; frågan om krediter och konkurser sågs som 
både privata och politiska fenomen. 
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hade fått veta att mannen redan var satt i skuld och jagad av kreditorerna.580 
När han upptäcker stölden ger han henne en örfil. Då blir hustrun hämndlys-
ten, samlar sina vänner och inväntar ett tillfälle att övermanna honom – scenen 
som känns igen från kopparsticket. När mannen kommer drucken hem iscen-
sätter de misshandeln: ”West du, att du har Hustru/–-/ Och at hon bör hafwa 
Böxorna?”, säger Xantippe.581 

Xantippa – Sokrates hustru och en av de mest långlivade av negativa kvinn-
liga stereotyper – kopplas till det gamla byxtemat.582 Här står hon för ett slags 
subversivt förakt för mankönet, vilket skulle kunna uppfattas som ett lockande 
kvinnovälde för kvinnor. Eftersom hon inte kan tänka sig att vara en mans 
”skotrasa” berättar Xantippe hur hon med våld har tagit herraväldet ifrån sin 
egen man.583 Sedan hon slog honom med ris och karbaser får han nöja sig med 
lukten när hon dricker kaffe med sina vänner, säger hon nöjt.584 

Xantippe framställs dock inte som något efterföljansvärt exempel, för 
tolkningsföreträdet ligger hos skribenten som skapar en distans till kvinnornas 
agerande uttryckt i scenanvisningarna. Trots att han ligger i den förnedrande 
positionen med rumpan i vädret får mannen sista ordet i scenen. Efter att först 
ha gått med på de löften Xantippe avkrävt av honom, att hustrun ska få byx-
orna och få göra som hon vill, viskar han till publiken att visst ska han gå 
henne till mötes, till och med så långt som att hjälpa henne att ”hänga sig”, 
genom att binda om repet, ”dränka sig” genom att följa henne till sjön och 
lägga stenen om halsen.585 

Stagnells pjäs levererade ett skoningslöst svar på samtidens problem. Oro 
och kaos bemöttes genom att med hot om våld upprätthålla det manliga väldet. 
Utifrån denna hårdhänta hantering tolkar Jonas Liliequist Tragedie-Comedien 
– i jämförelse med ett material som sträcker sig in på 1800-talet – som en 
etapp på vägen mot att en hårdnande hållning gentemot kvinnor inom äkten-
skapet började göra sig gällande under 1700-talet, och som ett steg mot vad 
han kallar en ”privatisering” av hustrutukten.586 Medan 1600-talets skilling-
tryck om hustrutukt uppmanade till en öppen insyn i, och omsorg om hushål-
lets ordning, så gömdes hustrumisshandel senare inom den mer slutna borger-
liga familjen.587 Så var det säkert. Martha Howell menar å sin sida att en ”gen-
derspecific class ethic freed middle class women of sins associated with com-
merce’s wildness (min kursiv)”, vilket kan tyckas motstridigt.588 Den ene talar 
om en hårdnande hållning, den andra om att kvinnor befriades från de synder 
handel och konsumtion tidigare hade associerats med. Eller är kan hända båda 
                               
580 Tragedie-Comedie, Scen 1, opag., s. 7. 
581 Ibid., Scen 5, opag., s. 24. 
582 Även Then Swenska Sanningen N:o 16, 1739, om Xantippa. 
583 Tragedie-Comedie, Scen 1, opag., s. 11.  
584 Ibid., Scen 1, opag., s. 10. 
585 Ibid., Scen 6, opag., s. 25.  
586 Liliequist, ”Mannens våld och välde inom äktenskapet”, s. 108ff. 
587 Ibid. 
588 Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy”, s. 93. 
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tolkningarna möjliga? Liliequist syftar på relationen mellan könen i äkten-
skapet, Howell menar att kvinnor befriades i deras roll som konsumenter. 
Detta tyder på att debatten om könsrelationer är svår att skilja från den om 
enskildas relationer till samhällsordningen. Enligt Natalie Zemon Davis 
skedde en gradvis fördjupad över- underordning i relationen mellan könen i 
Europa från 15- till 1700-talet. Kvinnor miste handlingsutrymme, ”as the pa-
triarchal family streamlined itself for more efficient property acquisistion, so-
cial mobility, and preservation of the line, and as progress in state-building 
and the extension of commercial capitalism were achieved at a cost in human 
autonomy”.589  

Min poäng är att detta inte skedde utan diskussion, i en debatt om både 
äktenskapet och samhället. Tragedie-Comedien var inte det enda inlägget, dis-
kursen i Sverige 1755 var öppnare än så. När kopparsticket kommenterades i 
skriftserien om Risbastugan fanns andra röster och iscensatta samtal som 
gjorde det möjligt att inta olika hållningar och positioner. Ställda bredvid 
varandra gestaltar till att börja med Tragedie-Comedien och svarsskriften 
Samtal Om det Oinskränkta Qwinno-wäldet olika uppfattningar om och lös-
ningar på vad en ny samhällsordning skulle innebära, vilket åskådliggörs som 
en ’könrollsdebatt’ om relationerna i äktenskapet. Sincerus, berättaren i Sam-
tal Om Qwinno-Wäldet som möts av ryktet om vad kvinnorna har gjort i sta-
den, presenterar ett slags tankeexperiment uttryckt i frågan om en man verkli-
gen vågar gifta sig när samtiden ter sig på detta viset?590  

Ett modernt manssamhälle  
När Sincerus går till sina gamla vänner och ber om råd får han fyra olika svar 
på frågan om han ska våga gifta sig. Med vännernas porträtt presenteras olika 
sätt som den manliga överordningen kan missbrukas, när männen avstår från 
eller inte förmår ta ansvar för den gemenskap som äktenskapet ska innebära. 
Sanguineus är alltför lättsinnigt likgiltig inför om hans hustru råder över ho-
nom. Cholericus är karlakarlen, som håller på att kvinnan ska hållas kort inom 
äktenskapet och skryter med sina egna förträffliga företräden. Han måste ju 
vara säker på vem som är far till barnen. Melancholicus däremot är alltför flat, 
både inför sin egen hustru, och inför möjligheterna till ett gott förhållande ma-
kar emellan över huvud taget.  

Phlegmaticus å sin sida lutar sig tillbaka mot det kollektiva värn som mans-
samhället byggt till fromma för en latmask som han. Han låter sig inte oroas, 
inte ens om hustrun skulle vända sig till prästen för att få stöd. För prästen är 
hans vän, liksom officeren som skulle kunna vakta om natten och advokaten 
som kan köpas för pengar och försvara mannen om detta otänkbara – att kvin-
norna skulle gå ihop för att övermanna mannen – ändå skulle inträffa. 

                               
589 Davis, ”Women on Top”, s. 149. 
590 Samtal Om Det Oinskränkta Qwinno-Wäldet, s. 7. 
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Phlegmaticus beskriver hela det manliga nätverk ett borgerligt samhälle upp-
visar som han kan vända sig till om hustrun skulle sätta sig upp mot husbon-
deväldet.591 I stället för ett hotfullt qwinnowälde presenteras ett högst påtagligt 
och betydligt mer realistiskt modernt manssamhälle, där samhällsfunktioner 
som kyrkan, militären och rättsväsendet utgör en stabil patriarkal ordning.  

Sincerus gillar dock inte vad han hör. Men till skillnad från den hårdföra 
lösningen i Tragedie-Comedien, där skribenten uppvisar sin – och mannens – 
oinskränkta makt genom att scenanvisningarna avgör pjäsens slut levereras en 
annorlunda lösning på samtidens problem. Eftersom ingen av de fyra männens 
hållningar kan garantera att kvinnor inte sätter sig upp mot sina män, så före-
språkar Sincerus en annan utväg: ”Hustrun må ha lika magt med mig”, säger 
han, och målar upp ett önskeäktenskap där ömsesidig respekt råder makarna 
emellan.592 Igen används ett gott och jämställt äktenskap som bild av ett gott 
samhälle. 

Av detta skulle man kunna sluta sig till att frihetstidens manlighetsideal var 
en ärlig man som vid sin sida hade en god och pålitlig hustru, som Karin Has-
san Jansson hävdar, bland annat utifrån denna text – så heter ju huvudperso-
nen.593 Så betecknas också det manliga idealet i En Ärlig Swensk. Men vikti-
gare än att tolka fram manlighets- eller kvinnlighetsideal, eller för den delen 
äktenskapsideal, är att undersöka på vilket sätt kön användes i mediala be-
skrivningar av samhällets förändringar. I En Ärlig Swensk lyser kvinnor, med 
få undantag, med sin frånvaro. 

På kopparsticket åskådliggörs det gamla hotet om en upp- och nervänd 
värld. I Tragedie-Comedien uttrycks lösningen på samtidens problem som att 
kvinnor ska hållas kort. I Samtal Om Qwinno-Wäldet tecknas det moderna 
samhället med betydligt större tillförsikt. Så mycket har inte förändrats av att 
ryktet om Risbastugan flyger runt staden: ”Wårt land är nu sådant som förr; 
en swala gjör ingen wåhr”, menar Sincerus, och låter sina tvivel försvinna, nu 
tänker han välja sig en kär maka: ”Jag begär ingen oinskränckt magt öfwer 
henne, ej heller fruktar jag något oinskränkt Qwinno-Wälde.”594 Kvinnoväldet 
avslöjas som den bild eller tankefigur det är. Det gamla motivet mundus in-
versus framställs som obrukbart i en ny modern ordning.  

Samtidigt ges en i det närmaste sociologisk beskrivning av omständighet-
erna bakom misshandeln av mannen, som berättaren till och med finner helt 
rimlig: 

Föreställ Er min Herre en dygdig hushålaktig /sic/ hustru, som lägger ihop 
hwad hon kan til sitt och mansens bästa. Hon får en man, som intet annat gjör 
än förstör, är aldrig ur krogar och källare, dundrar och swär i sitt hus, hanterar 

                               
591 Ibid., s. 10. 
592 Ibid., s. 5. 
593 Jansson,” When Sweden Harboured Idlers”, s. 253; 269; 271; jfr Howell, ”The Gender of 
Europe’s Commercial Economy”, s. 97. 
594 Samtal Om Det Oinskränkta Qwinno-Wäldet, s. 12. 
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henne wärre än tjenstepiga. Detta sker den ena tiden efter den andra. Hon leds-
nar härwid, wet ej hwad hon skal sig företaga. Falska wänner råda henne til 
olofliga medel, hon företager sig oråd, kanske i wälmening. Mån hon intet på 
något sätt kan ursäcktas? Jag nekar ej felsteget, men jag påstår, at man bör se 
på de bewekande skäl, som föranlåtit henne dertil. Hon bör näpsas, men släp-
pas.595  

I verkligheten är det kan hända män som gör det besvärligt för kvinnor, vilket 
också bonden Pär framhåller när han träder in på scenen i slutet av Tragedie-
Comedien: ”dä ä en mer brukelig osed, at mannen far illa mä qwinnan”.596 Pär 
och hans käring Botil representerar den gamla hustavlans värld. Botil försöker 
förklara varför kvinnorna slog mannen. Antingen var det för att hustrun var 
svartsjuk, eller för att han söp, eller för att han inte tyckte om att hon drack 
kaffe, eller för att hon ville ha nya kläder, eller så bannades han för att hon 
ville ”flyja öfwer sitt stånd”.597 Hustrun ville sätta sig över ståndsgränserna, 
något som ofelbart skulle leda till oordning. Kort sagt, den upp- och nervända 
världen var fortfarande begriplig men framställdes vid sidan av en mer real-
istisk beskrivning av samtidens förändringar. Den gamla uppfattningen kom-
pletterades med en diskussion om konsekvenserna av vad ett konsumtions-
samhälle skulle föra med sig. Pär säger att en klok kvinna har spått ”att för 
werdens ända ska hwar gift qwinna ha böxer.”598  

Förväntningshorisonten öppnas på två fronter  
När man ställer serien om Risbastugan vid sidan av övriga veckoskrifter som 
listas i Tankar Om Wecko-Skrifter, kan man uttrycka det som att 1750-talets 
medier bidrog till att förväntningshorisonten öppnades på två fronter. Dels 
som den hotbild om ett kvinnovälde som riskerade att komma till stånd om 
modelystnaden och krediten släpptes fri, dels som en nyttobringande fram-
stegsoptimistism enligt Koselleck, som både En Ärlig Swensk och veckoskrif-
terna om den allmänna hushållningen utlovade.599 Om de senare har Ennes 
bara gott att säga.  

Dessa nyare medier lånade gärna form och tilltal från de moraliska vecko-
skrifterna. Skribenterna vände sig till det allmänna, skrev för det allmänna 
bästa, men de beskrev inte sin uppgift som att de skulle lära läsarna dygder 
och inte samhället som ett hushåll. De mästrade inte sina läsare på samma sätt 
som moralisterna, ändå visste de bättre och tog på sig att sprida upplysningar 
                               
595 Ibid., s. 12. 
596 Tragedie-Comedie, Scen 7, opag., s. 30. Även Maja Alfwarsam i Glam Emellan, s. 23 menar 
att många ”långt sedigare” hustrur än de som Risbastugan handlar om har fått ”brokot tröja”, 
alltså blivit blåslagna. 
597 Tragedie-Comedie, Scen 7, opag., s. 28f, citatet s. 29. 
598 Tragedie-Comedie, Scen 7, opag., s. 29; om byxor jfr ovan kap. 2. 
599 /Eric Salander & Jacob Röding/, Then Swenska Orus (Sthlm, 1750–51); /Johan Fredrik 
Kryger/, Den Wälmenande Patrioten (Sthlm, 1751); Then Swenske Patricius (Sthlm, 1752); 
/Anders Berghult/, Hushåls-Bibliothec (Sthlm, 1755–57). 
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av annat slag. Råd och uppmaningar som gestaltades genom exempla i de mo-
raliska veckoskrifterna formulerades om till förslag om konkreta rön och åt-
gärder. Genom läsning skulle läsekretsen tillägna sig kunskaper för ett väl 
fungerande nytt samhälle. Den allmänna hushållningen, mer att likna vid mo-
dern ekonomi än ett årstidsberoende hushåll, diskuterades i termer av ökad 
handel och inhemsk produktion – för landets väl.  

Även jordbruket skulle förbättras genom reformer. Men i Den Swenska 
Orus utspelar sig en ordväxling där jordbruket ges namnet ”Tröger”, och görs 
till det förgångna som förtalas, medan handeln, som kallas ”Wiger”, och inte 
minst de inhemska ”handaslögderna”, manufakturerna, framställs som flex-
ibla och framåtblickande med rika löften om framtiden.600 Den gavs ut av 
bland andra Eric Salander, fabrikör för Barnängens yllefabrik på Söder i 
Stockholm, där både kvinnor, män och barn bodde på fabriksområdet och ar-
betade för löner som skulle hållas nere.601 

Det var ett nyttofrämjande samtal där blickar riktades framåt, och samtidigt 
bakåt. För veckoskrifterna om den allmänna hushållningen kompletterades i 
Tankar Om Wecko-Skrifter med presentationer av tre lika ambitiösa vecko-
skrifter som vill lära allmänheten något om svensk (och nordisk) historia. 
Gjörwell till exempel hade just börjat ge ut Stockholms Historiska Bibliotek 
och Evald Ziervogel hoppades att allmänheten skulle intressera sig för svenska 
mynt och medaljer, ”Weckotals utgifne”.602 

Enligt Peter Hallberg bidrog andra historiska skrifter, utgivna ungefär vid 
samma tid, till att forma en ”känsla av tillhörighet och identifikation med den 
egna nationen”.603 Ja, som det hade upprättats en tänkt gemenskap genom det 
nya offentliga samtalet på Argus’ tid, och som bland andra Ennes upprätthöll 
genom att skriva in sig i detta samtal. Samtidigt var Tankar Om Wecko-Skrif-
ter en påtaglig illustration mitt framför läsarnas ögon av den vidgande klyftan 
mellan erfarenhetsrum och förväntningshorisont, beskriven av Koselleck 
också genom att ämnet historia ersatte berättelser där historiska exempla 
skulle vara vägledande.604 I början av 1750-talet tecknades inte lika inklude-
rande eller homogena tolkningsgemenskaper som i de moraliska veckoskrif-
terna. Dessa hade uttryckligen omfattat både kvinnor och män, som alla skulle 
lära sig att anträda dygdens väg. I stället siktades mot nya horisonter.  

Bara en av de fyra skrifterna som behandlar hushållningen, Hushåls-Bibli-
othec vänder sig uttryckligen även till kvinnliga läsare – till hushållerskor, vid 

                               
600 Then Swenska Orus N:o 1, 1750.  
601 Om Salander se Runefelt, Att hasta mot undergången, s. 257, och i skönlitterär form, Fogel-
ström, Vävarnas barn; dens., Kommentarer och noter till Vävarnas barn, s. 12ff. 
602 /Bengt Bergius, Jöns Lind & David Ståhl/, Nytt Förråd Af Äldre och Nyare Handlingar 
Rörande Nordiska Historien (Sthlm, 1753); Carl Christoffer Gjörwell, Stockholms Historiska 
Bibliotek, (1755); Evald Ziervogel, Trettio Historiska Afhandlingar Öfwer Swenska Mynt Och 
Medailler, Weckotals utgifne (Sthlm, 1755). 
603 Hallberg, ”Den läsande nationen”, s. 72. 
604 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 185ff. 
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sidan av husbönder.605 På var sin halva av uppslaget, separerade av ett hori-
sontellt streck, får män och kvinnor arbetsuppgifter i enlighet med könskodade 
sysslor. Bådas arbete beskrivs som nödvändigt för om lanthushållningen ska 
bära sig. Det var också den av veckoskrifterna som bar sig bäst. På landet 
fanns uppgifter för både kvinnor och män, det kunde man inte komma ifrån. I 
övriga veckoskrifter om den allmänna hushållningen spelade kvinnors sysslor 
en underordnad roll. Veckoskrifterna med historiska artiklar rymde i de allra 
flesta fall betraktelser över män. Hustrur och husmödrar hade försvunnit till 
en osynlig bakgrund, och till skriftserien om Risbastugan. 

Även den politiska skriften En Ärlig Swensk lånar tilltal av Argus. Oelreich 
formar sin skrift som ett samtal med läsarna, ”för att gjörat det almänna så 
mycket smakeligare.”606 Som Argus samlar han ett sällskap som ska språka 
med varandra och med läsarna. Dessa ombeds att sända in förslag på förbätt-
ringar i samhället. Till formen är dock En Ärlig Swensk inte särskilt publikfri-
ande, sidorna späckas med en lång text som bryts när arket är fyllt. Med två 
nummer i veckan förväntas läsaren kunna ta vid sin läsning mitt i en mening. 
I En Ärlig Swensk förmedlas heller ingen moral genom exempla, även om 
Oelreich understryker att en ärlig man självklart är en dygdig man, vilket 
närmast får betraktas som en läpparnas bekännelse.607 

Oelreich hänvisar uttryckligen till hustavlans tre stånd, men medan den på 
ett fåtal sidor täcker in alla människors skyldigheter gentemot varandra och 
samhällsordningen, krävs sida upp och sida ner 1755 för att åstadkomma ett 
önskvärt och ”genomplanerat samhälle”, på det sätt som hattpolitiken vill ha 
det.608 Han vänder sig till moderna läsare och beskriver i handfasta ordalag hur 
ett komplicerat modernt samhälle ska inrättas och vad som förväntas av dem. 
En lång lista på yrken och befattningar visar hur de ärliga männen har olika 
roller i samhället, men inte som husbönder utan som kuggar i ett samhällshjul 
med många olika funktioner, från styresmän och rådsherrar över präster och 
åhörare, officerare och apotekare med mycket mera ända till en ”ärlig 
Boktryckare och en ärlig Prænumerant, som hielper utgivaren at få sin Ärlige 
Mans beskrifning genom trycket för det almänna.”609 Det var ett inkluderande 
tilltal, men inte av kvinnor. För vid hans sida finns förvisso en ”ärlig Fru”, 
men på de sammanlagt över tusen sidorna är det enda kvinnliga yrke som ut-
över pigor nämns i ett enligt En Ärlig Swensk fungerande samhälle dejans – 
det vill säga hushållerskan, eller husmoderns ställföreträdare.610 Det skedde 
således en disciplinering både av kvinnor i 1700-talets offentliga samtal, som 
                               
605 /Anders Berghult/, Hushåls-Bibliothec (Sthlm, 1755), s. 3. Den gavs ut i hela tre årgångar 
med sammanlagt 156 ”weko-blad”. 
606 /Niclas von Oelreich/, En Ärlig Swensk N:o 1, 1755, s. 8. 
607 Ibid., s. 2. 
608 Ibid., s. 3; Sven-Eric Liedman, Den synliga handen: Anders Berch och ekonomiämnena vid 
1700-talets svenska universitet (Göteborg, 1986), s. 10. 
609 En Ärlig Swensk N:o 1, 1755, s. 3ff, citatet, s. 5. 
610 Ibid., s. 5; 4. I N:o 53, s. 421 föreslås dock en fond till ”publique Hus för qwinkönet af wissa 
Stånd /–-/ hwilkas omständigheter ej tillåta at tiena hos andra”. 
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Martha Howell har beskrivit det som, men likaså av män, som fick nya roller 
i ett nytt sorts borgerligt samhälle.611 Manliga läsare lärdes upp i, och kvinnliga 
fick ta del av, ett modernt framåtriktat samhälle där de senare fick finna sig i 
att kvinnor ofta inte omfattades i beskrivningen av det. 

Hushållets marginalisering, privatisering eller feminisering 
Tidigare forskning har, som nämnts, visat att kvinnor marginaliserades från 
offentliga verksamheter under frihetstiden. Enligt Karin Sennefelt fick kvin-
nor allt mindre utrymme i politiken, medan manlighet skrevs fram genom en 
process hon kallar medborgarblivande.612 Ann Öhrberg framhåller att En Ärlig 
Swensk vände sig till manliga läsare och att den ärlige svensken var just en 
man.613 Ändå kan man nog förutsätta att både kvinnor och män läste så väl En 
Ärlig Swensk, som veckoskrifterna om den allmänna hushållningen och dem 
med historiska teman, liksom serien om Risbastugan, även om kvinnor inte 
prenumererade på veckoskrifterna i lika hög grad som män.614 

Samtidigt framställde sig både Ennes i Tankar Om Wecko-Skrifter och flera 
av skribenterna bakom de skrifter som listades där som självklara manliga 
subjekt bakom både personifierade titlar och ’jag’. En Wälmenande Patriot, 
En Ärlig Swensk var underförstått goda män och medborgare, som visste att 
bibringa sina läsare viktiga rön. De vände sig från en säker skribentposition 
oftast framförallt till manliga läsare, som invaggades i en självklar läsarman-
lighet. Emellanåt publicerades dock inlägg även från kvinnliga läsare. Efter 
att ha riktat alla Bref Om Blandade Ämnen till ”Min Herre”, vänder sig Gjör-
well plötsligt till ”Min Fru”, för att svara på ett brev från Märta Fiålla som var 
ett inlägg i diskussionen om latinundervisningen, infört i Lärda Tidningar.615 
Vissa teman krävde kvinnlig könskodning, närvaron av kvinnliga karaktärer 
eller pseudonymer var ett argument i sig själv. I sitt svar yrkar Gjörwell på 
”Philosophiens förswänskande” och önskar att någon tar på sig att skriva en 
bok om teoretisk filosofi ”som kunde läsas och förstås af bägge kjönen”.616 

Kvinnor som själva skrev, kanske på riktigt, fick dock lov att väga sina ord. 
I Wälmenande Patrioten är signaturen Martha C. H. å ena sidan angelägen om 
att pröva sin styrka emot en ’Patriot’. Hon hoppas att hennes ”qwinlige tankar” 

                               
611 Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy”, s. 97. 
612 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 283; 35. 
613 Öhrberg, Vittra fruntimer, s. 222. 
614 Hallberg, ”Den läsande nationen”, s. 82, att 40 kvinnor, eller 3,7 % av prenumeranterna av 
Olof Dalins Svea rikes historia I–III, 1747–62 var kvinnor; s. 85 att den enligt prenumerations-
listor inte nådde de lägre samhällssegmenten; även Christensson, Lyckoriket, s. 89ff om prenu-
merationer och distribution, då av Gjörwells Encyclopedie (1781–85). 
615 /Gjörwell/, Bref Om Blandade Ämnen N:o 9, brev 14 hänvisar till signaturen Märta Fiållas 
brev i Lärda tidningar N:o 14, 1754, enligt Sylwan, Svenska pressens historia, s. 183 författat 
av utgivaren Lars Salvius själv. 
616 Bref Om Blandade Ämnen N:o 9, brev 14. 
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kan vara värda att publiceras.617 Å den andra utbrister hon i den välkända ste-
reotypen att hon går ”för långt utom /s/ina gränsor!”618 Utgivaren Johan Fred-
rik Kryger, välkomnar detta inlägg från ett förnuftigt fruntimmer och använder 
det som en kvalitetsstämpel. Han önskar att brev från manliga skribenter var 
lika väl formulerade. Båda är överens om betydelsen av flickors uppfostran 
och fruntimmers utbildning och Kryger ser gärna att nyttiga och uppbyggliga 
skrifter som syftar till en god hushållning ges ut.619  

Detta skulle kunna beskrivas som att kvinnor marginaliserades till hushål-
let, som både Martha Howell, liksom den brittiska litteraturforskaren Kathryn 
Shevelow, och i följe henne, Anna Maria Forselius gör.620 Men de var ju redan 
där, vid sidan av männen! Hellre än att kvinnor marginaliserades, menar jag 
att det var hushållet som marginaliserades genom att det inte längre fungerade 
som metafor för samhället. Även män marginaliserades, i meningen discipli-
nerades att lära sig andra sysselsättningar i ett modernt samhälle beskrivet på 
ett annat sätt och med andra funktioner. Snarare var detta ett inlägg i en dis-
kussion om vilka drivkrafter som skulle uppmuntras när hushållningen vidga-
des till en ekonomi som omfattade också handel och manufakturer. Både 
Martha C. H. och Wälmenande Patrioten poängterar skillnaden mellan hur 
Fru Commode respektive ett förnuftigt fruntimmer spenderar sin tid. Martha 
skyller dessutom på Cavaillerernas utrikes resor och på köpmän som berikar 
sig på kvinnors fåfänga när hon i stället framhåller en förnuftig hushållning.621 

Det var heller inte bara fråga om en sidledes marginalisering, utan om en 
perspektivförskjutning i termer av tid. Klyftan mellan erfarenhetsrum och för-
väntningshorisont vidgades. Enligt det utilistiska framstegstänkandet skulle 
den gamla världen överges. Möjligen ska det beskrivas som en privatisering, 
men det begreppet kan ju användas om så olika företeelser. Liliequist menar, 
som sagt, att det skedde en privatisering av hustrutukten i en allt slutnare bor-
gerlig familj. 1734 års lag har också, som nämndes i förra kapitlet, beskrivits 
som att dess införande innebar en privatisering av äktenskapet genom att hust-
run följer mannens stånd och villkor.622  

Jag vill lyfta fram den privatisering som exploateringen av enskildas ’pri-
vata’ begär, eller lystnaden efter det nya innebar, som rimligen gick hand i 
hand med andra privatiseringsprocesser. Eller i stället för privatisering, kanske 
feminisering, som Emma J. Clery uttrycker det? Hon menar utifrån den eng-
elska debatten, att det inte enbart var fråga om att kvinnor hänvisades till en 
inskränkt hushållssfär, utan också om en ”feminization debate”, som medgav 

                               
617 Wälmenande Patrioten N:o 43, s. 332. 
618 Ibid., s. 330. 
619 Ibid., s. 333; jfr Wälmenande Patrioten N:o 8, ”ämnat åt wåra Fruentimber”. 
620 Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy”, s. 89ff; Kathryn Shevelow, 
Women and Print Culture: The construction of femininity in the early periodical (London, 
1989); Forselius, God dag, min läsare!, s. 56f. 
621 Wälmenande Patrioten N:o 43, s. 331; jfr N:o 8, s. 56. 
622 Se ovan, kap. 2.  
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en feminisering av samtiden.623 I den svenska debatten utmanades den tidigare 
eftersträvansvärda möjligheten för både kvinnor och män att vara dygdiga 
trots att lasten var kvinnligt kodad av nya framåtblickande och begärsdrivna 
identiteter. Då öppnades också en marknad för skrifter ämnade att ’roa det 
allmänna’. Mats Malm hävdar, utifrån de två följetongsromaner som om-
nämns av Ennes, att det skedde förhandlingar mellan de båda leden i utile dulci 
– till fördel för dulci.624 Till dessa följetongsromaner ska jag återkomma. Här 
har jag visat att det pågick en förhandling i urvalet i Tankar Om Wecko-Skrif-
ter, men till fördel för utile. 

Nu närmar vi oss Martha Howells påstående att handeln befriades från an-
klagelser om att den stimulerade girighet och begär och lierades med staterna 
som deras partners. Kvinnligt kodade laster och begär gavs utrymme, riktades 
om och accepterades som handel för män, samtidigt som – en god och behärs-
kad – konsumtion blev kvinnors uppgift. Ändå är det inte säkert att detta upp-
fattades som befriande, på det sätt som Howell menar att medelklasskvinnor 
befriades från den synd som handeln innebar.625 För det gillades inte av alla. 
De manliga skribenterna höll inte alltid med varandra. Förvisso kunde de till-
låta sig att leka och det är inte säkert att de uttryckte tydliga egna åsikter. De 
kunde också ’journalistiskt’ betrakta vad som var på gång. Icke desto mindre 
diskuterades vilken roll enskilda skulle ha i samhället, uttryckt i frågan om 
vad som kommer att krävas av kvinnor när samhället inte längre beskrivs som 
ett hushåll men där behoven likafullt måste tillmötesgås och dygden som en 
följd förhandlas om. 

I följdskrifterna till Risbastugan ställdes på känt manér vissa kvinnliga ge-
stalter mot andra kvinnliga karaktärer för att uttrycka olika argument. Hotbil-
den på kopparsticket och ryktet om vad som hade hänt i staden togs som ut-
gångspunkt i frågan om hur äktenskapet skulle uppfattas i förhållande till 
pengar och vilka konsekvenser detta skulle få för relationen makar emellan. 
Man behöver alltså undersöka olika sorters privatisering eller snarare omdiri-
geringen både av materiella begär, av sexuella begär liksom dessa frågors mar-
ginalisering från det offentliga samtalet uttryckt också i en uppdelning mellan 
utile och dulci. 

Omdirigering av begär 
Förra kapitlet ägnades bland annat åt att mode som lystnaden efter det nya 
skrevs ihop med lustan, eller det vi numera kallar sexuella begär. Laster var 
de kroppsliga begären efter olika slags njutning. De ingick i identitetsskap-
ande praktiker, som det som skulle hanteras, ibland bemästras, förvisso också 

                               
623 Clery, The Feminization Debate in Eighteenth-Century England, s. 1; 9ff; 44f. 
624 Malm, Textens auktoritet, s. 143f, se även Christensson, Lyckoriket, s. 48ff. 
625 Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy”, s. 93. 
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bejakas men i så fall ledas i rätt moralisk riktning. Sexualiteten betraktades 
som ett begär bland andra, nödvändig för ett gott ändamål. Så länge som hus-
hållet användes som metafor för samhället kunde otroheten mot uppgiften att 
vara dygdig för det allmänna bästa åskådliggöras genom analogier mellan ma-
teriella och sexuella begär. Mina exempel var Fru Kättja Sällskapslik och 
sprätthöken. När hon inte ägnade sig åt hushållet kunde hon beskrivas som en 
hustru som bedrar sin man. Och han visade med all tydlighet hur han inte full-
följde sin uppgift i samhällsordningen på ett förnuftigt sätt, bland annat genom 
att gå på horjakter och att inte gifta sig. 

När den gamla ordningen ställdes på ända våren 1755 med ryktet om att 
kvinnorna, för pälsens, kaffets och sockrets skull, gått ihop och övermannat 
mannen verkligen hade ägt rum, som på kopparsticket, iscensatte Lars 
Gumælius en debatt om vad som var på gång i ett samtal, ett Glam Emellan, 
tre kvinnor. Själv tar han inte tydlig ställning, men han låter Caisa Lustig påstå 
att det är bra att händelsen diskuteras i ”det allmänna” så att den ”opartiskt 
/kan/ skärskåda/s/”.626  

Caisa står för en närmast idealtypisk borgerlig offentlighet, där den läsande 
allmänheten bjuds in att bedöma samtidens aktuella problem, men hon låter 
sig framförallt roas. De båda andra representerar olika hållningar gestaltade 
genom deras olika temperament. Lisa Nyfiken, det hörs på namnet, lockar lä-
saren in på nytänkta moderna vägar medan Maja Alfwarsam i sin allvarsamma 
präktighet håller emot. De kan beskrivas som versioner av Fru Lusta och Fru 
Dygd men satta i en annan kontext där de diskuterar prosaisk ekonomi. 

Lisa försvarar förstås en livsstil à la mode. Hon gillar inte hur kvinnorna 
som misshandlade mannen har beskrivits tidigare. Hustrun har blivit alldeles 
för hårt bedömd av ”folk” i ryktesspridningen för att ”hon wille vara efter 
moden, och med en kopp Caffé förnöja sin smak”.627 Om hon hade stulit peng-
arna för att använda till hushållsutgifter, tror Lisa, skulle hustrun säkert ha fått 
beröm i stället för att läggas ”som nu til last”.628  

Just så ser naturligtvis Maja Alfwarsam på saken. Hon ställer lystnaden 
efter det nya mot de livsuppehållande sysslor som utförs i hushållet. När hust-
run ville följa modet och stal pengarna ur hushållskassan menar Maja att hon 
slösade bort mannens försiktiga hushållning. Hon är drivkraften bakom hans 
olycka. Maja dömer de misshandlande kvinnorna hårt och ger berättelsen om 
deras tilltag betyget ”bestialisk och rättare sagt diefwulsk” – som den måste 
betraktas, då den strider emot hustavlan.629 Hennes ideal gestaltas med ett äkt-
enskap som bygger på ömsesidig respekt i en hierarkisk relation där hustrun 
och mannen arbetar sida vid sida för att tillmötesgå grundläggande gemen-
samma behov. 

                               
626 Glam Emellan, s. 19. 
627 Ibid., s. 24. 
628 Ibid. 
629 Ibid., s. 18. 
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Men även Lisa Nyfiken framhåller att den äktenskapliga enheten är bero-
ende av sina båda kontrahenter. Hon lyfter bara fram en annan sorts ömsesi-
dighet makar emellan som öppnar för att tillfredsställa materiella begär. En 
moderiktigt klädd hustru kan vara till stor nytta för en man när han söker kre-
dit, menar hon, eftersom kreditorerna luras att tro att mannen har solidare eko-
nomi än han faktiskt har: ”ju skickeligare och förnämare hustrun lefwer i klä-
der, mat och dryck, ju större Credit får mannen”.630 Hennes kläder fyller en 
funktion för hans renommé, en livsstil à la mode representerar kreditvärdig-
het. Med Lisas exempel formuleras nya relationer, inte bara inom äktenskapet, 
utan till samhället utifrån att synas vara någon, igenkännbarheten utmanas.631 
Medan Maja vill att varken kvinnor eller män ska följa modet så menar den 
framåtblickande Lisa att materiella begär ska göras till kvinnors uppgift, för 
att stödja männen i deras värv.  

Lisa och Maja resonerar också om egendomen inom äktenskapet ska be-
traktas som gemensam eller inte. Lisa menar att hustrun som stulit mannens 
pengar för att kunna köpa sin päls bör gå fri eftersom man inte kan stjäla från 
sig själv.632 Men Maja Alfwarsam påstår att både andlig och världslig lag ger 
mannen ”Dispositionen” över egendomen, och att det alltså är fråga om 
”tjufweri”.633 Pengarna hör ju dessutom redan till makens kreditorer.  

En liknande diskussion förs när kvinnorna planerar överfallet av mannen i 
Tragedie-Comedien. Hustrun Mariana hävdar att ”om Han är Man, så ska Han 
skaffa Penningar”, även till det som en hustru vill ha, och lägger försörjnings-
bördan på honom.634 ”/F/ast Han är Man”, menar i stället den betydligt mildare 
Chrysolita, så kan han inte ”mynta /=göra pengar/… Hustrun bör, om hon will 
heta Förnuftig”, säger hon med en ordalydelse som hämtad från 1734 års lag, 
”skicka sig efter Hans wilkor”.635 Det är ”skamligt” för en man, att låta hustrun 
regera, menar hon, och uppmanar hustrun att inte ”fara efter det wäldet, som 
hwarken GUD, eller Natur ärnat henne.”636 

På ett sätt var det samma över- och underordning mellan könen i äkten-
skapet som dryftades, som i de moraliska veckoskrifterna, men i ett samhälle 
som inte längre beskrevs som ett hushåll där behov skulle tillmötesgås, utan 
som ett där begär skulle tillfredsställas. Kvinnligt kodade laster och begär höll 

                               
630 Ibid., s. 25. För ett betydligt senare exempel på liknande tema, se Erika Rappaport, ”’A 
husband and his Wife’s Dresses’: Consumer Credit and the Debtor Family in England, 1864–
1914”, i Victoria de Grazia & Ellen Furlough, eds., The Sex of Things: Gender and Consumtion 
in Historical Perspective (Berkeley, Los Angeles & London, 1996), med exempel från rätte-
gångshandlingar där hustrun handlat på mannens kredit men sedan frånsagt sig betalningsan-
svaret med hänvisning till att mannen är försörjaransvarig. 
631 Jfr ovan kap. 2. 
632 Enligt de handskrivna anteckningarna sammanbundna med Stockholms Post-Tidningar 1755 
daterade den 23 juni, fick grannkvinnorna kännbara böter medan hustrun slapp straff eftersom 
det inte kunde bevisas att misshandeln skett ”med hennes samtycke”. 
633 Glam Emellan, s. 23f. 
634 Tragedie-Comedie, Scen 1, opag., s 7. 
635 Ibid.; jfr Sveriges rikes lag: år 1734, Giftermåls-Balk, IX Cap., 1§. 
636 Ibid., Scen 1, opag., s. 11. 
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på att göras till ideal för kvinnor – och därmed för deras män – i en ny sorts 
ekonomi där framåtriktade begärsdrivna identiteter lanserades. Debatten 
åskådliggjordes genom att lystnaden efter modet, och riskerna med att sätta 
sig i kredit, det vill säga att ta ut framtiden i förskott var de problem som 
diskuterades.  

Kroppsliga begär 
Men mode rymmer inte bara lystnaden efter nya materiella ting. När girig-
heten, fåfängan och för den delen krediten gavs utrymme i en livsstil à la mode 
gestaltades detta även genom de kroppsliga begär som ansågs ingå i relationen 
mellan de båda könen. Medan sprätthökarna i de moraliska veckoskrifterna 
fördömdes som typer som gäckar samhällsordningen eftersom de smickrar 
och bedrar kvinnor och inte bildar hushåll tillsammans med dem, görs de av 
Lisa Nyfiken om till gestalter att uppskatta och att uppvaktas av.  

Enligt Jonas Liliequist kan sprätthöken, som sagt, betraktas som en retorisk 
figur som användes för att ”manliggöra dygden” genom att utmåla odygden 
som feminiserad och omanlig.637 Sprätthöken kunde också användas, framhöll 
jag i förra kapitlet, för att jämföra och värdera kvinnors och mäns olika bete-
enden och handlingar. Lisa framhåller med gillande det erkännande kvinnor 
får av ”manfolken” som tillber dem som sina ”behärskarinnor”, vilket är en 
annan omvänd ordning än den som gestaltas på kopparsticket.638 Hon hävdar 
till och med att ”wårt kön/…/ äger större förmoner än manfolken”, i en be-
skrivning av den kittlande nya ordningen.639  

Detta försöker förstås Maja Alfwarsam ta ur henne: Förnuftiga fruntimmer 
ska inte tro på ”en hop Spräthökars försäkringar om sin undergifwenhet” – det 
är bara ”inbillningar”.640 Förvisso hör hon själv till dem som kan stå emot 
sprätthökarnas smicker och alltså samtidens lockelser, men hon varnar för att 
låta smicker vägleda kvinnor i deras relation till män. Som Argus gör den all-
varsamma Maja skillnad mellan förnuftiga eller dygdiga kvinnor respektive 
män, på en oförnuftig respektive förnuftig samhällsordning. Hellre underord-
ning i en gammaldags samhällsordning, än överordning på felaktiga grunder, 
tycks hon mena. Enligt Leif Runefelt är konsumtionen alltid ett problem för 
den som försvarar en hierarkisk ordning.641 Men det beror väl på vilken hie-
rarki man har i åtanke? Konsumtionen är ett problem om den ger kvinnor 
mindre handlingsutrymme. Den är ett problem också för den som menar att 
världen ska vara förnuftigt inrättad, i meningen att behoven ska tillmötesgås, 
hellre än begär tillfredställas.  

                               
637 Jfr ovan, kap. 2; Liliequist, ”Manlighetens flytande gränser”, s. 92. 
638 Glam Emellan, s. 28. 
639 Ibid., s. 28. 
640 Ibid., s. 28f. 
641 Runefelt, ”Färgbruk i det offentliga”, i Runefelt & Sjöström, red., Förmoderna offentlig-
heter, s. 190. 
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I de moraliska veckoskrifterna skulle Maja Alfwarsams hållning ha varit 
den rätta, i diskussionen med Lisa Nyfiken flyttas tyngdpunkten till Lisas för-
del. Dygden höll på att förhandlas om när lystnaden efter det nya grep omkring 
sig. Men därmed inte sagt att sexuella begär kunde släppas fria, vilket pigan 
Bonde-Marjo, som möter härnäst, bittert får erfara.   

En bonde-pigas älskogsmöte  
I Glam Emellan representerar tre kvinnliga karaktärer olika åsikter i debatten. 
När Bonde-Marjo, i serien av skrifter som börjar med hennes Klago-Skrift, 
berättar att hon har blivit övergiven av Jöns på grund ryktet om vad de 
grymsinta kvinnorna i staden gjort, fick Carl Fredrik Borger, som iklädde sig 
Bonde-Marjos gestalt, mothugg av en annan skribent i en skarp ordväxling. 
Inte mindre än fyra gånger gav sig Andreas Hesselius på Marjos tre inlagor 
under olika, både kvinnliga och manliga pseuonymer.642 

Den lilla pigan Marjo representerar den allra minsta kuggen i samhällshju-
let, men stora ord läggs i hennes mun. Klago-Skriften riktas till Gudinnan 
Rättwisa, en av de fyra kardinaldygderna. Det är en övertydlig mismatch mel-
lan den låga positionen och den höga dygden.643 Dygdeläran var som sagt inte 
egalitär, men den gjorde i princip – åtminstone i en diskussion som denna – 
att en pigas röst kunde användas för att hävda rättvisa, både för den som ”ar-
mods Plogen drar,/ Så wäl som för de Rika”, som Marjo framhåller i sin andra 
inlaga.644 Med Marjos gestalt tecknas en samhällsordning där dygden, som ti-
digare varit både manlig och adlig kunde omfatta också en ”fattig flicka”.645 
Hon visar att så ringa sysslor som att sköta höns bör betraktas som väsentliga. 
Medan läsarna befann sig framförallt i staden framställs hon som den rena och 
okonstlade som med den naïvas blick tillhandahåller sanningar. Det är konse-
kvenserna av deras livsstil som skildras och kritiseras. Det är för att stadskvin-
norna vill följa modet som hon får lida. Hon är oskyldigt dömd ”för andras 
brott”.646 

Bonde-Marjo försvarar alltså möjligheten för både kvinnor och pigor att 
vara dygdiga, men det betyder inte att de ska vara pryda. Marjo beskriver själv 
vad som hade hänt innan Jöns åkte till staden och hur hon lät sig förföras av 
honom. Han sa att han fattat tycke för henne, rentav att han älskar henne, och 
vill bli hennes. Han ska bli inspektor, Marjo kommer att bli som en madame, 
klädd som en Fru, hon ska få åka vagn. Jöns ville ha ett snabbt svar på sitt 
                               
642 Wrangel, ”’Versekrig’ under frihetstiden”, s. 58 tycks tro att alla skrifter i serien författades 
av Hesselius (som tidigare hade givit ut Swenska Nitet och Swenska Sanningen).  
643 /Carl Fredrik Borger/, Bonde-Marjos Klago-Skrift Til Gudinnan Rättwisa, Angående 
Grymsinta Qwinnor (Sthlm, 1755). 
644 /Carl Fredrik Borger/, Bonde-Marjos Andra Inlaga, Til Gudinnan Rättwisa, Angående Et så 
kalladt Swar, Uppå Marjos Klago-Skrift (Sthlm, 1755), strof 9.  
645 /Carl Fredrik Borger/, Bonde-Marjos Tredie Inlaga, Till Gudinnan Rättwisa, Emot Madam 
Slägtkjär (Sthlm, 1755), strof 27. 
646 Bonde-Marjos Klago-Skrift, strof 1. 
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frieri. Marjo kände sig både lockad och snärjd, men hon tog fasta på kärleks-
orden, och tackade ja. Och Jöns ”Han blef så glad, Han hoppa högt”, han tog 
henne i famnen, kysste henne och till slut ”åtnjöt /han/ af mig mera smått,/ Jag 
är doch lika ärlig”, säger hon med ett av tidens nyckelord.647 På Marjos jakande 
svar följde ett älskogsmöte som blir avgörande för den fortsatta skriftväx-
lingen.648 

Först tar Hesselius i gestalt av självaste Gudinnan Rättwisa till orda. Hon 
påstår att Marjo vill hämnas på Jöns, för att han har rövat hennes ”ähra”.649 
När Marjo går i svaromål retar sig en Madame Slägtkjär på Marjos ”lättsint-
het”.650 Marjo har varit alltför snar att gå Jöns till mötes och har därmed gått 
från ”Könets plägsed”.651 Män kan få för sig något, de kanske inte tar ett nej 
för ett nej.652 Madame Slägtkjär slår ner på Marjos ’fria’ sexualitet för att få 
kvinnor att inse att en kvinna som måste lita till en man för sin försörjning 
också måste underordna sig honom:  

Jag wet, at af natur och lag, 
Den pligten oss påbördas:  
At Mänrens wilja och behag  
Af oss skall altid wördas:  
Wi sku af dem wår utkomst få,  
Och alt hwad wi behöfwa;  
Ty böra de ock äfwen rå,  
Och wi det billigt pröfwa (min kursiv).653 

Madame Slägtkjär uttrycker det som att hon sitter inne med vad som krävs av 
list och förslagenhet för att hantera kvinnors beroende, vilket var en annan 
underordning än den där kvinnor och män arbetar sida vid sida i hushållet. 
Marjo borde också ha förstått att hon kunde locka tillbaka Jöns, om hon hade 
vetat  

Att i naturen din är dåld, 
Nå’n ting, som så kan Jöns upreta, 
At han owetand’ dig är såld;654 

                               
647 Ibid., strof 14. 
648 Jfr Lövkrona, som i ”Suktande pigor och finurliga drängar”, s. 160ff återger berättelser om 
oerfarna flickor, som upptäcker sexuell njutning. 
649 /Andreas Hesselius/, Gudinnan Rättwisas Swar På Bonde-Marjos Klago-Skrift, Angående 
Grymsinta Qwinnor (Sthlm, 1755), strof 20. 
650 /Andreas Hesselius/, Madame Slägtkjärs Förestälning Til Bonde-Marjo, Angående Dess 
ingifna Klagomål, Til Gudinnan Rätwisa, Emot Grymsinta Qwinnor (Sthlm, 1755), strof 5. 
651 Madame Slägtkjärs Föreställning, strof 4. 
652 Ibid.; jfr Liliequist, ”’Pigans nej, det är hennes ja. Då hon säger mest nej, då vill hon helst 
ha’: Om gränsen mellan frieri, förförelse och sexuellt tvång i 1600- och 1700-talens Sverige”, 
i Nätverket: Etnologisk tidskrift vol. 15, 2008. 
653 Madame Slägtkjärs Föreställning, strof 13.  
654 Ibid., Tillsats, strof 5. 
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Till skillnad från Argus som använde kvinnors förmenta förmåga att förföra 
män till en uppmaning åt män att inte låta sig ’betslas’, att stå emot begärets 
lockelser, så bejakar Madame Slägtkjär föreställningen om kvinnors manipu-
lativa makt som en metod att föra männen dit de vill.655 Kvinnor ska få sina 
materiella behov och begär uppfyllda genom att spela på mäns sexuella begär.  

Men Marjo skäms inte över älskogsmötet: ”Wi Bonde-barn det ej förstått,/ 
Att fehl är Sanning tala”.656 Hon vill inte som Madame Slägtkjär föreslår ”låssa 
emotspiärna”.657 Sexualiteten är inte skamlig om den utövas under äktenskaps-
löfte. Med högburet huvud försvarar Marjo landsbygdens seder och den rena 
kärleken. När en karl vill ”åga” en flicka så frågar han henne först om ”Hon 
will ha’n till Man”, ger henne sedan gåvor, just så som Jöns gjorde.658 Dygden 
legitimerar kärlekshandlingen. Älskog är ett självklart inslag inom det goda 
(blivande) äktenskapets ram, och hon frågar:  

Kan Kiönets Heder tagas bort, 
Då dygden Kiärlek tänder?659 

Marjos dygd är inte detsamma som prydhet, kättja begränsas inte till sexuella 
begär. I hennes ögon är det den borgerliga Madame Slägtkiärs livsstil som 
leder till odygd. Hon förespråkar en ”Upricktig Kiärleks Handel”, som inte 
förutsätter avhållsamhet före äktenskapet.660 Dygden finns i löftet och i tilliten, 
och Madame ska inte komma i ”Dygdens Drägt”,661 eftersom:  

Ert söta Tal, och Er Compass 
från Dygdens wäg wil leda,  
I Kiättians farliga Morass,  
På Odygds-wägen breda.662   

Till Howells beskrivning av medelklasskvinnor som ’befriades’ från den synd 
som handel och konsumtion tidigare hade behäftats med kan läggas att det 
fanns röster i den svenska debatten som välkomnade den processen, medan 
andra visade vad som gick förlorat och att omdirigeringen av materiella begär, 
i deras ögon, kom till priset både av en annan underordning och av prydhet.  

Enligt vissa kvinnliga gestalter vann kvinnor på förändringen. Lisa Nyfiken 
som blickar framåt ser modets förtjänster genom att hustrun bidrar till att man-
nens ekonomi ser bättre ut än den egentligen är. Den lismande Madame 
Slägtkiär menar att hon sitter inne med vad som krävs för att hantera den nya 

                               
655 Jfr ovan, kap 2.  
656 Bonde-Marjos Tredie Inlaga, strof 11. 
657 Ibid., strof 18. 
658 Ibid., strof 9. 
659 Ibid., strof 7. 
660 Ibid., strof 19. 
661 Ibid., strof 21. 
662 Ibid., strof 23. 
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situationen. Maja Alfwarsam däremot är bara alltför allvarsam och fungerar 
inte som ideal i beskrivningen av ett modernt samhälle. Hennes gamla ordning 
görs just till gammal och hon får se sig utmanövrerad. Med Bonde-Marjos 
exempel skildras förändringarna på bekostnad av kvinnors sexuella frimodig-
het. De båda sistnämnda försvarade en samhällsordning som gick ut på att 
tillmötesgå behov i stället för att tillfredsställa materiella begär, där kvinnors 
och pigors insatser och arbete i hushållet avgjorde hur de bedömdes, där vad 
man gör, till exempel vaktar höns, var betydelsefullt i stället för att synas vara 
någon som man egentligen inte är. Marjo visar att livsstilen à la mode och 
stadslivet utestänger dem hon representerar. Den befriar inte.  

Detta skulle kunna beskrivas som en ’privatisering’, eller en inskränkning 
av dygden som pekar fram mot att den småningom skulle komma att handla 
om sexuell prydhet. Marjos problem besvaras också som om de vore hennes 
egna ’privata’, och inte som inlägg i en debatt om en hotad samhällsordning 
skildrad genom dess minsta hjälpreda. För Madamen mästrar pigan. Vill du 
skriva om ”älskog”, så är det till Fru Venus du ska vända dig – till kärleksgu-
dinnan, inte till Gudinnan Rättwisa.663 Enligt Madame Slägtkjär har frågan inte 
med rättvisa – det vill säga med dygden – det vill säga med enskildas förhål-
lande till det allmänna – att göra. Rättvisan ska inte befatta sig med vare sig 
höns eller Jöns, hennes tid är för dyrbar och bör hellre ägnas ”folkets wälfärd”, 
säger hon med ett uttryck hämtat från ett mer politiskt språkbruk.664 Marjos 
berättelse förflyttas från rättvisans diskurs, till kärlekens ordning. I nästa av-
snitt undersöks mediernas betydelse för att marginalisera det gamla bildsprå-
ket i det offentliga samtalet. 

Marginaliserad media 
Trots att det i serien om Risbastugan dryftades nog så stora frågor om de för-
ändringar samtiden stod inför åtföljdes den också av ringaktande omdömen. I 
skriftserien förmedlades ryktet om att motivet på kopparsticket faktiskt hade 
ägt rum i staden genom tryck, distribution och försäljning vilket gjorde det 
mer manifest. Då följde också frågor om hur nyheter sprids och vad allmän-
heten ska läsa. 

Urvalet i Tankar Om Wecko-Skrifter och inte minst serien om Risbastugan 
kan läsas som inlägg i en diskussion om vad som över huvud taget skulle dryf-
tas offentligt. Skribenterna fortsatte att svara på och fälla kommentarer om 
varandra på det sätt som hade blivit kännetecknande för det offentliga samtalet 
sedan Argus’ tid. På 1730-talet framställdes Argus som en hjälte som andra 
ville efterlikna och samtala med. I 1755 års urval gjordes markeringar och 
avståndstaganden, det frågades vilka som skulle omfattas av samtalet, vilka 

                               
663 Madame Slägtkjärs Föreställning, Tillsats, strof 7. 
664 Gudinnan Rättwisas Swar, strof 6. 
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som kunde ta sig rätten att ta till orda, på vilket sätt och om vad.665 Det mediala 
landskapet strukturerades om, men fortfarande med hjälp av ett könskodat 
språk. Samma skvaller som användes för att etablera de moraliska veckoskrif-
terna användes igen, men nu för att skilja politik från skandal, hushåll från 
hushållning, utile från dulci, kanske till och med kvinnor från män hellre än 
dygdiga från odygdiga. Vissa röster och vissa skrifter ansågs inte riktigt duga 
i det offentliga samtalet, som delades i olika genrer. 

Bonde-Marjo fick nämligen smäll på fingrarna inte bara för att hon hade 
idkat älskog med Jöns, utan för att hon så frimodigt berättade om det – offent-
ligt. Gudinnan Rättwisa är förvisso rörd, eftersom hon ”nästan aldrig hördt/ 
En Bonde-Marjo skrifwa”, ändå markerar hon mot att en liten piga, en ”fänta” 
tar sig ton.666 Av Madame Slägtkjär får Marjo höra att hon borde ”tiga stilla” 
om vad som hänt.667 Madame har inte mycket till övers för ärligheten Marjo 
så stolt hade framhållit i sin berättelse. När sedan Hesselius i sitt tredje inlägg 
låter Jöns Slägga själv ta till orda, gillar inte heller han Marjos ”djerfhet”.668 
Hennes ”qwinliga sinne” har rasat, påstår han med hänvisning till den väl-
kända föreställningen, och värst är att hon låter historien om deras möte be-
rättas för flera: 

Ty säg! Är det skäligt at rasa så fram 
Om kyssar, om famtag och mera: 
Mig föga til heder, men dig är det skam,  
At sådant blir kunnigt för flera.669  

Jöns går med på att de har vänslats, men hans heder blir lidande när berättelsen 
sprids. För Marjo väntar skammen. Visst är det illa vad kvinnorna i staden har 
gjort, säger Jöns,  

Men du äst långt wärre som uti din bön,  
Så djerft och förmätit törs skrifwa (mina kursiver).670  

Marjos kontrahenter, alltså Andreas Hesselius i olika skepnader, bidrog till att 
föra älskogsmötet till en hemligare, ’privatare’, sfär bort från den självklara 
roll som det enligt Marjo hade i ett gott förhållande mellan den blivande 

                               
665 Inte minst Gjörwells anonymt utgivna, Bref Om Blandade Ämnen (Shtlm, 1754) och Abra-
ham Sahlstedts lika anonyma Swar på Brefwen om Blandade Ämnen (Sthlm, 1754) kan läsas 
som inlägg i en sådan debatt; jfr Forselius, God dag, min läsare! kap. 9.  
666 Gudinnan Rättwisas Swar, strof 2; 1. 
667 Madame Slägtkjärs Föreställning, strof 11. 
668 /Andreas Hesselius/, Herrgårds Fogdens Jöns Släggas Förswars-Skrift, Emot Bond-
Marjo; På trycket befordrad. Alla giftsjuka Flickor til warnagel, at ej ohemult beswära Gu-
dinnan Rättwisa; Försedd med Auctoris tänkwärda Företal, jemte Figurer och månge lärde 
Mäns Noter (Sthlm, 1755); annonserades i Stockholms Post-Tidningar N:o 27, 7 april 1755, 
strof 1. 
669 Ibid., strof 11. 
670 Ibid., strof 18. 
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hustrun och mannen när de lovat varandra trohet. Kärleken, älskogen, i för-
längningen även äktenskapet och hushållet skulle inte dryftas offentligt. Ka-
raktären Jöns Slägga däremot tycks i sina egna ögon ha självklart tillträde till 
det offentliga samtalet. Han späckar sitt inlägg med fotnoter och citat på latin, 
visar hur lärd och erfaren han är och den pondus han därmed kan tysta Marjo 
med.  

Vad ska allmänheten läsa? 
Motivet på kopparsticket med dess långa rötter i föreställningen om att en upp- 
och nervänd värld gestaltade ett hot om en annan samhällsordning användes 
alltså i en skriftlig debatt i medier om medier. Urvalet i Tankar Om Wecko-
Skrifter visar också på spänningen mellan att vända sig till det allmänna som 
så många som möjligt och föreställningen om enskildas skyldigheter gentemot 
det allmänna bästa.  

Ennes är ju förtjust över att det ges ut så många skrifter. Veckoskrifterna 
om den allmänna hushållningen får goda vitsord. Även de som inte lyckas så 
väl får beröm för sina ambitioner. En Ärlig Swensk uppskattas för att ha brun-
nit ”Af nit för det Allmänna”, medan visorna om ”bara Ris-Qwister” reduceras 
till att de ”afbildar Qwinnones lister”.671 Ennes hoppas att inte fler skrifter ska 
ges ut i serien. Men det är tveeggat, för fler ”hus-agor” och riskvistar skulle 
kunna göra så att bokhandeln kan byggas ut:  

Jag tror om fler hus-agor höras:  
Och flere Mäns ryggar sku ligga för knut, 
At Boklådan större får göras.672    

Tankar Om Wecko-Skrifter kan därför läsas som en kommentar till små- och 
veckoskrifter som köp- och säljbara varor och till mediernas kommersiali-
sering. Nu fanns den marknad som de moraliska veckoskrifterna hade lärt upp 
läsarna till, där det å ena sidan gavs ut veckoskrifter som förespråkade handel, 
lärde läsarna historia och politik, å den andra skrifter som diskuterade kon-
sumtion och kommers i termer av hushåll och mode, behov och begär. 

Under 1750-talet fanns också det nya begreppet allmänheten som formades 
ur det allmänna men som inte nödvändigtvis förknippades med ett intresse för 
det allmänna bästa.673 Begreppet gjorde det dock lättare att laborera med olika 
läsargrupper och att diskutera vad allmänheten skulle läsa. Här inkluderades 
till exempel inte alltid alla, vilket Abraham Sahlstedt tydligt uttryckte. Samme 
Sahlstedt, nu snart 40 år, som i registret till Argus ville få med alla tänkbara 
läsare ur olika stånd och grupper, hävdar i en not till en uppsats från 1753, att 
allmänheten är en begränsad skara:    

                               
671 Tankar Om Wecko-Skrifter, opag., s. 19; 18. 
672 Ibid., opag., s. 18. 
673 Jfr ovan fotnot 7, s. 14. 
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Med Almänheten förstås hela wägen den delen af wårt folk af bägge könen, 
som igenom studier blifwit lärde, eller åtminstone igenom upfostran och under-
wisning, satte öfwer gemena man, så at man af dem kan wänta sunda omdö-
men.674 

Allmänheten sätts över gemene man. Samtidigt som båda könen inkluderas så 
utesluts alla som inte är tillräcklig lärda från föreställningen om den tänkta 
gemenskapen, nu med namnet allmänheten.  

Allmänheten var dock inte alltid benägen att tillägna sig nyttiga kunskaper. 
Sahlstedt själv klankar på folk som hellre läser det som är ”hårdt och dristigt 
skrifwit, än det, som är wettigt” i en hetsk skriftväxling om Gjörwells Bref Om 
Blandade Ämnen, och Kryger varnar i Wälmenande Patrioten för att alltför 
många bara köper och läser utan att lära sig att ”tänka”.675 Det är långt ifrån de 
inkluderande tongångarna i de moraliska veckoskrifterna, eller de undervi-
sande uppmaningarna till läsare om allmän hushållning och historia, eller för 
den delen de samvetsgranna och välmenande svaren på breven till Wälme-
nande Patrioten som Kryger också bestod läsekretsen med. De moraliska 
veckoskrifterna hade vänt sig till alla, till det allmänna, med ett moraliskt bud-
skap om det allmänna bästa. När begreppet allmänheten fanns att tillgå kunde 
de båda aspekterna separeras från varandra. 

Skandaler säljer 
Det offentliga samtalet formades, som sagt, inte bara kring politik utan även i 
förhållande till det Maria Ågren kallar en skandaloffentlighet.676 Enligt Jonas 
Liliequist signalerade den borgerliga miljön för misshandeln i Tragedie-
Comedien just skandal, hellre än moralisk fostran.677 Ovan har jag betraktat 
serien av skrifter som inlägg i en seriös debatt, men man kan också hävda att 
skandaler säljer och att läsarna fostrades att efterfråga skandaler där lystnaden 
efter nyheter exploaterades. De fostrades till (medie)konsumenter och till att 
köpa skrifter för att roa sig.   

Skribenterna visste nog vad de gjorde. Om än Xantippe inte presenteras 
med sympatier i Tragedie-Comedien tar hon för givet att ”Poëterna” kommer 
att skriva om henne, och ”föra mig ibland de gamle hjeltmodige Qwinnorna, 
som äro så mycket berömda”.678 Med stolthet lägger hon sig själv till raden av 

                               
674 /Abraham Sahlstedt/, ”Om Poëter och Verser i gemen, och om Denna Samlingen i synner-
het”, i Samling af Verser på Swenska, IV (Sthlm, 1753), s. 117. 
675 /Sahlstedt/, Swar på Brefwen om Blandade Ämnen (Sthlm, 1754), Brev 19; Wälmenande 
Patrioten N:o 53, 1751. 
676 Se ovan, kap. 1 och Ågren, ”Hemligt eller offentligt”; dens., ”Inför allmänhetens oväldiga 
domstol”.  
677 Liliequist, ”’Flep eller hustyrann’, s. 293; dens., ”Mannens våld och välde inom äkten-
skapet”, s.106; så omtalas ju ’händelsen’ även i tidigare forskning, t. ex. Wrangel, ”Risbadstu-
gan: En Stockholmsskandal på 1750-talet”. 
678 Tragedie-Comedie, Scen 4, opag., s. 22. 
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amazoner att använda som avskräckande exempel eller som rollmodell för nya 
läsare. Andra gestalter berättar att de skyr offentliggörandet. Karaktären Me-
lancholicus i Samtal Om Qwinno-Wäldet framhåller att han inte skulle berätta 
för någon om han själv blev utsatt för en misshandel. Det får inte komma ut 
att han inte är karl i sitt eget hus.679 Återigen spelas på skammen och frågan är 
nästan vad som är värst: att faktiskt (enligt ryktet) utöva misshandel av en man 
eller att offentliggöra beskrivningen av denna misshandel inför allmänheten 
genom att föra ryktet om den vidare i tryckta skrifter?  

En anonym skribent förmodar att kvinnorna som misshandlat mannen har 
velat göra sina namn odödliga, och säger tvetydigt: 

Jag wet intet, om de Xantipperna, som förrättat denna tiltagsenheten, hafwa 
mera förtient Allmänhetens åtlöje, än de, som skrifwit därom. Åtminstone 
hafwa bägge, både Skribenterne och de agande haft lika angenämt ändemål för 
sina ögon (min kursiv).680  

Det var Anders Säfström, som sedan några år försökte sig på att försörja sig 
som skribent.681 Han skojar förstås, de hade haft en naken bak för ögonen. 
Skulle den visas upp, eller? Han tar tillfället som förevändning att berätta vad 
han hör omkring sig. Som en tidig wallraffare bevistar han ett gästabud där 
han klär sig i drängkläder, blandar sig med de övriga ”Laquaierna” och låter 
alla tro att han hör till någon annans sällskap. Då kan han gå från bord till bord 
för att lyssna på det som berättas och kanske få ”höra något nytt”.682 Han stan-
nar vid några ”Matronor”, men lyckas inte höra vad som sägs, ”alt det jag 
kunde snappa opp, war några enkla ord, som Caffe – Visite – Syster – Risbastu 
– med mera.”683  

Det viskas om Risbastugan vid sidan om andra betydelsemättade nyckelord 
i tiden. Det är ”et farligt allarm öfwer En Risbadstuga/…/ hela folkhopar tala 
därom, och dussintals Skrifter därom oroa Allmänhetens ögon.”684 Här betrak-
tas allmänheten varken som särskilt lärd eller omdömesgill. Men serien upp-
märksammas. Året därpå, i en liten skrift om ett helt annat ämne, råkar förfat-
taren komma att ”tala om Risbadstugan hwartil af de lärda Kiällar-Autores 
äfwen föres Bonde-Marjo Jöns Slägga och flera i dagsliuset öfwer detta ämne 

                               
679 Samtal Om Det Oinskränkta Qwinno-Wäldet, s. 8; 9. 
680 /Anders Säfström/, HAN––s Collation, Eller Det Lustiga Gästabudet (Sthlm, 1755), opag., 
s. 3; ska läsas HAN/reie/s Collation. 
681 Om Säfström, knapphändigt, att han måste rymma utomlands för en skuld 1755, se Christof-
fer Eichhorn, ”Prosadikten i Sverige under frihetstiden”, Nordisk universitets-tidskrift IX: 4 
(Uppsala, 1863), s. 13; att han inte återvände, se Fredrik Böök, Romanens och prosaberättel-
sens historia i Sverige intill 1809 (Sthlm, 1907), s. 210. 
682 HAN––s Collation, opag., s. 31. 
683 Ibid. 
684 Ibid., s. 3; 5. 
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utkomne Skrifter”.685 Det hänvisas till skriftserien som om skribenterna önskar 
haka på en aktualitet och tillfredsställa läsarnas förmodade skandalhunger.  

Men Maja Alfwarsam, som lever upp till sitt epitet på flera sätt, önskar i 
Glam Emellan att ”allmänheten aldrig fådt tillfälle at tala om ett så nedrigt och 
gement förhållande”, som berättelsen om Risbastugan förmedlar.686 Maja gil-
lar varken att kvinnor misshandlar, att rykten sprids eller att skrifter publice-
ras. Hon påstår att hon inte hört något om det som hänt och att hon sällan 
kommer utanför sitt hus, för att hushållningen sysselsätter henne så mycket, 
”at ingen tid är öfrig at anwända på nouveller.”687 Det tycks som om hon be-
traktar misshandeln som en angelägenhet för det äkta paret – i sig en slags 
’privatisering’ – och inte som en metafor för ett upp- och nervänt samhälle på 
väg i fel riktning.688 Maja upprätthåller en insynsskyddande gräns mellan äkt-
enskapet och hushållet å ena, och det ryktes- och nyhetsförmedlande samtalet 
å andra sidan. Hon representerar, som Bonde-Marjo, hållningen att skrifter 
som publiceras ska främja det allmänna genom att vara sedelärande. De ska 
inte förmedla nyheter baserade på rykten. Medan de moraliska veckoskrifterna 
ställde mode som lystnaden efter det nya mot hushållet, ställer Maja lystnaden 
efter nyheter mot hushållet. På så vis bidrar hon till en ny motsättning mellan 
hushåll och offentlighet och till en privatisering.  

Maja hävdar att mannen som utsattes för misshandeln både gör sig själv till 
”åtlöje” genom att sprida berättelsen om Risbastugan vidare och att han på det 
sättet också hämnas på kvinnorna.689 Caisa Lustig menar som sagt att det är 
bra att Risbastugan diskuteras i ’det allmänna’. Men hon ger också ”mannen” 
(menar hon män?) skulden för den mängd skrifter som givits ut vilket gör att 
kvinnor får ett ”långt drygare” efterspel genom att han ”åstadkommit /…/ både 
Marknader, Fastlags-ris, Kopparstycken, Wisor, Tragedie-Comedie, Samtal, 
och detta wårt Glam, derast det skulle blifwa bekant”.690 Caisa räknar upp alla 
de skrifter som kommit ut under våren och hävdar att de misshandlande kvin-
norna får som straff att berättelsen berättas offentligt, att ryktet manifesteras i 
tryckta skrifter som om verkligheten blir verkligare i tryck.  

Detta måste man säga är en ironisk kommentar som den manliga skribenten 
Gumælius, låter sin kvinnliga karaktär Caisa Lustig yttra. Om än han 

                               
685 En Kostelig Het-Wägg För Fem styfwer Portionen (Sthlm, 1756), av pseud. Madame de 
Wäderhwirfwel, Née de Hetvägg. 
686 Glam Emellan, s. 20. 
687 Ibid., s. 9. 
688 När Liliequist, ”Mannens våld och välde inom äktenskapet”, diskuterar hustrutuktens ”pri-
vatisering” hänvisas till Tragedie-Comedien, inte till Glam Emellan.  
689 Glam Emellan, s. 30.  
690 Ibid., s. 19; 29. Caisa hänvisar till kopparsticket Risbastugan (1755), till Tragedie-Comedien 
(1755), till Samtal om Qwinnowäldet (1755) och till deras eget Glam Emellan (1755), alla be-
handlade ovan. De ”Wisor” hon nämner kan vara Bonde-Marjos Klago-Skrift (1755) och dess 
följdskrifter, där det näst sista inlägget Jöns Släggas Förswars-Skrift annonserades enligt Stock-
holms Post-Tidningar den 7 april, medan Glam Emellan annonserades den 21 april 1755. Möj-
ligen syftar Caisa också på den lilla skriften På Thomas-mässo marknad (årtal) medan jag inte 
har lyckats identifiera ”Fastlagsris”. 
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iscensätter ett samtal mellan kvinnor så erkänner han i slutet den makt som 
han och andra manliga skribenter har både i samtalet och i det borgerliga sam-
hället. Vid sidan av de samhälleliga institutioner som nämndes i Samtal Om 
Qwinnowäldet där präster, officerare och advokater kunde stå en Phlegma-
ticus bi, hade manliga skribenter tillgång till det offentliga samtalet på ett an-
nat sätt än kvinnor, inte minst när de lade orden i munnen på kvinnliga karak-
tärer. De hade också makten att klippa av samtalet när det inte passade längre. 
Trots det behandlade temat, som var ett både dagsaktuellt och engagerat inlägg 
i debatten om både samtidens förändringar och om dess medier, så avslutas 
Glam Emellan som det inleddes, genom att hela samtalet bagatelliseras av 
Caisa Lustig som skämtar och säger att de har ”sladdrat bort halfwa dagen”, 
tackar för sällskapet och tar adjö.691  

Men allmänheten läste också detta. För nu fanns en marknad för skrifter 
som gick ut på att ’roa det allmänna’ och för skribenter att pröva sin lycka på. 
Kommentarerna i mitten av 1750-talet anspelar både på skribenters och läsa-
res låga begär eller lystnad efter något som beskrivs som skandaler och bröd-
skriveri. De åskådliggör en splittring mellan utile och dulci. Skulle man skriva 
för det allmänna bästa eller för pengar, för allmänintresset eller för egenintres-
set? Hur användes i så fall det könskodade språket då? 

Utile eller dulci? 
I ett senkommet inlägg i serien om Risbastugan, Berättelse Om Ett Nytt sätt, 
at förbättra onda och wanartiga Hustrur, utgivet i augusti 1755 knyter berät-
taren i ett förord an till beskrivningarna av serien som ”förtient så mycken 
upmärksamhet”.692 Samme Gumælius som till synes ’opartiskt’ förmedlade de 
tre vännernas i Glam Emellan olika uppfattningar om samtidens förändringar, 
hakar på igen. Nu presenterar han ett ”motgift” mot kvinnornas hårda ”ag-
nings-sätt” och åstundar därmed läsarens ”nöje”.693 En nutida läsare kan för-
undras över att aga och de förnedrande förbättringssätten som hustrur ska ut-
sättas för var ämnade att vara lustiga. 

I förordet framhåller utgivaren att det inte är han själv som har författat 
berättelsen, även om man skulle kunna tro det, med tanke på den ”tröttsamma 
Qwinna” han är gift med. Han ger sig själv en given roll genom att kalla sig 
”Socrates den yngre”, och låter ana att hans hustru är Xantippe, som figurerat 
i Tragedie-Comedien.694 Nu kan han tänka sig att ”använda de lediga stunder, 
som äro öfrige af de få Solskins dagar, min lustiga Gumma lämnar mig, at 
utgifwa flera dylika arbeten til Allmänhetens tjenst.”695  

                               
691 Glam Emellan, s. 32. 
692 /Lars Gumælius/, Berättelse Om Ett Nytt sätt, at förbättra onda och wanartiga Hustrur 
(Sthlm, 1755), Företal, men av de berättelser som följer anknyter ingen direkt till Risbastugan. 
693 Ibid. 
694 Ibid. 
695 Ibid. 
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På ett liknande sätt hade förordet till följetongsromanen En Banqueroute- 
Spelares Berättelse utgiven av Anders Säfström, formulerats ett par år tidi-
gare.696 Här orsakar en elak ”Matrona” till hustru sådana besvär att mannen 
måste fly till bokhandlare Lochners boklåda för att få lugn och ro att skriva.697 
Med ett annat försäljningsknep lanserades den andra följetongsromanen, En 
Fri-Murares Lefwernes Beskrifning som att den gavs ut Af Et Fruntimmer – 
men vem gick på det?698 

Enligt Mats Malm innebär den här sortens markeringar att skribenter kan 
avhända sig ansvaret för innehållet. De lierar sig med sina läsare genom att 
anförtro sig åt dem när de utnyttjar den ”privata” situation som lett till förfat-
tarskapet, för att vända sig till det offentliga.699 Malm noterar dock inte att 
denna ”gemenskap med läsaren” förutsätter en manlig läsare, eller åtminstone 
en läsare som känner sympati för situationen.700 För i jämförelse med de mo-
raliska veckoskrifterna där äktenskapet användes som metafor för ett gott sam-
hälle, och där inte minst män uppmanades ta ansvar för sin del i samhällsord-
ningen, så användes en ond hustru här som skäl att fly hemmet. På så sätt 
legitimerades deltagandet i ett samtal som hade som syfte att roa det allmänna 
på hustruns bekostnad. Detta kan också jämföras med de svar Bonde-Marjo 
fick på sina klagoskrifter, som gick ut på att hon inte skulle skriva om sin 
privata situation och att hon inte skulle vara ärlig om sina erfarenheter. 

Det byggdes alltså vidare på en mediemanlighet där mediemannen inte be-
hövde vara särskilt dygdig och inte nödvändigtvis behövde befrämja det all-
männa bästa. Enligt förordet ger Säfström inte ens ut En Banqueroute Spela-
res Berättelse för ”det Allmännas nöje”, i stället är hans avsikt att ”winna litet 
penningar til min dageliga utkomst”.701 Faktiskt drivs han uttryckligen av ”lut-
ter egennytta” och raljerar på så sätt över andra utgivares förmenta oegen-
nytta.702  

Malm menar som sagt att det skedde förhandlingar mellan de båda leden i 
utile dulci – till fördel för nöjet.703 Ovan har jag hävdat att det enligt urvalet i 
Tankar Om Wecko-Skrifter pågick samma förhandling, men till förmån för 
utile. Det vill säga det kvinnligt kodade dulci, som hade använts för att vidga 
det offentliga samtalet utanför den lärda världen var inte längre användbart i 
veckoskrifter som ägnades den allmänna hushållningen eller historia. Desto 

                               
696 /Anders Säfström/, En Banqueroute-Spelares Berättelse, Om En sin goda Wäns Besynner-
liga Öden Och Lefwerne 47 nr, (Sthlm, 1753–54). 
697 Malm, Textens auktoritet, s. 145f; En Banqueroute-Spelares Berättelse N:o 2, 1753. 
698 /Anders Säfström/, En Fri-Murares Lefwernes Beskrifning, Utgifwen Af Et Fruntimmer 
(Sthlm, 1754). 
699 Malm, Textens auktoritet, s. 142. 
700 Ibid., s. 145.  
701 En Banqueroute-Spelares Berättelse, N:o 2, 1753. 
702 Ibid. 
703 Malm, Textens auktoritet, s. 143f, hänvisar till En Banqueroute-Spelares Berättelse, s. 141ff; 
och En Fri-Murares Lefwernes Beskrifning, s. 158ff. 
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effektivare var det i sin grövre variant, för att locka läsare att köpa veckoskrif-
ter. 

De nyare medierna bidrog till, eller kunde åtminstone användas för att 
åskådliggöra en uppdelning i det offentliga samtalet där vissa manliga skri-
benter tog på sig att teckna bilden av ett framåtriktat, välorganiserat, genom-
reglerat samhälle, till nytta för handel och manufakturer. Enligt andra manliga 
skribenter (som kunde ikläda sig kvinnliga gestalter) skedde det på bekostnad 
av den gamla beskrivningen av samhället tecknat som ett hushåll, och av dyg-
den. Åter andra manliga skribenter förnöjde gärna sina läsare av lutter egen-
nytta utan krav på sig själva att gagna det allmänna annat än genom att roa 
allmänheten. 

Marjo däremot, den lilla pigan som värnade landsbygdens seder och som 
gärna såg att dygden skulle omfatta också pigor, hade hellre sett en annan 
riktning på samtidens förändringar. Hon klankar på dem som skriver för egen 
vinnings skull och oroar sig över vad som händer om skribenter med tvivel-
aktiga uppsåt får mer makt. Samtalet solkas, tycks hon mena, av skribenter 
som kan skriva vad som helst för en sup:  

Jag hördt i wärlden gies slikt Folck,  
Som för en Sup ell’ flera, 
Ärbjuda sig at blifwa Tolck, 
Då sku de alt regera.704 

I en Utlåtelse Om Wers-Makare, Som skrifwit om honom och Bond-Marjo, 
raljerar i stället Jöns över brödskrivarnas belägenhet. Han gör narr av alla ”By-
Poëter” och ”Wers-Makare”, för poeter värda namnet far inte med osanning.705 
Enligt Jöns är detta att skriva vers en ”löjlig”, ”fjollig” sysselsättning.706 Det 
är ett ”ynkligt” hantverk har han förstått, som man knappt kan försörja sig på, 
”Ty när jag sedt en tåcken,/ Han mäst haft slarfwig wäst,/ och äfwen lapp på 
råcken.”707 Brödskrivarna beskrivs som män av tvivelaktig karaktär, rentav 
tvivelaktig manlighet. Jöns hotar med sin egen kraftfulla manlighet om någon 
skulle reta honom igen: 

Jag krossa skal just som en Tobaks pipa 
The Muser, som han då uti sin hierna har, 
Och är ther någon mer Gudinna qwar, 
Som rima wil, skal hon få lipa. 
Så! ware sagt! Ty Jöns är Karl.708  

                               
704 Bonde-Marjos Andra Inlaga, strof 17.  
705 Herr-Gårds Jönses Utlåtelse Om Wers-Makare, Som skrifwit om honom och Bond-Marjo 
(Wästerås, 1755); annonserades i Stockholms Post-Tidningar, N:o 35, 5 maj 1755, opag., min 
paginering s. 5. 
706 Ibid., opag., s. 10; 9. 
707 Ibid., opag., s. 6. 
708 Ibid., opag., s.12. 
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Mediemännen klankade på varandra genom att könskoda varandras inlägg. De 
kunde använda kvinnliga karaktärer och äktenskapliga interiörer när de käm-
pade om att få läsarnas uppmärksamhet och deras pengar. För det handlade 
också om vad läsarna var villiga att betala för.  

Vissa var lycksökare som skodde sig på nöjeslystnaden de nya medierna 
kunde tillfredsställa, om än det uppenbarligen inte var så lätt. Ett ekonomiskt 
risktagande var det även för skribenter med seriösare anslag, för alla lyckades 
inte med sina goda föresatser. Evald Ziervogel till exempel avslutar sin veck-
oskrift efter trettio nummer, med en lång och uppgiven fotnot om hur svårt det 
är att få allmänheten att intressera sig för mynt och medaljer.709 Allmänheten 
med sin köpkraft lät sig inte dompteras. Den kunde intressera sig även för det 
som inte befrämjade det allmänna bästa, det normativt goda. Den omfamnade 
inte alltid det som de moraliska veckoskrifterna hade haft som uppdrag när 
dessa lärde läsarna att anträda dygdens väg. Med begreppet allmänheten skap-
ades en distans till det allmänna bästa. Det upprättades en skillnad mellan all-
mänintresset och ett allmänt intresse i bemärkelsen många köpare.  

I Tankar Om Weckoskrifter använde Ennes serien om Risbastugan som ex-
empel på något som visserligen skulle öka försäljningen av tryckta skrifter 
men som han inte fann lika angeläget som ekonomi, politik eller historia. När 
den tänkta gemenskapen fick namnet allmänheten åren omkring 1750 utspe-
lades en kamp om vilka som skulle ingå i den och vad allmänheten skulle läsa, 
om vad det offentliga samtalet skulle handla om. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har den lilla skriften Tankar Om Wecko-Skrifter (1755) av Claes 
Ludvig Ennes och de skrifter som nämns i den utnyttjats för att undersöka 
fortsättningen av frihetstidens svenska offentliga samtal efter de moraliska 
veckoskrifternas storhetstid. På så sätt har också skriftserien som följde på 
publiceringen av kopparsticket Risbastugan av Jacob Gillberg satts i sitt pub-
licistiska sammanhang.  

Syftet har varit att visa vilken roll dessa ännu nyare medier, inklusive kop-
parsticket och dess följdskrifter, hade när ett nytt modernare samhälle lanse-
rades samtidigt som den gamla världen både övergavs och försvarades. När 
klyftan mellan erfarenhetsrum och förväntningshorisont vidgades förhandla-
des relationen både mellan könen och till samhället om. I stället för att besk-
riva hur nya ideal formulerades om den ärlige mannen som vid sin sida hade 
en lika ärlig hustru, och i stället för att utreda om hårdare tag inom äktenskapet 
var på gång, har kön som analytisk kategori använts för att undersöka medier-
nas betydelse för fortsättningen av det offentliga samtalet, liksom för en ny 
modern beskrivning av världen. Det offentliga samtalet formades inte bara av 
seriösa skribenter, det utspelade sig inte bara i det som senare benämns press 

                               
709 Ziervogel, Trettio Historiska Afhandlingar Öfwer Swenska Mynt Och Medailler, s. 239f. 
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eller tidningar och handlade inte enbart om det som numera gäller som poli-
tiskt innehåll. I kapitlet har debatten i medier om medier skildrats som den 
uttrycktes, uppfattades och värderades av skribenterna själva. 

Bara manliga skribenter stod bakom de olika skrifterna som nämns i Tan-
kar Om Weckoskrifter. De anknöt till det offentliga samtalets ursprung och 
byggde vidare på den mediemanlighet som hade etablerats med de moraliska 
veckoskrifterna. Att delta i det offentliga samtalet medförde privilegiet att 
höra till dem som bidrog till vad det skulle innehålla och föreslå vilken rikt-
ning samtalet, och samhället skulle ta. De höll inte alltid med varandra och det 
kan tyckas som om de inte talade med varandra, som om förväntningshorison-
ten öppnades på två fronter. För vissa tecknades framtiden som att den kunde 
innebära något gott, andra gestaltade vad som sades gå förlorat. Å ena sidan 
blickades framåt i framstegets anda, hushåll gjordes till hushållning i termer 
av ekonomi där handel och produktion av varor för konsumtion sattes i cent-
rum. Å den andra blickades bakåt när det formades nya gemenskaper och nat-
ionella identiteter i en samling kring den svenska historien.  

Det nya offentliga samtalet kom att omfatta fler genrer. Det moraliska upp-
draget gjordes urarva samtidigt som det gjordes om till en genre ämnad att roa, 
förnöja sina läsare. Det moraliserande bildspråket både användes och ersattes 
när den gamla världen övergavs. Det gamla välkända motivet på koppar-
sticket, mundus inversus, upp- och nervänd värld, eller ’qwinnowäldet’ som 
det också kallades, återbrukades för nya syften. I serien om Risbastugan teck-
nades en hotfull förväntningshorisont som risk snarare än möjlighet. Inläggen 
laddades med ryktet om att det som de ’grymsinta’ kvinnorna, för modets och 
kaffets skull hade gjort – misshandlat en man – verkligen hade hänt i Stock-
holm. Dessa anspråk på anknytning till verkligheten gjorde debatten möjlig.  

Samhällsproblem kunde dryftas i dialoger mellan personifikationer som ut-
tryckte både motstånd mot och mer välkomnande kommentarer till samtidens 
förändringar och till det som skulle krävas av moderna människor. Kvinnliga 
röster och karaktärer fick stå för både framåt- och bakåtblickande. Några ut-
tryckte en patriarkal hållning där det kunde vara hårda tag gentemot kvinnor, 
som i Tragedie-Comedien, men också mjukare tag liksom kritik även av män 
som i Samtal Om Qwinno-Wäldet. Andra höll fast vid att ett offentligt samtal 
skulle vara sedelärande och befrämja det allmänna bästa på det gamla sättet. 
De kunde ta kvinnors parti och skriva för traditionens skull. Bonde-Marjo 
skildrade samtiden med ett socialt engagemang och med en blick för de allra 
ringaste sysslorna. 

Förväntningshorisonten riktades om med hjälp av kvinnligt kodade laster 
och begär som omdirigerades, inkorporerades i samhällsordningen och besk-
revs som funktionella för samhället. Det som tidigare hade varit avskräckande 
exempel, gjordes till nya moderna inte bara tidsligt framåtriktade, utan mate-
riellt begärande identiteter. Klyftan mellan erfarenhetsrummet och förvänt-
ningshorisonten åskådliggjordes som en kil mellan land och stad. Äktenskapet 
beskrevs som att det krävde en annan sorts ömsesidighet, en ny sorts 
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underordning. För stadskvinnorna blev äktenskapet ’försörjning’ och en plats 
där nya konsumtionsidentiteter uppmuntrades, laddades med modernitet och 
’befriades’ från synd och hämmande dygd – en slags ’privatisering’, i bemär-
kelsen exploatering av enskildas laster och materiella begär. Samtidigt ’priva-
tiserades’ sexuella begär som skulle talas tystare om och skrevs ut ur det of-
fentliga samtalet, som delades i utile och dulci. Både kvinnor och hushåll där 
behov tillmötesgicks liksom dygden marginaliserades från bilden av sam-
hället.  

Detta fick rimligen till följd att kvinnliga läsare, i den mån de identifierade 
sig med representationer av sitt kön fick inta en dubbel läsart, eller så använde 
inte frihetstidens läsare texter som objekt för identifikation. Åtminstone de 
läsare som mindes sin Argus visste med sig att skapa identiteter också utifrån 
det han inte beskrev. I nästa kapitel visar jag, med utgångspunkt i Carl Michael 
Bellmans dikt Tankar Om Flickors Ostadighet att skriftserien som följde 
tvingade fram lojaliteter kvinnor respektive män emellan. Debatten bidrog till 
en essentialisering eller ett likagörande av framförallt kvinnokönet och till en 
diktomisering mellan de båda könen. 
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Kapitel 4: ”Sådant är wårt wärda Qwinno-kön” 
– om essentialiseringen av könen 

I slutet av 1800-talet beskrev Ellen Fries det som att sjuttonhundratalet hyllade 
”kvinnan som kvinna /men hade/ föga uppfattning af hennes värde och rättig-
heter såsom människa”.710 Riktigt hur hon kom fram till den slutsatsen är 
oklart, men en tolkning är att hon såg en tendens under århundradet att till-
skriva kvinnor som grupp vissa gemensamma egenskaper, som också kunde 
användas för att inte erkänna deras rättigheter. 

I tidigare kapitel har intresset framförallt riktats mot manliga skribenter 
som använde ett moraliserande och könskodat bildspråk där de spelade med 
kvinnligt kodade laster som skvaller och nyfikenhet, mode och lystnad i be-
skrivningen av samtidens förändringar och i försöken att hantera dessa. De 
kunde ikläda sig kvinnliga skribent-jag eller ställa kvinnliga karaktärer mot 
varandra i debatten. Till de manliga skribenternas privilegium hörde kort sagt 
att använda kön som retorisk resurs både när det offentliga samtalet etablera-
des och när det senare delades i olika genrer.  

Detta kapitel tar sin utgångspunkt i den serie skrifter som följde på den 
första dikt som Carl Michael Bellman publicerade, Tankar Om Flickors Osta-
dighet.711 Här deltog också kvinnliga skribenter som gjorde så för att försvara 
sig mot försök från Bellmans sida att beskriva ”kvinnan som kvinna” med 
Fries’ uttryck, eller där en könets essens hävdades på bekostnad av möjlig-
heten att göra skillnad inom de båda könen mellan de dygdiga och de lastbara.   

När Mats Malm resonerar om hur det liderliga språket övergavs under 
1700-talets gång hänvisar han till Thomas Laqueurs inflytelserika bok Making 
Sex där denne hävdar att en så kallad tvåkönsmodell ersatte en enkönsmodell. 
Med könsskillnader stadigare förankrade i en biologisk förklaring fanns, en-
ligt Malm, inte längre samma behov av att göra språkliga gränsdragningar 

                               
710 Ellen Fries, ”Några blad ur svenska kvinnans historia under sjuttonhundratalet”, i Festskrift 
med anledning af Fredrika-Bremer-förbundets tio-åriga verksamhet, utg. av Dagnys red. 
(Sthlm, 1895), s. 89. 
711 /Carl Michael Bellman/, Tankar Om Flickors Ostadighet (Sthlm, 1758), annonserades i 
Stockholms Post-Tidningar N:o 7, 23 jan. 1758, såldes i Segerdahls boklåda. Författarattribue-
ringen enligt Jonas Apelblads anonymlexikon, se Gunnar Hillbom, Kring källorna till Bellmans 
ungdomsdiktning (Sthlm, 1980), s. 11. 
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mellan könen.712 Tvåkönsmodellen tillkom, menar i sin tur Laqueur genom 
”otaliga små uppgörelser om makt i den offentliga och privata sfären”.713 En-
ligt Dror Wahrman inskränktes mot slutet av 1700-talet också den gränsöver-
skridande lekfullhet, som han kallar en slags ”gender play” och som hade gjort 
det möjligt för män och kvinnor att inta olika könskodade positioner. I stället 
tog en ”gender panic” sig uttryck vilken bidrog till att rigidare könsgränser 
upprättades och ett begränsande innehåll för de båda könen formulerades.714 

Skriftväxlingen som följde på Bellmans dikt kan betraktas som ett exempel 
på sådana uppgörelser om makt, eller som att en ’gender panic’ bröt ut. Den 
ingår i den långa tradition som har kallats la querelle des femmes. Enligt litte-
raturforskaren Matilda Amundsen Bergström, är detta ’gräl om kvinnorna’, 
svårt att karakterisera för att det under dess närmare fyrahundra år, från cirka 
1400 till franska revolutionen vid olika tider och på olika platser, var inriktat 
på olika frågor.715 Gemensamt var ändå polemiken. Både kvinnor och män 
kunde försvara kvinnor mot nedsättande påståenden. Joan W. Scott framhåller 
också hur olika tiders feminism formuleras utifrån sin tids aktuella frågor. Fe-
ministiska krav ställs vid tidpunkter för historiskt specifika diskursiva motsä-
gelser vilket bidrar till att blottlägga paradoxer i dessa sammanhang.716 Den 
moderna feminismen startade med kvinnors krav på medborgarskap då rättig-
heter – individuella, politiska och medborgerliga – hade blivit något att 
kräva.717 Nuförtiden kan det kallas genusbråkande, eller Gender Trouble med 
titeln på den amerikanska filosofen Judith Butlers bok och handlar då om hur 
identiteter konstrueras kring sexualitet.718  

I den svenska 1750-talsdebatten eftersträvades varken medborgarskap eller 
kvinnors medborgerliga rättigheter, det bråkades inte om identiteter knutna till 
sexualitet, om än Bonde-Marjo i sitt försvar för landsbygdens seder skildrade 
en oskuldsfull historia där dygden inte kopplades till sexuell prydhet, som vi-
sades i förra kapitlet. Rättighetsdiskussionen var i mitten av 1700-talet ännu 
bara i sin linda.719 Ändå bråkades det, både om en könens essens och om vem 
som skulle ha rätten att hävda sig i det offentliga samtalet. Det finns dock inte 

                               
712 Malm, Det liderliga språket, s. 255ff. I svensk och nordisk forskning har bland andra Karin 
Johannisson, Maja Bondestam, Pia Laskar, Ulrika Nilsson och Bente Rosenbeck visat att en 
medicinsk diskurs om könsskillnader formades från slutet av 17- och under 1800-talet. 
713 Malm, s. 256, citerar Laqueur, Om könens uppkomst, s. 221. 
714 Wahrman, The Making of the Modern Self, s. 44; 47. 
715 Amundsen Bergström, ”La querelle des femmes: En arkipelagisk historia”; Kelly, under-
stryker polemiken i ”Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes”. 
716 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 3; 174. 
717 Ibid., s. x. 
718 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York, 1990); 
jfr Sara Danius, ”Själen är kroppens fängelse: om den vanskliga distinktionen mellan kön och 
genus”, i Claudia Lindén & Ulrika Milles, Feministisk bruksanvisning (Sthlm, 1995). 
719 Se Skuncke m. fl. i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, predikstol och kaffehus; von 
Vegesack, Smak för frihet, s. 18, citerar von Höpkens tidiga tal om rättigheter 1755: ”Då dessa 
fri- och rättigheter höra allmänheten till, så är allmänheten lika berättigad till kunskapen därav 
som nyttjandet emedan den förra leder till den senare… Medlet därtill är tryckfrihet.” 
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någon anledning att hänvisa till tvåkönsmodellen som förklaring till att det 
liderliga, eller moraliserande bildspråkets övergavs. Den ’biologi’ som det 
moraliska bildspråket hade hänvisat till var kroppsligheter i termer av behov 
respektive begär där dygder och laster kodades med kön. Hushållet där dessa 
behov tillmötesgicks hade ställts mot en livsstil à la mode, det vill säga mot 
lystnaden efter det nya och att tillfredsställa materiella begär. 

När den gamla världen övergavs måste både kön och dygd omförhandlas, 
nya gränser och skillnader inom och mellan könen upprättas. Men förändring-
arna i förhållandet mellan könen som konsumtionssamhället öppnade för stod 
inte oemotsagda. Det fanns ett motstånd mot tendensen att reducera möjlig-
heterna att göra skillnad inom de båda könen i relation till dygden från skri-
benter som skrev till kvinnors försvar. I kapitlet är syftet att undersöka debat-
ten där könens essens hävdades. Jag undersöker hur motståndet formulerades 
när det moraliserande bildspråket utmanades av andra anspråk på vad kön är. 
Man kan kalla det ett spel om könsidentiteter, eller en diskussion om kollek-
tiva eller utåtriktade respektive individuella eller inåtvända identitetskatego-
rier. Eller för den delen en debatt om könens essentialisering, men i så fall 
utan en biologisk essens.   

Nedan presenteras först skriftväxlingens alla deltagare, därefter Bellmans 
dikt och reaktionerna på den skrivna till ’könets försvar’, sedan hur manliga 
skribenter i sin tur reagerade på detta. Värt att påpeka är att det framförallt är 
debatten som följde hellre än Bellmans inlägg som intresserar, om än hans 
dikt gav upphov till den. Jag visar hur de välkända ingredienserna mode, hus-
håll och dygd både återbrukades och utmanades, försvarades och användes på 
nya sätt i både angrepp och försvar. Till sist diskuteras det paradoxala i att 
motståndet, debatten och medielogiken med dess svar på tal bidrog till den 
essentialisering som de som skrev till kvinnors försvar ville motverka. 

Dikten och följdskrifterna 
Carl Michael Bellmans dikt Tankar Om Flickors Ostadighet är omskriven för 
att den var Bellmans förstlingsverk – den gavs ut anonymt när han var arton 
år gammal – och har beskrivits som en ”poetisk övning”.720 Bellman lyckades 
med sitt läroprov om man ska döma av antalet följdskrifter. Dikten fick många 
svar, och svar på svaren, de flesta inom ett par veckor. Liksom skriftserien om 
Risbastugan annonserades de i Stockholms Post-Tidningar och kan på så sätt 
dateras.  

I fyra av följdskrifterna talar skribenter i namn av kvinnor som skriver ’på 
könets wägnar’, eller till sitt ’köns försvar’. Efter Bellmans dikt följde En 
Flickas Förswar Emot Tankar Om Flickors Ostadighet. Det var den blivande 

                               
720 Gunnar Hillbom, Kommentar i Bellmansällskapet, utg., Carl Michael Bellman, Skrifter vol 
XIII: Ungdoms-dikter I: Dikter av blandat innehåll (Sthlm, 1980), s. 23. 
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prästen Johan Michael Fant som gömde sig bakom En Flickas gestalt.721 Även 
han kanske bara övade sig i rimslöjd, men icke desto mindre är hans könsöver-
skridande försvar intressant för hur kön användes i debatten. Därefter publice-
rades ett Ytterligare Svar med ett kvinnligt tilltal, om än författaren fortfarande 
är okänd.722 Dessa båda ’kvinnliga’ svar besvarades av fem skribenter som alla 
talade utifrån en manlig position. Först i en Sanningens Granskning av de båda 
först utgivna skrifterna, därefter kom Damons Förklaring Emot Förswaret och 
det ytterligare Swaret i ett inlägg.723 I den senare skriften byter dock berättarja-
get kön inför läsarnas ögon under skrivandets gång, som ett lekfullt led i argu-
mentationen. Poängen är här inte vem som egentligen stod bakom inläggen, 
utan att kvinnliga respektive manliga röster användes och sedan kommenterades 
i debatten. De ’kvinnliga’ inläggen bemöttes av reaktioner som gick ut på att 
kvinnor inte skulle yttra sig i det offentliga samtalet, medan manliga röster med 
för det mesta okommenterad självklarhet tog till orda. Så gjordes även i Blind-
bockens Wälde öfwer Flickan Som Obuden tagit sig an Könets Förswar och 
sedan i Genljud Mot Ytterligare Svar.724  

I mars gav sedan Eva Palmberg – troligen en pseudonym – ut Afmålning Af 
en Petit-Maitre Til Flickors Förswar Emot Deras Tadlare.725 I det första num-
ret av veckoskriften Bref Om Åtskillige Ämnen (daterat Hafsvik den 1 april, 
alltså aprilskämt) säger sig den manlige brevskrivaren ha bevistat en samman-
komst någonstans utanför staden där ett antal kvinnor församlats för att reso-
nera om flickors ostadighet och numret kan betraktas som en slags summering 
av de dittills utkomna skrifterna i debatten.726 Allra sist, ett helt år senare, an-
slöt pseudonymen Sibylla till debatten med en skrift till sitt köns försvar, för 

                               
721 /Johan Michael Fant/, En Flickas Förswar Emot Tankar Om Flickors Ostadighet (Sthlm, 
1758); annonserades i Stockholms Post-Tidningar N:o 10, 2 feb. 1758. Fant (1735–1813) var 
22 år, studerade i Uppsala, prästvigdes 1760, medlem i Sällskapet Vitterlek och i Utile Dulci. 
722 Ytterligare svar på skriften kallad Tankar om flickors ostadighet (Sthlm, 1758); annonsera-
des i Stockholms Post-Tidningar N:o 14, 16 feb. 1758: ”til köps i Hattstofferaren Reimers Bod 
wid RiddarhusTorget för 12 öre k:mt.” 
723 Sanningens Granskning, Så öfwer Flickors Ostadighet, Som emot det deröfwer gifna 
Förswar (Sthlm, 1758); annonserades i Stockholms Post-Tidningar N:o 15, 20 febr. 1758; Da-
mons Förklaring Emot Förswaret och det ytterligare Swaret På Tankar Om Flickors Ostadig-
het (Sthlm, 1758); annonserades i Stockholms Post-Tidningar, N:o 16, 23 feb. 1758. 
724 Blindbockens Wälde öfwer Flickan Som Obuden tagit sig an Könets Förswar (Sthlm, 1758); 
annonserades i Stockholms Post-Tidningar N:o 16, 23 feb. 1758; /Esaias Zacharias Plantin, 
1711-1772/, Genljud Mot Ytterligare Svar På Skriften, Tankar om Flickors Ostadighet (Sthlm, 
u. å.); annonserades i Stockholms Post-Tidningar N:o 18, 2 mars 1758. 
725 Eva Palmberg, pseud., Afmålning Af en Petit-Maitre Til Flickors Förswar Emot Deras Tad-
lare. Utgifwen på könets wägnar Af (Sthlm, u. å.); annonserades i Stockholms Post-Tidningar 
N:o 19, 6 mars 1758; såldes i Nyströms boklåda på Norrbro för 6 öre km:t. Varken jag, Helmius, 
”Tankar om Flickors Ostadighet: En debatt om kön i Stockholm år 1758”, s. 62, eller Öhrberg, 
Vittra fruntimmer, s. 246, har kunnat finna någon författare och antar därför att namnet kan vara 
en pseudonym.  
726 Bref Om Åtskillige Ämnen N:o 1, 1758, Förord. Endast tre nummer utkom, med sammanlagt 
sex brev.  
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att påtala Gåssars Ostadighet.727 Till serien anknyter också en liten dikt kallad 
”Parodie öfwer några Verser som äro mycket bekanta”, publicerad året efter.728 

 

Vid sidan av skriftserien om Risbastugan utgjorde Tankar Om Flickors Osta-
dighet och dess följdskrifter en av frihetstidens dittills längsta skriftliga ord-
växlingar. I likhet med de svar som följde på Bonde-Marjos Klago-Skrift 

                               
727 Sibylla, Tankar Om Gåssars Ostadighet (Sthlm, 1759); annonserades i Stockholms Post-
Tidningar N:o 21, 12 mars 1759. Såldes i Lochners Boklåda för 12 öre k:mt. 
728 ”Parodie öfwer några Verser, som äro mycket bekanta, Angående Änklingen Damon”, i 
Lustiga Saker, til Ro och Nöje N:o 1, 1759, s. 13f, är dock ingen särskilt träffsäker parodi: 
Damon har dött, och änkan Cloris tänker ta livet av sig ända tills Thorillas dyker upp och hon 
väljer honom i stället. Den parafraseras i sin tur i ”En tröstlös Änklings Klagodikt”, s. 24f. I 
Lärda tidningar N:o 8, utg. 26 jan. 1758 citeras fyra strofer ur Tankar Om Flickors Ostadighet, 
som i Lustiga Saker, til Ro och Nöje, s. 18, presenteras som ”Utdrag af några i Lärda Tidning-
arna för år 1758 författade verser öfwer Flickors ostadighet”. 
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skrevs inläggen i direkt polemik mot varandra. Litteraturhistorikern Lars 
Lönnroth ser skriftväxlingen som ett lyckat försök från Wildiska tryckeriets 
sida att provocera fram en debatt.729 Bellmans dikt väckte således uppmärk-
samhet, men den fick också, liksom skriftserien om Risbastugan, nedsättande 
kommentarer. Gjörwell till exempel, var inte förtjust. Han kallade serien för 
”Rimträtorna om wåra Flickor” och ansåg inte att de var tillräckligt vittra för 
ett omnämnande i Den Swenska Mercurius som var den tidskrift han för till-
fället gav ut.730 Vittra kan de inte heller kallas, ändå kan skriftserien beskrivas 
som en kamp om vad könstillhörigheten ska innebära, om det som nuförtiden 
kallas könsidentiteter, eller om könens essens. 

Det lilla ordet ”är”  
Det är en välkänd bild, eller snarare en situation, som målas upp och som sätter 
scenen för Bellmans dikt. Från en utanförposition presenterar han olika karak-
tärer med vanliga namn i herdediktningen. Temat är tidens gång, uttryckt ge-
nom den välkända motsättningen mellan modet i gestalt av Cloris och hushål-
let representerat av Calista. I slutet får läsaren veta att Damon, på grund av 
samtidens olycksaliga utveckling, inte hittar någon flicka att gifta sig med. 
Där finns inte mycket till kontext, men alla exempel refererar till det könsko-
dade bildspråk som tidigare kapitel försökt åskådliggöra och alla detaljer i 
Cloris moderiktiga utstyrsel räknas upp: ett frisserat hår, ett hårt snört liv, 
snusdosan tabatière. Cloris går på visiter, skvallrar kring kaffebordet och spe-
lar kort. Hon ser sig gärna själv i spegeln – en sedan länge använd symbol för 
den högfärdiga.731 Cloris betraktar hushållsarbetet som ett ”ok”, läser hellre 
romaner, också det ett tvivelaktigt tecken i tiden.732 Fortfarande utgjorde dyg-
den ramen för framställningen, inledningsvis frågas retoriskt vari Cloris dygd 
består:  

Hennes dygd jämt loford får;  
Men hwari den wäl består, 
Säg, Min Skiönhet, törs jag fråga.733 

Kanske kan man tycka att Bellmans dikt är ”ofarlig”, som den finske littera-
turhistorikern Nils Erdman hävdade vid sekelskiftet 1900, vilket kan jämföras 
med ovan nämnda kommentarer som betecknade kopparsticket Risbastugan 
som en skämtbild vid samma sekelskifte.734 Enligt Lars Lönnroth utgör dikten 
en smålustig och oförarglig skildring av samtidens unga kvinnor och inte 
                               
729 Lönnroth, Ljuva karneval!, s. 54. 
730 C. C. Gjörwell, Den Swenska Mercurius IV: 1, juli 1758, s. 9.  
731 Flickors Ostadighet, opag., min numrering strof 2–6. 
732 Ibid., strof 11; Malm, Textens auktoritet, s. 65ff, om 1700-talets romandebatt. 
733 Flickors Ostadighet, strof 1. 
734 Nils Erdmann, ”Bellmans ’Tankar om flickors ostadighet’. En studie”, Finsk Tidskrift 1899, 
I, s. 464. 
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alltför seriösa unga män. Han menar att dikten varierar ett ”urgammalt kvin-
nofientligt tema”, medan några av svaren på dikten i stället är skarpa och tyd-
ligt feministiska.735 Men jag hävdar för det första att ett kvinnofientligt tema 
inte är något oskyldigt – än mindre om man påstår att det funnits sedan urmin-
nes tider, för då måste man ställa frågan hur och varför det hade upprätthållits 
under alla år. För det andra återbrukades och varierades visserligen stoffet, 
som känns igen från de moraliska veckoskrifterna och skriftserien om Risba-
stugan men att debatten som följde blev så skarp har att göra med att Bellman 
i dikten faktiskt bidrog med något nytt. Cloris jämförs med den dygdiga Ca-
lista som förkroppsligar hushållsdygder: 

När en Cloris i sitt prål 
Sig i nöjen jämt will göda, 
Plär Calista i beswär  
Natt och dag sit hus bewaka, 
Brygga, spinna, sy och baka, 
Med hwad mer som Könet klär.736 

Dikten kan läsas som att den ganska slentrianmässigt tecknar samtidens för-
fall, men som titeln tydligt visar är det flickor snarare än tiden som står i cent-
rum. I dikten konstateras efter beskrivningen av Cloris lättjefulla leverne:  

Så i tal, och så i kläder,  
Är wårt wärda Qwinno-kön (min kursiv).737  

Det brännande i teckningen av Cloris, och avgörande för den fortsatta debat-
ten, är detta lilla ord är. Dikten går ytterligare ett steg längre än skrifterna om 
Risbastugan. Där hade ryktet om de grymsinta kvinnorna i staden åskådlig-
gjort risken att ett ’qwinnowälde’ skulle breda ut sig genom att fler kvinnor 
skulle kunna komma att följa stadskvinnornas exempel. I Bellmans dikt påstås 
att kvinnor som kollektiv faktiskt är på ett visst sätt. Till skillnad från de mo-
raliska veckoskrifterna där laster och begär förvisso åskådliggjordes med 
kvinnliga personifikationer och avskräckande exempel uttrycks i Bellmans 
dikt mer abstrakta tankar om flickors ostadighet. Den unge skribenten med 
författarambitioner tog sig alltså före att karakterisera en hel kategori, flickor. 
Han hade ganska stora anspråk på att veta något om den gruppen, när han 
närmar sig dessa ”Nymphers tron”, med en ”skarper ton”.738  

Redan i titeln sägs att dikten ska handla om ostadighet, ett laddat begrepp 
förknippat med lastbarhet.739 Att vara ostadig innebär underförstått att inte 

                               
735 Lönnroth, Ljuva karneval!, s. 48ff. Då hänvisar han till mig, Helmius, ”Tankar om Flickors 
Ostadighet: En debatt om kön i Stockholm år 1758”.  
736 Flickors Ostadighet, strof 18. 
737 Ibid., strof 14. 
738 Ibid., strof 10. 
739 Jfr ovan kap. 2. 
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vara dygdig. Enligt Jonas Liliequist förknippades borgerliga dygder alltmer 
med manlighet under 1700-talet. ”Manlighet blir en dygd samtidigt som dyg-
den manliggörs.”740 Frågan är då vad som hände med kvinnligheten? Att det 
fanns en föreställning om att kvinnor generellt ansågs vara svagare än män, 
att de emellanåt reds av sina passioner och att det fanns något som kallades ett 
kvinnligt ’sinne’ som kunde ’rasa’, har redan konstaterats. Men exemplumpe-
dagogen syftade till att kvinnor, liksom män, kunde träna förmågan att sätta 
sig över dessa sina svagheter och kvinnliga läsare, liksom manliga, hade allt-
sedan Argus uppmanats att tillägna sig dygden.  

Så Bellman utnyttjar exemplumpedagogikens bildspråk, men använder inte 
bilderna av det odygdiga beteendet för att avskräcka och vägleda läsarna. 
Tyngdpunkten flyttas från den sedelärande berättelsen till en deskriptiv fram-
ställning av flickor. Den symboliskt könskodade livsstilen à la mode tillåts 
smälta samman med alla kvinnor i den sociala ordningen, som får klä skott för 
att tiden är ur led. Bellmans dikt kan alltså betraktas som ett försök att kvinn-
liggöra ostadigheten. Det är inte vilken kvinnofientlighet som helst. 

Ordet är gör så att det moraliserande språkets metaforer och förkroppsli-
gade gestaltningar laddas med essentialiserande anspråk. Möjligheten att göra 
skillnad inom könen genom att eftersträva dygden som exemplumtraditionen 
hade gått ut på ersätts av ett påstående om kvinnors essens, av en tillskriven 
könsidentitet. Det är en essens formad kring begär som konsumtion, som skil-
jer sig från identiteter konstruerade utifrån sexuella begär. Senare blev dygden 
synonym med kvinnlig prydhet, men där var diskussionen inte på 1750-talet.  

När identiteter begränsades mot slutet av 1700-talet inskränktes, enligt 
Dror Wahrman, kvinnors identiteter till moderlighet, vilket skulle kunna be-
skrivas som att uppgiften att tillmötesgå grundläggande behov kanaliserades 
till modern.741 Här har jag satt andra ramar för debatten. När kvinnligt kodade 
laster och begär och lystnaden efter det nya exploaterades och hushållet inte 
längre fungerade som metafor för samhället utmanades husmodern, inte av en 
mor utan av en konsument. Det lilla ordet är i Bellmans dikt bidrog till en 
essentialisering av framförallt kvinnokönet kring materiella begär. I debatten 
som följde ifrågasattes detta essentialistiska är.  

Jämförelser mellan och inom könen  
Enligt Joan W. Scott kan feminismens historia beskrivas som att den formu-
lerar svar på kvinnors erfarenheter av att vara utestängda, ofta från politiska 
rättigheter.742 I försvarsskrifterna till Bellmans dikt påstås att kvinnors erfa-
renheter har blivit fel beskrivna. Skribenterna hakar upp sig på det lilla ordet 
är. Förskjutningen från ett moraliserande till ett essentialiserande språk ligger 

                               
740 Liliequist, ”Från niding till sprätt”, s. 89; dens., ”Ära, dygd och manlighet”, s. 140. 
741 Wahrman, The Making of the Modern Self, s. 12. 
742 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 14. 
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till grund för de fyra inläggen skrivna utifrån kvinnliga positioner. De vill fort-
farande kunna göra skillnad mellan dygdiga och lastbara människor – av båda 
könen. 

Det vanligaste argumentet i följdskrifterna är att även bland pojkar och män 
finns de som är ostadiga eller flyktiga. När En Flicka svarar på frågan i Bell-
mans dikt om vari dygden består, säger hon, ja inte i ett frisserat hår, lika lite 
som ”wett” sitter i peruker eller hattar.743 Även män bär granna kläder och har 
sitt snus i tabatièrer. Att kvinnor snör livet har att göra med att män kanske 
omfattar samma smak: 

Se på dig och dina fränder, 
Jag är rädd, at det så händer, 
Att I samma swaghet har.744  

I Bellmans dikt finns ingen uppmaning till manliga läsare att inte låta sig 
lockas av laster och begär, som till exempel Argus var så noga med. Där ut-
gjorde ju petit-maitren, eller sprätthöken, det allra värsta exemplet på någon 
som låter sig förledas av en livsstil à la mode. Om man förutsätter att läsare 
identifierar sig med karaktärer i enlighet med sitt kön betyder detta att manliga 
läsare i princip inte behövde ta åt sig av Bellmans dikt. Damon beskrivs sna-
rare som offer för omständigheterna. Trots att Calista med alla sina ”hushålds 
giöromål” presenteras i dikten finner denne Damon inget annat än en ”flychtig 
Anda” och hittar därför inte någon flicka att dela sitt hjärta med.745 

Detta ologiska resonemang uppmärksammas i Ytterligare svar: det tyder 
på en ”irring i din hjärna”.746 Skribenten borde över huvud taget inte ha låtit 
trycka sin skrift eftersom han är en både mager och förmäten ”skald”, som – i 
stället för att presentera en ”god och sund Moral” – bara stannar vid det yt-
liga.747 Han tillvitar kvinnor en last ”Hvari likväl dit Kön har aldrastörsta 
del”.748  

I Afmålning Af en Petit-Maitre kommer den välkända gestalten till använd-
ning igen. Som tack för sina tankar om ”wårt kjön”, skriver Eva Palmberg, 
ska författaren få ett porträtt av en petit-maitre i ”lön”.749 Frans kommer när 
det luktar kaffe och lägger sig ut för ”de dumma af wårt kjön”.750 De båda 
jämförs: ”Är han ej Er Cloris lik,/ Och på dårskap rika /sic/ rik?”751  

Så det görs jämförelser både mellan de två könen och jämförelser inom 
dem. Palmberg vill inte göra samma misstag som Bellman, som ogrundat hade 

                               
743 En Flickas Förswar, opag., min numrering, strof 3–4. 
744 Ibid., strof 6.   
745 Flickors Ostadighet, strof 18–19.  
746 Ytterligare Svar, opag., min numrering, strof 8–9. 
747 Ibid., strof 2; 3; 6.  
748 Ibid., strof 6. 
749 Palmberg, Afmålning Af en Petit-Maitre, opag., min numrering, strof 1. 
750 Ibid., strof 8; 11. 
751 Ibid., strof 12.  
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gjort alla kvinnor lika. Hon hänvisar till föreställningen om kvinnors generella 
svaghet och erkänner villigt att det visserligen är känt,   

At wårt Kjön ej allmänt äger,  
Med Er Manfolk, lika Wett,  
Se wi daglig och ha’ sedt;  
Men Eho som derför’ säger,  
At man hwarken Wett ell’ Dygd,  
Hos wårt hela kjön kan råka,  
Är en Narr, som blott lärt språka 
Til sin egen skam och blygd (min kursiv).752 

Det är inte de dumma hon försvarar, utan de kloka, de som inte ägnar sig åt 
mode: ”Folck af Wett har annat gjöra,/ Än sin ädla tid förstöra”.753 Poängen är 
att visa att ”narrar” finns bland så väl män som kvinnor, och till skillnad från 
”Herr Auctor” understryker Palmberg, att hon inte ”tadlar alt Ert Kjön (min 
kursiv)”.754  

Även En Flicka är generös med att det också bland män kan finnas de som 
är dygdiga: 

Dock fast du så oblygt skärer 
Alla Flickor öfwer kam,  
Har jag likwäl mera skam, 
Och tilbörlig wördnad bärer 
För wårt wärda Manfolks Kön: 
Gud ske lof! wi ännu finne 
Dem, som dygden ha i minne, 
Och förtjena dygdens lön (min kursiv).755  

En Flicka försvarar de kvinnor som på grund av av sitt kön har skurits över en 
och samma kam. Själv anklagar hon bara honom för att inte tänka klart. Ett 
ironiskt utslag av självkritik – mot kvinnors bristande ”wett” – vänder hon till 
kritik, inte av män generellt, men mot Bellmans avsaknad av vett, och med 
honom vill hon inte liera sig: 

Nögde med wårt lilla wett,  
Skämmas wi att du har inte:  
Wi är ej så nedrigt sinte,  
Att med dig wi göra et (min kursiv).756 

                               
752 Ibid., strof 15. 
753 Ibid., strof 4; 13. 
754 Ibid., strof 14. 
755 En Flickas Förswar, strof 21. 
756 Ibid., strof 16. 
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På likartat sätt vänder signaturen Sibylla i Tankar Om Gåssars Ostadighet helt 
enkelt på beskrivningen. I en lång betraktelse tecknar hon ”gåssars flygtighet”, 
för att sedan konstatera:  

Om du wil flygtigheten finna, 
Så sök så snart en karl som qwinna.757 

Sibylla önskar ett dygdigt uppträdande bland såväl män som kvinnor: ”Wi 
hata odygd, fel ursaka/ Och fordra samma rätt tilbaka.”758  

Förklaringar som försvar 
Försvarsskrifterna formulerades utifrån en socialt grundad – man skulle kunna 
säga empirisk – argumentation, där den essentialiserade beskrivningen av hur 
kvinnor är i Bellmans dikt kontrasterades mot beskrivningar av sociala om-
ständigheter som förklaringar till skillnaderna mellan könen. Joan Kelly har 
understrukit att de som försvarar kvinnor i la querelle des femmes uttrycker 
en medvetenhet om att kunskaper och uppfostran är avgörande i en kvinnas 
liv och Palmberg exemplifierar detta.759 Flickor kostas inte på den skolning 
som pojkar får, menar hon, ändå fordras ”jämngodt wett” av en femtonårig 
flicka, som av en man på tjugoett.760 En ung man anses behöva ”rasa” i ung-
domsåren, och trots att gossen får studera blir han ofta en ”måttlig” man.761 
Det finns snarare anledning att förvånas över hur mycket vett kvinnokönet har, 
som inte har gått i någon skola.762  

En Flicka visar att Bellmans satir är beroende av stereotyper och bilder som 
inte håller för en förnuftsmässig granskning. Hon sticker hål på de gängse 
symbolerna genom att ge dem ett konkret värde: spegeln är till exempel ett 
praktiskt ting som visar att kläderna sitter väl.763 Modet kommer från utlandet 
med de män som kommer hem därifrån.764 Även det laddade kaffet avdrama-
tiseras. Genom att jämföra kaffedrickande, som enligt Bellman på gängse 
manér förknippas med skvaller och visiter, med supande, som En Flicka kny-
ter till män, och påstå att fler dör av det senare, mister kaffet sin symboliska 
laddning och dess omtalade förödande verkningar sätts in i en mer realistisk 
kontext.765 Stereotyperna förlorar sin kraft när de inte används som avskräck-
ande exempel. 

                               
757 Sibylla, Tankar Om Gåssars Ostadighet, opag., min numrering, strof 9. 
758 Ibid., strof 18. 
759 Kelly, ”Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes”, s. 79. 
760 Afmålning Af en Petit-Maitre, strof 17. 
761 Ibid., strof 18; 16.  
762 Ibid., strof 19.  
763 En Flickas Förswar, strof 11.  
764 Ibid., strof 7. 
765 Ibid., strof 14–15. 
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Dessa svar på Bellmans dikt var litterärt sett betydligt mer anspråkslösa än 
Hedvig Charlotta Nordenflychts Fruentimrets försvar emot J. J. Rousseau ut-
given tre år senare. Likafullt var de uttryckligen försvar mot det som uppfat-
tades som ogrundade anklagelser mot och grova generaliseringar av kvinno-
könet.766 Nordenflychts dikt riktar sig mot Rousseau som i en berömd fotnot i 
Lettre à d’Alembert sur le Spectacle (utgiven i Amsterdam oktober 1758) häv-
dat att kvinnor inte förstår sig på konst, att de inte äger någon begåvning, att 
de visserligen kan skriva men utan själ, att de varken kan känna eller beskriva 
kärleken.767 Nordenflycht var besviken på Rousseau och började förbereda sitt 
försvar i princip så fort hon läst hans skrift våren 1759 och anspråken var 
höga.768 Hon skrev en stort upplagd lärodikt som hon hade förhoppningar om 
att få översatt till både latin och franska så att den skulle nå adressaten.769 

Nordenflycht hävdar att Rousseau skyller kvinnor för att göra ”vår tid bort-
skämd och löjlig”, vilket enligt henne innebär att han medger kvinnors infly-
tande – varför skulle annars ”det starka och uplysta Könet antaga det svagares 
smak?”770 Som i följdskrifterna till Bellmans dikt vänder hon sig mot att alla 
kvinnor skärs över en kam. Syftet är att ”visa obilligheten af de utlåtelser han 
vågat om Quinno-Könet i gemen (min kursiv)”.771 En Flicka frågar: ”Men bör 
hela Könet lida,/ Blott för någras fel och last?”772 Det som stod på spel i svaren 
till Bellman liksom hos Nordenflycht var alltså ’kvinnan som kvinna’, eller 
essentialiserade könsidentiteter och möjligheten att göra skillnad inom könen 
utifrån människors förmåga att vara dygdiga. 

                               
766 Hedvig Charlotta Nordenflycht, Fruentimrets försvar emot J. J. Rousseau medborgare i Ge-
neve (u. o., u. å.), utgavs separat 1761, sedan i Tankebyggarordens Witterhets Arbeten (1762) 
då den enligt Sten G. Hansson, Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning 
(Sthlm, 1991), s. 102 på allvar blev känd. I samtiden ansågs dikten vara ett av skaldinnans bästa 
verk. 
767 Rousseaus fotnot citeras på franska av Nordenflyckt, Fruentimrets försvar, s. 7f; av Hansson 
i översättning, Satir och kvinnokamp, s. 91; av Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 258. 
768 Gjörwell presenterade Rousseaus Lettre à d’Alembert i Den Swenska Mercurius, september 
1759, s. 295–306, men Nordenflycht hade redan, enligt Hansson, Satir och kvinnokamp s. 90ff 
kännedom om skriften genom brev. Ett utkast, skaldebrevet till ”Climene” förelåg sommaren 
1759, se Hansson, s. 104; jfr Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 227f; 258ff; Om Gjörwells bild av 
Rousseau, se Stefan Ekman, ”Dåren, den dygdige medborgaren och den skadlige filosofen: Carl 
Christopher Gjörwells bilder av Rousseau i Den Swenska Mercurius 1755–1765”, i Jennie Nell 
& Alfred Sjödin, red., Kritik och beundran: Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750–1850 
(Lund, 2017). Där även Elisabeth Mansén, ”Angrepp är bästa försvar: Hedvig Charlotta Nor-
denflycht kontra Jean-Jacques Rousseau”, som jämför Nordenflychts med andra kvinnliga 
europeiska författares uppfattning om Rousseau. 
769 Hansson, Satir och kvinnokamp, s. 103; Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 260. En senare känd 
försvarsskrift är Mary Wollstonecraft, Till försvar för kvinnans rättigheter (1792 sv. övers. 
Sthlm, 1997), även den i polemik mot bland andra Rousseau, men mot hans bok Émile: Eller 
Om uppfostran (1762, sv. övers. Sthlm, 1977). 
770 Nordenflycht, Fruentimrets försvar, Företal, s. 6.  
771 Ibid., s. 7.  
772 En Flickas Förswar, strof 24. 
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Att skilja modet ifrån lasten  
I serien om Flickors Ostadighet försvarar de kvinnliga rösterna sig mot Bell-
mans försök att kvinnliggöra ostadigheten bland annat genom att jämföra 
kvinnor med män. De argumenterar genom att hålla isär den könskodade ge-
staltningen av laster och begär och modets brukare av båda könen. Även så 
En Flicka, men hon vänder dessutom på resonemanget. Tvärtemot Bellman 
som gör gällande att hela kvinnokönet är som Cloris menar hon att dygden 
kan kombineras med mode.  

En Flicka öppnar för möjligheten att göra livsstilen à la mode rumsren. 
Förutom att hon gör män ansvariga för att föra hem modet från utlandet, häv-
dar hon att mode inte med självklarhet ska betraktas som synonymt med oväl-
komna laster och begär. Att vara moderiktigt klädd innebär bara att klä sig 
som de flesta gör. 

Mån ej Cloris, som går klädder  
Så, som folket nu är mäst, 
Kan wid dygden wara fäst?773 

Medan Bellman som av gammal vana fördömde livsstilen à la mode och be-
traktade Calista och hennes hushållsdygder med nostalgisk saknad, hälsar En 
Flicka modet välkommen. Mode betraktas som trend, snarare än som uttryck 
för lysten last. Det anger bara en riktning framåt, och: 

Nya seder, nya tider, 
Plä ju alltid följas åt.774 

Här både avkönas modet genom att även män påstås ägna sig åt det, och skiljs 
från sin absoluta lastbarhet. Måste man gå klädd i ”blaggarn” /blågarn/ för att 
vara dygdig, undrar hon, och skulle inte vadmal kunna vara förenligt med 
last?775 Kan inte Cloris ägna sig åt nöjen, när hennes sysslor är avklarade:   

Bör man alltid wara rädder, 
At hon inte wårdar sit, 
Efter/som/ hon, när syslor fela, 
Plär sin tid bland nöjen dela?776 

Modet relativiseras, dygden kodas om. När En Flicka exemplifierar hur nya 
identiteter skulle kunna formas i konsumtionssamhället, för hon det djärva an-
tagandet att modet inte med nödvändighet är oförenligt med dygden. Men det 
är en annan dygd. Från 16- till 1700-talet skedde en glidning från dygden som 

                               
773 Ibid., strof 25. 
774 Ibid., strof 22. 
775 Ibid. 
776 En Flickas Förswar, strof 25. 
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duga till något, som något man förvärvar och lär sig, till dygd som en inre 
kvalitet.777 Den aspekt av dygden som innebär en slags förnuftsbaserad självre-
flexion ämnad att hämma den enskildas laster och begär för den samfällda 
gemenskapens skull avtog. Enligt Janne Lindqvist omdefinierades dygden un-
der 1700-talet så att den kunde omfatta även handel. Rimligen måste även 
handelns avnämare, konsumenten inbegripas och dess roll omformuleras. Till 
den diskussionen bidrog En Flicka. Här skulle alltså Martha Howells påstå-
ende att medelklasskvinnor ’befriades’ från den synd som handel och mode 
innebar kunna vara på sin plats.778 Cloris beskrivs som befriad, hon kan både 
följa modet, delta i nöjen och vara dygdig.  

Av de fyra försvaren mot anklagelserna i Bellmans dikt är dock En Flicka 
ensam om denna relativisering. Övriga kvinnliga försvarsskrifter eftersträvar 
fortfarande en dygd som inte går att kombinera med den sortens oförnuft som 
de menar att mode representerar. 

Så grälar man, om och med kvinnorna 
Att det var skillnad att ge sig in i det offentliga samtalet som man respektive 
som kvinna visade jag redan i inledningskapitlet, med exemplet Fruentimbers 
Skuggan och hennes samtal med Argus, där även hon bidrog till medieman-
ligheten genom det sätt som hon tilltalade och sökte bekräftelse av honom. 
Manliga skribenter hade länge lekt med kvinnliga positioner och använt 
kvinnliga karaktärer för olika syften. Det offentliga samtalet och medieman-
ligheten konstruerades bland annat kring friheten att överskrida könsgränser 
för män. Att ikläda sig en kvinnlig gestalt var ett argument i sig. I den rollen 
verkar det också som om skribenten bakom En Flickas Förswar, den blivande 
prästen Johan Michael Fant, rodde hem sitt rollspel. Hans alter ego behandlas 
av alla följande inläggen som en flicka. (Om än Damon är tveksam vid ett 
tillfälle, då han misstänkliggör En Flickas alltför stora kunskaper om att 
’supa’.779)  

En Flickas inlägg väckte mycket starka reaktioner. De manliga skribenter 
som då tog till orda försvarade det manliga privilegiet att skriva och att delta 
i det offentliga samtalet. I deras svar finns dock ingen könskodad markering i 
titeln om vem som stod bakom texten, utom då själve Damon, från Bellmans 
dikt ger sig till känna. Mediemanligheten uttrycks i tonfallet, i självsäkerheten. 
Den skapas i trygg förvissning om att manliga röster har rätten att yttra sig på 
sin sida.  

                               
777 Lindqvist, Dygdens förvandlingar, s. 255ff; jfr Shelley Burtt, Virtue Transformed: Political 
argument in England, 1688–1740 (Cambridge, 1992). 
778 Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy”, s. 88. 
779 Damons Förklaring Emot Förswaret och det ytterligare Swaret På Tankar Om Flickors 
Ostadighet (Sthlm, 1758), opag., min numrering, strof 21. 
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Först åkallas självaste Sanningen till hjälp att slå tillbaka mot En Flickas 
hårresande påstående att dygden skulle kunna förenas med modet. Det är för-
stås en moralisk och moraliserande sanning, inte en empirisk. Skribenten intar 
en ohotad position, med rätt att döma. Att hänvisa till sanningen innebär mak-
tanspråk.780  

Säg, tror du, du nyttigt gjorde, 
Då du utgaf dit förswar 
Emot det, som sanning war;781  

Han anklagar En Flicka för att vända upp och ner på den gällande moraliska 
ordningen, därmed på den gällande könsordningen. Han gillar inte att flickor 
”tro sig äga/ Rätt, at nytja hwar en mode,/ Utan pröfning”.782 Hon har gått all-
deles för långt när hon så vanvördigt tänjer på dygdens gränser. Det är ”last-
bart… at leka/ Med hwad dygden icke tål”.783 När Cloris sagt att dygdig kan 
också den vara som ägnar sig åt mode, ger hon ”Sken af dygd, fast odygd 
drifwer”.784 En Flicka vänder upp och ner på begreppen: 

Hwem är dygdig och kan tåla,  
At du wil med odygd pråla, 
Och hwad swart är giöra hwitt?785  

Det är odiskutabelt så att dygden är i avtagande, fortsätter skribenten, och an-
vänder kvinnliga dygder som tidsmarkör: ”Ty med fordna jungfru slögder/ Är 
ej Cloris nu mer nögder (min kursiv)”.786 Ingen nekar till att dygdiga flickor 
fortfarande finns understryker han, men förr var det annorlunda:  

At i fordna dagar war 
Hela moden, ärlig wara 
Och anständighet förswara; 
Men hwad ha wi häraf qwar.787  

Han kan inte begripa varför En Flicka har blivit arg: ”hwad har gjort Dig wre-
der”, frågar han. 788  

Det är signifikativt att de skrifter som försvarade kvinnor mot de generali-
serande påståenden som uttrycktes i Bellmans dikt skrevs med kvinnliga röster 

                               
780 Scott, Only paradoxes to offer, s. ix. 
781 Sanningens Granskning, Så öfwer Flickors Ostadighet, Som emot det deröfwer gifna 
Förswar (Sthlm, 1758), opag., min numrering, strof 23. 
782 Ibid., strof 2. 
783 Ibid., strof 13. 
784 Ibid., strof 16. 
785 Ibid., strof 20. 
786 Ibid., strof 15. 
787 Ibid., strof 24. 
788 Ibid., strof 22. 
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eller med användning av kvinnliga pseudonymer. Det var – som de hävdade – 
dygdiga och grundlöst anklagade kvinnor som hade anledning att inte låta 
Bellmans dikt stå oemotsagd. Samtidigt tycks det ha varit skillnad även för 
manliga skribenter, att utnyttja könskodade karaktärer och att fatta pennan till 
kvinnors försvar. Eftersom det var modet som försvarades betraktades inte 
detta inlägg med samma lekfulla ögon. Skribenterna hade ett könskodat språk 
att tillgå och de bedömde varandra utifrån om de uppfattades som kvinnor 
eller män. Den tillskrivna könstillhörigheten avgjorde om mottagandet blev 
nådigt eller ej.  

Det hjälper inte, hävdar skribenten som lierar sig med Sanningen, att ”du 
skrifwer/ Qwickt och nätt”, för det går inte att komma undan med ”sjelfswåld” 
och laster.789 En Flicka får därför tåla att bli ”afmålad”, alltså granskad och 
kritiserad offentligt.790 Hon skulle varken ha skrivit, eller yttrat sig om dygden, 
eller hänvisat till sanningen – allt borde vara förbehållet honom – och hans 
kön, får man förmoda. 

Att ”Obuden” ta sig an könets försvar 
Att delta i det offentliga samtalet var enligt Bellmans försvarare uppenbarli-
gen ett manligt privilegium, till det hörde att avgöra vem som skulle få tillträde 
till det. I Blindbockens Wälde påstås redan i titeln att En Flicka skrev objuden: 
hon har Obuden /sic/ tagit sig an Könets Förswar.791 En blindbock har intagit 
hennes själ, hon ser inte klart, hon har mist förståndet, ”Och under namn av 
mode, sker alt til hans behag”.792 Detta kan exemplifiera Joan W. Scotts iakt-
tagelse att feministiska försvar ofta har tolkats som resultat av kvinnors för-
virring, och att denna tolkning sedan har kunnat ligga till grund för deras ute-
slutning ur debatten.793  

Det har blivit ett mode fortsätter skribenten, att ”ärbarhet bedröfwa”, och 
kommenterar på det viset En Flickas relativisering av modet. Och då, hotar 
han: ”förlorar du den winst at okänd blifwa”.794 Den möjlighet som uttrycktes 
av bland andra Argus och Nitet på 1730-talet, där ursprung och namn inte 
skulle vara avgörande för hur inlägg i det offentliga samtalet skulle bedömas 
ifrågasätts.795 Tvärtom ska anonymiteten och pseudonymer avslöjas. Som 
straff för att ha tagit till orda riskerar En Flickas identitet att bli röjd, vilket i 
sin tur kommer att leda till att den som tycker om henne ger henne ”på bå-
ten”.796 När han får veta att hon har tagit till orda offentligt kommer han inte 
                               
789 Ibid., strof 21. 
790 Ibid., strof 2. 
791 Blindbockens Wälde öfwer Flickan, Som Obuden tagit sig an Könets Förswar (Sthlm, 1758), 
titelsida.   
792 Ibid., opag., min numrering, strof 3. 
793 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 17. 
794 Blindbockens Wälde, strof 4; 8. 
795 Se ovan, kap. 1. 
796 Blindbockens Wälde, strof 8. 
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att vilja vara tillsammans med henne längre. Enligt dessa manliga skribenter 
utmanar alltså de som skriver till kvinnors försvar den ordning som innebär 
att de båda könen ska förenas i relationer med varandra. Den kvinnliga skri-
benten riskerar sin ’privata’ relation, om hon publicerar sig offentligt.  

Också i Genljud Mot Ytterligare svar är den manliga skribenten upptagen 
av att den kvinnliga har ”vågat” trycka sin skrift.797 Hon måste ha fått en feber 
som har gjort att hon har börjat yra. Hon har gjort sig stor, med sina ”söta Rim, 
som kommit nyss af trycke” och då varnas hon: ”Så må Du ackta Dig Din 
fägring ej förgår.”798 I stället framhålls att: ”Wett i tal och svar det pryder 
Nymphen bäst”.799 Om hon skulle bli sjuk igen ska hon påminna sig om en 
”dosis af Moral”, sedan sitta vid sin slända.800 Den kvinnligaste av sysselsätt-
ningar – att spinna – är vad som erbjuds som alternativ till att ta till orda i 
tryckta skrifter. Med en blick mot den svunna tid då kvinnor satt och spann 
argumenteras för kvinnors uteslutning ur det offentliga samtalet. Den som i 
stället blickar framåt kan också uppmana kvinnor att vara tysta, men även så 
behagfulla.  

Att behaga ”oss” 
I det första numret av veckoskriften Bref Om Åtskillige Ämnen säger sig brev-
skrivaren ha bevistat en sammankomst utanför Stockholm där ett stort antal 
kvinnor hade samlats för att resonera om uppståndelsen kring skriftserien om 
Flickors Ostadighet. Han själv utsågs till att föra protokoll, och håller med 
kvinnorna när de inte gillar att ”kjönet” avmålats ”utan åtskilnad”, när Bell-
man har försökt ”inbilla werlden at all dygd hos dem var utslåcknad”.801 Sedan 
silar han ändå deras åsikter genom sin egen penna och en undertext röjer att 
han betraktar de församlade kvinnorna med visst överseende. För sin egen del 
gillar han nämligen när det ”wackra” könet ägnar viss möda åt sin fägring, 
eftersom det är ämnat ”at behaga oss”.802   

Den anonyme skribenten både vrider argumentet ur de församlade kvinnor-
nas händer och gör om budskapet i Bellmans dikt. För medan Bellman bekla-
gade att flickor numera är som Cloris ser denne skribent att kvinnor ska vara 
just som hon, för att behaga män. Hon förvandlas i brevskrivarens ögon till 
något begärligt för män, vilket innebär ytterligare en dimension i debatten. Så 
skulle flickor vara, så skulle mäns förhållande till dem beskrivas. 

Under loppet av frihetstidens offentliga samtal hade alltså tyngdpunkten 
flyttats från modets symboliska roll till behagets plats i en strukturell ordning. 

                               
797 /E. Z. Plantin/, Genljud Mot Ytterligare svar på skriften, Tankar om flickors ostadighet 
(Sthlm, u. å. /1758/), opag., min numrering, strof 9. 
798 Ibid., strof 3.   
799 Ibid. 
800 Ibid., strof 10. 
801 Bref Om Åtskillige Ämnen N:o 1, 1758. 
802 Ibid.  
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Argus, som många andra under frihetstiden, återanvände den klassiska devisen 
utile dulci som innebär att den manliga retorn eller skribenten kan använda ett 
kvinnligt kodat språk – vilket ska uppfattas som ett behagligt och tillgängligt 
sätt att skriva – för att leda sina läsare på dygdens och nyttans väg. Då gick 
hans uppdrag ut på att få läsarna att avstå från fåfängan och egennyttan. Han 
gav både kvinnor och män en viktig roll och upprätthöll möjligheten för båda 
könen att tillägna sig dygder för det allmännas bästa. De manliga moralisterna 
bemötte lasten med dess egna medel. 

I Bref Om Åtskillige Ämnen kodades behaget om från utile dulci i texter, 
till att kvinnor är ämnade att behaga oss – män – alltså från retorik till praktik, 
från retoriskt knep för manliga skribenter till att handla om konkreta kvinnor. 
Det var en annan underordning än den i hustavlan. Nu skulle kvinnor behaga 
i stället för att män skulle ta hänsyn till det svaga kärilet. Leif Runefelt kallar 
det ”behagsplikt”, och menar att förhållandet mellan könen än idag innebär en 
slags plikt för kvinnor att behaga män, som inte på samma sätt behöver behaga 
kvinnor.803 Men då blir det svårt att tala både om förändring, om makt och om 
motstånd. För visserligen var (och kanske till och med är) det så, att behag och 
mode är kvinnligt kodade företeelser, men det betyder inte att behaget hade 
eller skulle förknippas enbart med kvinnor, eller att alla kvinnor, eller alla 
män, omfamnade föreställningen att kvinnor skulle behaga när behaget reali-
serades i praktiken.  

Det kan snarare beskrivas som att en framåtriktad begärsplikt, plikten att 
konsumera och låta sig ledas av sina begär uppmuntrades alltmer i frihetsti-
dens offentliga samtal. Dels i fråga om att skriva och läsa ständigt nya tryckta 
skrifter. Dels i fråga om att tillfredsställa materiella begär enligt en livsstil à 
la mode. (I andra numret av Bref om Åtskillige Ämnen återfinns en både 
självutlämnande och självkritisk beskrivning av hur begäret driver det manliga 
skribentjaget.804) Kvinnors ’plikt’ att behaga reproducerades inte heller ore-
flekterad, livsstilen à la mode, den borgerliga ordningen och dess konsekven-
ser både för kvinnor och män ifrågasattes och debatterades. Motståndet ut-
trycktes i en kamp där kvinnliga röster, förutom att försvara kvinnor genom 
att göra jämförelser mellan könen och tillhandahålla sociala förklaringar till 
skillnaderna mellan dem, också försvarade rätten att skriva och delta i det of-
fentliga samtalet. Flera röster i debatten sade emot när det könskodade språket 
tilläts smälta samman med kön som social kategori. 

”Kom Systrar låt oss skratta!”  
Medan manliga skribenter med självklarhet uppmanar kvinnliga deltagare i 
debatten att hålla tyst, så ogillar de kvinnliga rösterna att Bellman tar till orda 
bara i kraft av sitt kön. Eftersom han visar att han inte kan avgöra vad som är 

                               
803 Runefelt, Att hasta mot undergången, s. 137f. 
804 Bref Om Åtskillige Ämnen N:o 2, 1758. 
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dygd, menar de, ska han heller inte ha något självklart tolkningsföreträde. En 
Flicka undrar om en karl kan tänka så bakvänt som han, och svarar själv nej, 
”det säkert är en flep” och tillvitar honom den mesigaste av manlighet.805 Hon 
gör tydligt att olika uttryck används för kvinnor och män: Vad ”wi” säger kal-
las ”gnäll”, hävdar hon, och menar att det är än värre att ”skälla” på det sätt 
som han har gjort.806  

I Ytterligare svar påstås att vissa har lov att ”fritt få skälla” men att hon inte 
tänker unna författaren den glädjen att stå oemotsagd. Han skyller ”oss” – 
kvinnorna – för att inte äga någon vett eller kunskap, trots att han själv inte 
har särskilt mycket av den varan.807 Hon försvarar kvinnor genom att syna hans 
fel, så att han ska lära sig att tiga.808 Dessutom tror hon att han hämnas en 
olycklig kärlek till en sådan ”fjolla” som han har beskrivit och att det är därför 
som han går loss mot alla kvinnor:  

Du lär ha varit kär i någon sådan Fjolla,  
Som du beskrifvit har, och när du inga rön 
Af hennes kärlek fant, som kunnat dig beholla, 
Bröt du i ifren löst emot vårt hela Kön.809 

Samma argument använde Nordenflycht senare i Fruentimrets försvar. Rous-
seau har nog blivit retad av en ”fiålla”, eller blivit försmådd av en skönhet och 
det är nog därför som han vänder sig mot ”hela Kjönet”.810 Uppenbarligen an-
tydde även d’Alembert i Frankrike att Rousseau hade haft motgångar hos 
kvinnor, när han svarade sin kombattant.811  

Argumenten understöder varandra, förmodade besvikelser i personliga kär-
leksrelationer ligger till grund för att kvinnor lastas generellt i publicerade 
skrifter. Där moraliska veckoskrifter använde det goda äktenskapet och hus-
hållet som metafor för ett gott samhälle, så användes samma äktenskapliga 
eller åtminstone parförhållande som en förklaring av kvinnliga skribenter till 
varför män skär alla kvinnor över en kam och av manliga skribenter för att 
misskreditera dem som skriver till kvinnors försvar.  

Å ena sidan var skribenter som skrev utifrån en kvinnlig position kritiska 
mot essentialiseringen av kvinnokönet. Å den andra tvingades de ändå agera 
utifrån den position de tilldelades i det offentliga samtalet. Det var likafullt 
som kvinnor som deras kamp mot de orättvisa beskyllningarna fördes. Som 
Joan W. Scott uttrycker det:  

 

                               
805 En Flickas Förswar, strof 8. Om flep – en vämjeligt inställsam man – ovan, kap. 2. 
806 Ibid., strof 12. 
807 Ytterligare Svar, strof 7. 
808 Ibid., strof 4. 
809 Ibid., strof 9. 
810 Nordenflycht, Fruentimrets försvar, s. 55f; Hansson Satir och kvinnokamp, s. 92; Öhrberg, 
Vittra fruntimmer, s. 265; Mansén, ”Angrepp är bästa försvar”, s. 191. 
811 Hansson, Satir och kvinnokamp, s. 92. 
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Feminists argued in the same breath for the irrelevance and the relevance of 
their sex, for the identity of all individuals and the difference of women. They 
refused to be women in the terms their society dictated, and at the same time 
they spoke in the name of those women.812 

Signaturen Sibylla inleder sin svarsskrift om gåssars ostadighet med en upp-
maning till sina läsare: ”Kom Systrar låt oss skratta”, åt den som skriver så 
illa om ostadigheten.813 Hon vänder sig till kvinnliga läsare med en uppmaning 
att gå ihop mot de ogrundade anklagelser som Bellman har riktat mot dem. 
Som en följd av att behöva försvara sig formades en slags tänkt gemenskap – 
kvinnor emellan – som riskerade att sudda ut den skillnad inom könen mellan 
de dygdiga och de odygdiga som de ville upprätthålla. De både gjordes till ett 
ni och gjorde sig själva till ett vi.814 

Även så En Flicka, som trots att hon hela tiden vänder sig till ett ’du’, skri-
ver utifrån ett vi. Skribenten bakom Ytterligare Svar skriver ’vi’, eller ’vår’ 
om sig och andra kvinnor. Palmberg som skriver ”på könets wägnar” tackar 
först ironiskt ”Herr Auctor” för hans tankar om ”wårt kjön” men är sedan, som 
sagt, noga med att hon inte ”tadlar allt ert kön”.815 I Ytterligare svar förväntar 
sig dock inte skribenten något tack från andra kvinnor, trots att hon skriver till 
deras försvar.816 (Nordenflycht tog å sin sida ett par år senare för givet att 
kvinnliga läsare skulle gilla hennes arbete.817)  

Så medan Argus i det offentliga samtalets barndom välkomnade kvinnliga 
läsare, för att moralisera över och mästra både dem och manliga läsare, hade 
det offentliga samtalet vidgats till att omfatta en debatt där kön användes som 
resurs på ett annat sätt. Det tycks som om medielogiken och munhuggeriet 
bidrog till en essentialisering av framförallt kvinnokönet och till en dikotomi-
sering av de båda könen. Debatten formades som om det förväntades att det 
skulle komma reaktioner på dessa provocerande inlägg. Först undrar Bellman 
vad han kan komma att få för svar på sin dikt, i Ytterligare svar frågas sedan 
vad han har väntat sig för ”lön” på sitt ”värf” efter att ha ”ropat” ut hela kvin-
nokönet.818 Palmberg ger beskrivningen av petit-maitren i ”lön” till Bellman.819  

Tonläget var hårt och debattformen gjorde så att de olika skribenterna re-
ducerades till två gestalter genom det sätt som de tilltalade varandra. Det kan 
beskrivas som ett uttryckligt spel med skribentpositioner, som ett ’gender 
play’, men kryddat med en ’gender panic’, och med resultatet att 

                               
812 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 11. 
813 Tankar Om Gåssar, strof 1; om skratt, se Lövkrona, ”Suktande pigor och finurliga drängar”, 
s. 165f. 
814 Scott, Only Paradoxes to Offer, om ”we”, s. 11, fotnot 23. 
815 Afmålning Af en Petit-Maitre, titelsida, strof 1; 14. 
816 Ytterligare svar, strof 4. 
817 Nordenflycht, Ett Fruentimbers Försvar, s. 12. 
818 Bellman, Tankar Om Flickors Ostadighet, strof 10; Ytterligare svar, strof 1. 
819 Afmålning Af en Petit-Maitre, strof 14. 
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pseudonymerna smältes samman med skribenterna och renodlades till en 
kvinnlig och en manlig röst som förväntades tala i egen sak.  

Det började med Damon, som i Bellmans dikt var den karaktär som inte 
hittade någon flicka att gifta sig med. I Sanningens Granskning görs en för-
såtlig glidning där denne Damon dels görs till författare av Bellmans dikt, dels 
förutsätts en enkel identifikation mellan skribenten En Flicka och kvinnoge-
stalten Cloris: ”Flicka lilla, du som skrifwit,/ Måste kändt dig sårad blidt”.820 
Ordstriden tycks därmed stå mellan en kvinna och en man på ett annat sätt än 
när laster och dygder gestaltades med namngivna karaktärer i de moraliska 
veckoskrifterna liksom i skriftserien om Risbastugan, där till exempel Lisa 
Nyfiken ställdes mot Maja Alfwarsam.  

I Genljud mot Ytterligare svar verkar skribenten också vilja få läsarna att 
tro att det bara är två deltagare i debatten. Han lierar sig med Bellman som om 
han själv ligger bakom dennes dikt och får det att låta som om En Flickas 
Förswar och Ytterligare svar är skrivna av samma penna. Men den möjlighet 
som hade åberopats att uppamma en slags systerlig gemenskap förkastas: 
”Bort det, af Systrars Flock Du kunde rosad blifva,/ När Du til Dit försvar så 
klenlig penna för”.821  

I Damons Förklaring uppvisar sedan skribenten ett hisnande förvandlings-
nummer när han glider från att vara en karaktär i Bellmans dikt, över till be-
rättarjaget Damon som sägs tala om sig själv och i egen sak. Då utkräver han 
hämnd för att han har fått lida en ”skymf” av en ”oblyg Nymph” som tagit till 
orda och upprörs över att de båda kvinnliga skalderna före honom har kastat 
sina grova skrifter inför allmänheten.822 De får smäll på fingrarna för att de 
över huvud taget har yttrat sig. I nästsista strofen överraskas sedan läsaren när 
detta jag byter kön och erkänner att han är en flicka: 

Tänk jag sjelf en Flicka är, 
Som mig tagit det beswär, 
/–-/ 
At inunder Damons namn 
Några Systrar söka rätta, 
Hur de må sig sällt nedsätta, 
Uti ärans nögda famn (min kursiv).823 

Damon utför en uppenbar fint och lek med könstillhörigheten som används 
för att skänka tyngd och legitimitet åt det han/hon säger. Men inte för att för-
svara flickor, på det sätt som Fant hade gjort i gestalt av En Flicka, utan för 
att tillrättavisa dem. Den manliga skribenten tar sig före att byta kön i en dis-
kussion om huruvida kvinnor bör vara lojala med varandra, som kvinnor.  

                               
820 Sanningens Granskning, strof 27. 
821 Genljud Mot Ytterligare svar, strof 4. 
822 Damons Förklaring, strof 3; 25. 
823 Ibid., strof 26. 
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Att sätta könet framför dygden 
Utifrån den sortens pådyvlade kvinnosolidaritet hade också Bonde-Marjo fått 
svar av Gudinnan Rättwisa, som upprördes över hur Marjo kritiserade sina 
egna: ”Ja, blygs du ej, at komma här/ Med lack uppå dit Kön!”824 Marjos kla-
goskrift besvarades som om hon representerade sitt kön snarare än försvarade 
rättvisa för alla. Med namnet Madame Slägtkjär försökte samma skribent ge 
sken av att hon/han företrädde alla kvinnor, eftersom hon var kär i sin släkt – 
i Könet.825 Han gömde sig bakom en kvinnlig pseudonym, vände sig mot 
pseudonymen Bonde-Marjo (som han nog misstänkte gömde en annan manlig 
skribent) för att sätta en av sina egna, det vill säga de andra, på plats.  

Så hade inte Argus gjort på 1730-talet. När han gjorde narr av Fru Kättja 
Sällskapslik och hängde ut henne till allmän beskådan efter att ha skissat hen-
nes lättjefulla leverne, vände han sig till sina kvinnliga läsare för att uppmana 
dem att inte följa hennes avskräckande exempel, utan att i stället anträda dyg-
dens väg. Han förutsatte kvinnors möjligheter att vara dygdiga, just så som 
försvaren formulerades av både Bonde-Marjo och i serien om Flickors Osta-
dighet. Han satte dygden framför könet. Madame Slägtkjär gjorde, liksom 
Bellman, tvärtom, satte könet framför dygden. Som Owäldig i Samtal Om 
Qwinno-Wäldet, som upprördes över att ”En del börja försmäda hela det ädla 
Qwinno-kiönet, endast för det några afskrap finns deribland”, ville Marjo 
kunna skilja ”de grymma” från ”de fromma” bland sitt kön.826 Hon ville inte 
höra till dem som hon kallade ”Edert slägte” och hon uppmanade Madame 
Slägtkjär: ”Gack bort och mönstra ur wårt Kiön, De, som will Eder följa”.827 

När de kvinnliga skribenterna som svar på Bellmans dikt försökte säga 
emot den essentialisering som han drev, både gjordes de och gjorde de sig 
själva till ett kollektiv. Bellmans påstående att så ’är wårt wärda Qwinno-kön’ 
tvingade fram ett försvar vilket paradoxalt nog, tack vare detta motstånd, bi-
drog till en dikotomisering av de båda könen. De kvinnliga rösterna önskade 
inte bli reducerade till sitt kön, de ville fortfarande ha delaktighet i dygd och 
förnuft och de ville delta i det offentliga samtalet. De ville behålla möjligheten 
att grunda skillnader mellan människor på vad man gör, om man gör det bra, 
hellre än vad man är. Det vill säga, från att kvinnor i de moraliska veckoskrif-
terna tillmättes delaktighet både i dygden och därmed i samhället som hushåll 
och i det offentliga samtalet, till motsatsen. Trots debattens innehåll bidrog 
den till en essentialisering av könen. 

                               
824 Gudinnan Rättwisas Swar På Bonde- Marjos Klago-Skrift, strof 6. 
825 Madame Slägtkjärs Förestälning Til Bonde-Marjo. 
826 Samtal Om Qwinno-Wäldet, s. 11; Bonde-Marjos Tredie Inlaga, strof 21. 
827 Bonde-Marjos Tredie Inlaga, strof 12; 18; 20; 26. 
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Sammanfattning 
I detta kapitel har jag visat att skribenter som skrev utifrån kvinnligt kodade 
positioner gav sig in i det offentliga samtalet för att försvara sig mot påståen-
det om hur flickor är i Carl Michael Bellmans dikt Tankar Om Flickors Osta-
dighet. Dikten satte igång en debatt våren 1758 som kan betraktas som ett 
svenskt exempel på det som har kallats la querelle des femmes. Detta mång-
hundraåriga ’gräl om kvinnorna’, menar Matilda Amundsen Bergström, bör 
läsas genom en ”arkipelagisk” metafor och inläggen i det utifrån sin tid och 
plats.828 Joan W. Scott menar också att olika tiders feminism formuleras utifrån 
sin tids aktuella frågor. Min tolkning av den lilla ö i la querelle-havet som 
skriftväxlingen om Flickors Ostadighet utgör är att den anknyter till grälet 
men med sina egna kännetecken. Tolkningen hade inte kunnat göras utan den 
svenska kontext som lagts ut i tidigare kapitel: att det svenska offentliga sam-
talet tog sin början med de moraliska veckoskrifterna där kvinnliga läsare väl-
komnades, att mode som lystnad efter det nya kan förstås som uttryck för las-
ter, egennytta och begär, att dessa laster var kvinnligt kodade samtidigt som 
både kvinnor och män kunde vara både dygdiga och lastbara. Hushållet var 
fortfarande en begriplig metafor för samhället men samtidigt på väg att mar-
ginaliseras och göras till en bild av traditionen. Detta att skriva och delta i det 
offentliga samtalet var ett manligt privilegium, som kvinnor när de gav sig in 
i det fick lov att förhålla sig till. 

Det påtagligt nya i debatten 1758 var dels Bellmans påstående att sådant 
’är wårt wärda Qwinno-kön’, dels att detta är fick skribenter som skrev utifrån 
kvinnliga positioner att fatta pennan till kvinnors försvar. Det var ett querelle 
på svensk botten, som i viss mån föregrep Hedvig Charlotta Nordenflychts 
mer välkända Ett Fruentimmers Försvar emot J. J. Rousseau publicerad ett 
par år senare. 

Enligt Joan W. Scott kan feminism beskrivas som kvinnors svar på erfa-
renheter av att ha blivit uteslutna, från till exempel medborgerliga rättigheter. 
I denna debatt formulerades kvinnors försvar inte för individuella medborger-
liga eller politiska rättigheter utan för möjligheten att fortfarande kunna vara 
och bli betraktade som dygdiga som de menade sig tidigare ha ägt, men som 
de uppfattade höll på att tas ifrån dem. Jag kallar det en essentialisering, det 
vill säga att kön imploderar till en essens som hävdas på bekostnad av möjlig-
heten att bedömas utifrån vad man gör hellre än att man är kvinna. Det var en 
förskjutning från exemplumpedagogiken mot en mer essentialistisk, om än 
inte biologisk, beskrivning av könen i bemärkelsen två skilda kön, snarare än 
att människans natur betraktades som tudelad.  

Denna essentialiseringen besvarades av skribenter som skrev utifrån en 
kvinnlig position genom jämförelser med män där skillnaderna mellan könen 
gavs sociala förklaringar. Det var en kritik mot sammansmältningen av 

                               
828 Amundsen Bergström, ”La querelle des femmes: En arkipelagisk historia”, s. 72ff. 
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bildspråket med verkliga kvinnor, när dessa hade blivit beskrivna i enlighet 
med de lastbaras exempel. De skrevs ut ur de dygdigas gemenskap (trots att 
den hushållsdygdiga Calistas exempel fanns med). Bellmans försök att kvinn-
liggöra ostadigheten, att formulera en kvinnlig essens utifrån livsstilen à la 
mode besvarades med att kvinnor mycket väl kunde vara dygdiga, som män 
också kunde, men heller inte alltid var.  

Detta var också ett försvar för rätten att skriva och delta i det offentliga 
samtalet. Skriftserien kan betraktas som ett exempel på hur förhandlingar och 
uppgörelser om makt mellan könen tog sig uttryck både i innehållet och i akt-
ionen att skriva. Med dessa inlägg utmanades föreställningen om det inklude-
rande offentliga samtalet eftersom det i praktiken visade sig inte självklart 
omfatta alla som ville göra sina röster hörda. Skrivande var ett maktmedel som 
tog sig olika ut i mäns respektive kvinnors händer. En manlig skribent kunde 
utnyttja möjligheten att skriva som en kvinna för att hävda att dygden kan 
förenas med mode. En annan manlig skribent framhöll att kvinnors uppgift är 
att ’behaga oss’. Försvarsskrifterna bemöttes med reaktioner från manliga 
skribenter som försvarade det manliga privilegiet att skriva och delta i det of-
fentliga samtalet. Medielogiken och debatten – med angrepp och försvar – 
bidrog till ett likagörande inom könen och en polarisering eller dikotomisering 
mellan dem, som skribenter. I nästa kapitel tar jag itu med fortsättningen av 
det offentliga samtalet under tryckfrihetsåren. Jag visar hur uppfostran till att 
behaga tog över den roll som modet hade haft och blev den arena där den 
fortsatta debatten utspelade sig. 
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Kapitel 5: ”Beswärliga Nödwändigheter” – om 
olika vägar i det offentliga samtalet 

I och med tryckfrihetsförordningen 1766 infördes offentlighetsprincipen, cen-
suren avskaffades och partipolitiska frågor kunde dryftas på ett annat sätt än 
tidigare. Redan dessförinnan hade utgivningen av tryckta skrifter ökat kraftigt, 
men förändringen gjorde att skribenter kunde pröva nya vägar.829 Fram till 
Gustav III’s statskupp 1772 utkom förutom böcker, mängder av små- och 
veckoskrifter liksom tidningar och pamfletter inte bara med partigräl och kom-
mentarer till riksdagsförhandlingarna utan i många andra ämnen. 

Litteraturhistorikern Marie Christine Skuncke beskriver den politiska kul-
turen under dessa år, som att ”/n/ya, välutbildade eliter – grupper som började 
kallas ’medelstånd’ och så småningom skulle identifieras som ’medelklass’ – 
formulerar egalitära krav, konstruerar åt sig själva en identitet”.830 Så beskri-
ven tycks denna politiska kultur påtagligt könlös. Egalitära krav omfattade ju 
inte alla, medelståndens och medelklassens identitet formulerades i högsta 
grad kring könskodade föreställningar. Karin Sennefelt har i sin bok om 
Stockholms politiska liv understrukit att medborgarideal under frihetstiden 
formades i överensstämmelse med föreställningar om manlighet och att dörren 
till kvinnors politiska deltagande långsamt stängdes under samma tid.831 De 
skribenter i huvudstaden som deltog i politiskt och annat skriveri var i de allra 
flesta fall män. Om än de polemiserade mot varandra hade de den framåtblick-
ande riktningen som det offentliga samtalet frammanade gemensam och 
kunde bygga vidare på mediemanligheten konstruerad på 1730-talet. 

I detta kapitel återkommer jag till ”Det Olyckliga Swenska Fruentimrets 
Böne-Skrift til Allmänheten” som nämndes i inledningen. Denna skrift ut-
gjorde ett bidrag till den politiska diskussionen utifrån en kvinnlig position. 
Här jämförs den dels med små-, respektive kok- och rådgivningsböcker som 
behandlade temat flickors uppfostran till att behaga, dels med de så kallade 
fruntimmerstidningarna, riktade till en kvinnlig läsekrets som började ges ut 
samma år, 1770.832 Av dessa var några utgivna av manliga skribenter, en till 
                               
829 För litteraturöversikt, se ovan, Inledning, s. 13, fotnot 4. 
830 Skuncke, ”Medier, mutor och nätverk”, i Skuncke & Tandefelt, red., Riksdag, kaffehus och 
predikstol, s. 286. 
831 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 34; 283. 
832 Till exempel: Tanckar Om Giftermåls Förhinder, Yttrade I Twänne Dygdiga Jungfrur, Solas 
och Stiernas Samtal (Sthlm, 1758); /Bengt P:son Holmén/, Ungkarlens hinder från giftermål 
(Sthlm, 1765); /Magnus Orrelius/, Ungkarlarnas Lama skäl til hinder Från Giftermål, å daga 
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och med av Carl Christoffer Gjörwell.833 Andra gavs ut av kvinnliga skriben-
ter.834 

Angående de senare har journalisten Margareta Berger hävdat att kvinnliga 
skribenter ”äntligen” tog till orda.835 Som om de inte hade gjort det tidigare. 
Margareta Björkman menar att det med utgivningen av fruntimmerstidning-
arna utgivna av kvinnor formades en ”kvinnooffentlighet”, medan Brigitte 
Mral beskriver det som att kvinnor ”förvisades” till privatsfären.836 Så enkelt 
som att frihetstidens offentliga arena var skapad ”av och för män” som Björk-
man också hävdar, var det emellertid inte.837 

I stället har jag visat i tidigare kapitel, hade kvinnligt kön funnits med hela 
tiden, vid sidan av manligt, när tänkta läsare välkomnades, som möjliga posit-
ioner att skriva utifrån för manliga skribenter, som betydelsebärande karaktä-
rer i texter och som positioner också för kvinnliga skribenter som tagit sig före 
att delta i det offentliga samtalet. Det offentliga samtalet var ett men där på-
gick en ständig kamp om vilka som skulle ha tillträde till det och vad som 
skulle dryftas.838 Kön var en retorisk resurs för manliga skribenter. Att delta i 
det offentliga samtalet var ett manligt privilegium som kvinnliga skribenter 
hade att hantera konsekvenserna av, till exempel när de skrev till sitt köns 
försvar. 

Feminismens historia kan enligt Joan W. Scott beskrivas som ett spel mel-
lan upprepade mönster av utestängning och förändrade artikulationer av 
”subjects”.839 Hon understryker dessutom skillnaden mellan olika feministiska 
hållningar.840 Hittills har jag framhållit att skillnader mellan dygdiga och last-
bara både kvinnor och män utnyttjades i beskrivningen av samhället. I detta 
kapitel uppmärksammas att kvinnliga läsare hänvisades till vissa skrifter och 
att kvinnliga skribenter både deltog i och marginaliserades från det offentliga 

                               
lagde af alla Rättsinta Flickors Upriktiga Tolkare PARTHENOPHILUS Til Swar på et Tryckt 
Bref härom til MADEMOISELLE N. N. de B. D. (Sthlm, 1767); C/hristina/ W/arg/, Hjelpreda 
i Hushållningen För Unga Fruentimber (Sthlm, 1755, en femte upplaga gavs ut 1770); /George 
Savile Halifax/, Marquis Hallifax råd til sin dotter (sv. övers., Sthlm, 1758). 
833 ”Snällborg”, Frustugo Bibliothek (Sthlm, 1770; 1 nr); Fruentimmers Nöjen (Sthlm, 1772; 
39 nr); /Carl Christoffer Gjörwell/, Fruentimmers-Tidningar I–II (Sthlm, 1772; sammanlagt 34 
nr); /Johan Fischerström/, Fruntimers Port-Feuillen (Sthlm, 1781; 4 nr). 
834 /Catharina Ahlgren/, Brefwäxling Emellan Twänne Fruntimmer, Den ena i Stockholm Och 
Den andra på Landet I Åtskillige blandade Ämnen I–III (Sthlm, 1772–1773); Det Enfaldiga 
Fruntimret (Sthlm, 1773; 5 nr); De Nymodiga Fruntimren, Eller Sophias Och Belisindes Tan-
kespel (Sthlm, 1773; 16 nr); Den Swenska Aspasie. Weckoskrift för Fruentimmer (Sthlm, 1782; 
4 nr). 
835 Margareta Berger, Äntligen ord från Qwinnohopen! Om kvinnopress under 1700-talet 
(Sthlm, 1984), s. 49; 63. Titeln är Bergers utrop, inget citat; jfr Larsson, ”Min kiära Syster och 
oförlikneliga Wän!”, s. 472ff. 
836 Björkman, Catharina Ahlgren: Ett skrivande fruntimmer, s. 102; Mral, Talande kvinnor, 
s. 9; 122. 
837 Björkman, Catharina Ahlgren: Ett skrivande fruntimmer, s. 102. 
838 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 271; von Vegesack, Smak för frihet, s. 39. 
839 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 14. 
840 Ibid., s. 15. 
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samtalet under tryckfrihetsåren och några år därefter. Kvinnliga skribenter 
ville bli tagna på allvar som skribenter, samtidigt kunde de ha mycket olika 
agendor. Bredvid varandra kan böneskriften, andra små- och veckoskrifter lik-
som fruntimmerstidningarna läsas som inlägg i en debatt om på vilket sätt det 
frihetstida samhället skulle beskrivas och vilken riktning det skulle ta. Syftet 
är att uppmärksamma olika strategier som utnyttjades i det offentliga samtalet 
och att belysa den omstridda gränsen mellan den domestika och den politiska 
sfären.841 Då synliggörs den dubbelhet som offentligheten rymmer, som å ena 
sidan ett offentligt samtal, å den andra vad som småningom har kommit att 
benämnas en offentlig respektive privat sfär. 

Först visar jag att modet och lystnaden efter det nya tycktes vara accepterad 
i beskrivningar av det offentliga samtalet. Sedan undersöks på vilket sätt 
livsstilen à la mode debatterades i samband med diskussionen om uppfostran 
till att behaga för framförallt flickor. Därefter framhålls att det Olyckliga Fru-
entimret i sin böneskrift förespråkade ’allmänna’ eller politiska åtgärder för 
att vidmakthålla hushållets status i samhället. Sist jämförs böneskriften med 
fruntimmerstidningarna. Det kommer att framgå att begär och lystnad efter 
det nya var en verksam ingrediens i omförhandlingar av könsrelationer under 
tryckfrihetsåren medan hushåll och behov marginaliserades i det offentliga 
samtalet och därmed i samhället. 

På modet att skriva 
Koselleck menar som sagt att förkastandet av gängse erfarenhet mestadels var 
en osynlig och smygande process, men att den också kunde ske plötsligt och 
abrupt och drivas medvetet framåt.842 Tidigare har jag beskrivit hur avlägsnan-
deprocessen drevs medvetet i de moraliska veckoskrifterna genom att en mot-
sättning konstruerades mellan mode och hushåll. Längre fram under frihetsti-
den kunde nya framåtriktade genrer bidra till att aktivt förkasta moralismerna 
trots att skribenterna gärna skrev in sig i samma offentliga samtal som Argus 
hade varit med om att starta. Under tryckfrihetsåren var nyfikenheten på nya 
nummer och nya veckoskrifter oförblommerat manifesterad i tryckta skrifter. 
De nya mediernas myckenhet och mångfald beskrevs i termer av mode, begär 
och åtrå. Den sedan 1730-talet ständigt upprepade uppmaningen att läsarna 
skulle inkomma med brev till veckoskrifterna verkar ha tagit sådan skruv att 
de inte bara gjorde så, utan också med självförtroende gav ut egna skrifter. 

”/H/är digtas nu Bok-Titlar för kära lifvet”, skriver Gjörwell i Svenska Ma-
gazinet 1766 i en anmälan av Det Nyaste Som Länge Blifwit Efterfrågat.843 I 
en annan av sina många veckoskrifter hävdar han att ”Månads eller 

                               
841 Ibid., s. 14. 
842 Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 64. 
843 C. C. Gjörwell, Svenska Magazinet (Sthlm, 1766), s. 521. 
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Weckoskrifters antal /har/ blifwit nästan oräkneligit”, i det närmaste ett citat 
från Argus på sin tid, men på 1760-talet mer i överensstämmelse med verklig-
heten.844 Förvisso framhölls Argus fortfarande som en hjälte som man hänvi-
sade till och mätte sig mot. Veckoskrifter i hans namn gavs ut igen, trots att 
Dalin själv var död.845 Gjörwell förutspår en god framtid för alla journaler, 
som han säger aldrig kommer att bli ”gammalmodig/a/” eftersom det för män-
niskorna är ”medfödt, at med begärlighet höra och läsa det, som är nytt”.846 
Han menar också att ”folkets smak är nästan lika föränderlig, uti böckers 
läsande, som uti alt annat, hwilket beror på modet”.847  

Modet accepterades som något skribenterna både kunde förlita sig på och 
tvingades ta hänsyn till. De kunde inte vara säkra på hur deras alster skulle tas 
emot. I Det Nyaste Som Länge Blifwit Efterfrågat diskuteras relationen mellan 
skribenter och läsare som köpare. Berättaren bevistar en boklåda och hamnar 
i samtal med en velig kund som inte vet vad han ska köpa. Till slut säger 
bokhandlaren att boklådan är ”på inga principer grundad: Det ankommer end-
ast på lyckan, att träffa de flästas smak, och få äga det man bör kalla smak 
eller urskillning; Ty de flästa hafwa endast en oordentelig lystnad, antingen 
alltid efter nytt, eller efter det, som de af ålder inbillat sig wara dugligt.”848 Det 
hade också blivit ett mode att duellera i ord, som det hette i titeln på Den 
Skrifklådige Garfwaren. På Nya Pänfägtare-modet (1768) där författaren i ett 
försök att ”knäppa pennan ur handen” på en annan skribent kommenterar 
tryckfrihetens konsekvenser.849 Det är med pennor man fäktas nuförtiden, sä-
ger han, och man kan gilla eller ogilla innehållet, men ändå sjunga ”Swenska 
Frihetens segersång den 11 Sept. 1766”.850  

Så det fanns, påstod vissa, en närmast exhibitionistisk önskan att visa upp 
sig, att med tillförsikt och skamlöshet slänga sig inför läsarnas ögon vilket kan 
jämföras med den ängsliga försiktighet som ibland uttrycktes när det offent-
liga samtalet inleddes.851 På så sätt var det ett öppnare samtal än på de morali-
serande veckoskrifternas tid. Mediemännen skrev fortfarande i relation till 
andra män, de mästrade varandra och kunde komma med ironiserande kom-
mentarer om hur illa andra skrev. Trots Gustav III’s inskränkningar i tryckfri-
heten efter statskuppen 1772 skriver Swenska Masquen att det ”knappast är 
något i wår tid almännare, än åtrån at wisa sig i trykta skrifter”, och att läsarna 

                               
844 Carl Christoffer Gjörwell, Stats- och Hushåls-Journal (Sthlm, 1767), Företal, opag., min 
paginering, s. 3; jfr ovan, kap. 1 och Then Swänska Argus N:o 1 /1732/. 
845 T. ex. /Anders Odel/, Den Swenska Argus (Sthlm, 1767), bytte efter ett par nummer namn 
till Den Nya Swenska Argus (Sthlm, 1767) efter kommentarer i Tankar Öfwer Swenska ARGUS 
(Sthlm, 1767). 
846 Gjörwell, Stats- och Hushåls-Journal, Företal, opag., s. 3.  
847 Ibid., s. 2. 
848 /Johan Albrecht Schmidt/, Det Nyaste Som Länge Blifwit Efterfrågat (Sthlm, 1766), s. 12. 
849 Den Skrifklådige Garfwaren. På Nya Pänfägtare-modet (Sthlm, 1768), opag., s. 7. 
850 Ibid., s. 6. 
851 Jfr ovan, kap. 1 och Oskyldig Mål-Ro N:o 1, 1731. 
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inte heller ledsnar ”wid nya tilbud (min kursiv)”.852 Läsarna gjordes till lystna 
åskådare av munhuggeriet: ”Man samlas kring papperen som en hop spräthö-
kar kring en ny klädning.”853 Mode användes inte bara om kläder utan om en 
ny tid, om dess nya medier, och om den stämning de kunde skapa. Det offent-
liga samtalet beskrevs som en del av en modern borgerlig konsumtionskultur 
som hade inkorporerat kvinnligt kodade laster och begär.  

Johan Fredrik Kryger anknyter i sin nya veckoskrift Den Förnuftige Fri-
tänkaren (1767–68) till samtidens tema om att så mycket ges ut och att den 
borgerliga friheten inte skulle vara något utan tryckfriheten. Han vill gärna nå 
även kvinnliga läsare som han önskar ska bli ”så mycket uplysta, som jämwäl 
detta könet bör wara”, och förklarar att han valt veckoskriften som form för 
att rätta sig efter sina ”Läsares beqwämlighet”.854 En veckoskrift som återkom-
mer regelbundet skapar en förväntan hos läsarna vilket gynnar också författa-
ren, menar Kryger.855 Som läsare välkomnades kvinnor till samtalet, som skri-
benter hade de en inte lika bekväm position.  

En simpel skrift 
”Det Olyckliga Swenska Fruentimrets Böne-Skrift til Allmänheten” formule-
rades från en kvinnlig position vilket redan titeln understryker. Men till skill-
nad från de manliga skribenterna skriver det Olyckliga Fruentimret som om 
hon inte har självklart tillträde till det offentliga samtalet. Det är egentligen 
inte meningen – ens i denna frihetstid – hävdar hon, att en kvinna ska yttra 
sig, och hon vänder sig till allmänheten, som om kvinnor inte ingår där.856 All-
mänheten var ju sedan 1750-talet ett etablerat begrepp vilket på ett konkretare 
sätt omfattar människor än det vaga ’allmänna’ som de moraliska veckoskrif-
terna hade riktat sig till. Böneskriftens författare Anna Maria Rückerschöld 
borde i princip höra till den som läsare, också med de inskränkningar Abraham 
Sahlstedt hade gjort i fråga om bildning.857 Böneskriften igenom visar hon 
både en god beläsenhet och att hon är insatt i samtidens aktuella frågor.858 Hon 

                               
852 Swenska Masquen N:o 1, 1774, s. 3. 
853 Ibid., N:o 2, 1774, s. 11. 
854 /Johan Fredric Kryger/, Den Förnuftige Fritänkaren (Sthlm, 1767), Företal, s. 6. 
855 Ibid.  
856 ”Böne-Skrift”, s. 1. 
857 Jfr ovan, kap. 3 och /Sahlstedt/, ”Om Poëter och Verser i gemen”, s. 117. 
858 År 1770 var Rückerschöld 45 år och gift med Jonas Jacobsson Dahl, kamrer i Svea Hovrätt. 
Troligen hade makens namn Dahl betydelse för Rückerschölds val av signaturen Fru D**. De 
bodde sedan tio år på Sätra gård i nuvarande Upplands Väsby och hade 1770 tre halvstora barn. 
Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 55ff framhåller betydelsen av nätverk för kvinnor som publicerar 
sig under frihetstiden. Möjligen gjorde det faktum att Rückerschölds morfar var Christopher 
Polhem, som bland mycket annat även hade författat en hushållsbok, Samtal Emellan En Swär-
Moder Och Son-Hustru, Om Allehanda Hus-Hålds Förrättningar (1745; faks. Sthlm, 1987) att 
det låg nära till hands för henne att ge ut en skrift, om än hon som många andra gjorde det 
anonymt, se Helmius, ’Det Olyckliga Swenska Fruentimret’ – Om Anna Maria Rückerschöld 
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hade sänt sin åtta sidor långa, välskrivna artikel till Gjörwell, som tryckte den 
som första nummer i Almänna Magazinet. Inte utan stolthet skriver han i fö-
retalet att han har ”Almänhetens benägna Förtroende” och därför ofta får 
ströskrifter att ge ut på sitt förlag.859 I ett brev tackar Rückerschöld honom för 
att ha publicerat hennes ”simpla skrift”.860 (Men hon avstår från teaterbesök 
tillsammans med honom för att också fortsättningsvis kunna ”lefwa oiänd”.861) 

Böneskriften gavs ut i februari 1770, strax efter det att riksdagen hade av-
slutats, vilket gör att den kan betraktas som ett inlägg om vad som hade beslu-
tats eller snarare inte beslutats där.862 I stället för de otillräckliga ”Kläd-Ord-
ningar” som ständerna ofta överlägger om, önskar nämligen det Olyckliga 
Fruentimret att den tar itu med förslag som skulle tillmötesgå kvinnors 
”wärkeliga bästa”.863 Böneskriften kan betraktas som feministisk genom att 
den gav sig in på ett manligt kodat område och utmanade det manliga privile-
giet att föreslå politiska reformer i det offentliga samtalet. Trotsande den 
kvinnligt kodade dygden tystlåtenhet frågar hon: ”böra då wi allena påläggas 
tystnad”.864 Hon beklagar det faktum att hon måste ta till orda ”i egna kläder”, 
eftersom ingen annan talar för hennes och kvinnornas sak.865  

Liksom Bonde-Marjo och kritikerna av Bellmans dikt tvingades det Olyck-
liga Fruentimret att försvara sig. Men böneskriften riktades inte mot någon 
särskild skrift, inte heller mot påståenden om hur kvinnor är – den vände sig 
i stället mot samtidens uppfostran. För medan kvinnligt kodade laster och be-
gär användes i beskrivningen av det pennfäktande offentliga samtalet mellan 
män, välkomnades det i samma samtal inte nödvändigtvis för kvinnor. För 
deras del omtolkades mode till en diskussion om uppfostran till att behaga. 

Uppfostran till att behaga  
Det talades om uppfostran på många sätt under frihetstiden.866 Böneskriften 
exemplifierar tryckfrihetsårens enorma iver att publicera förslag om reformer 
på olika områden. Tiderna förändras hette det, skribenterna ville vara med om 
att påverka riktningen på denna förändring genom att komma med rön, 

                               
och kvinnors villkor, s. 14. När hon senare gav ut sina fyra kok- och hushållsböcker gjorde hon 
det under eget namn. 
859 C. C. Gjörwell, Til Läsaren, Almänna Magazinet N:o 1 (Sthlm, 1770).  
860 Anna Maria Rückerschöld, brev till Carl Christopher Gjörwell, daterat 28 februari 1770. 
861 Ibid. 
862 Riksdagen 1769–1770 inleddes i Norrköping, men avslutades i Stockholm, se t. ex. Bennick-
Björkman, ”Affärer i politiskt tryck”, s. 293. Ett annat ord för böneskrift är supplik. I en supplik 
författad 1710 av anonyma kvinnor, som Kristiina Savin nämner i ”Ach hielp oss i wår nöd! 
Versifierade suppliker i svenskt 1700-tal”, i Jönsson m. fl., Att dikta för livet, döden och evig-
heten, s. 374f, hemställs att riksdagen ska lagstifta om att begränsa änkors möjlighet till omgifte. 
863 ”Böne-Skrift”, s. 1f. 
864 Ibid., s. 2. 
865 Ibid., s. 1. 
866 Hörnström, Anders Odel, s. 254, att uppfostran var ett av upplysningstidens älsklingsämnen. 
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praktiska tips och klagomål. Uppfostran hörde till ett framåtblickande fram-
stegstänkande. Redan Argus hade ett dubbelnummer om uppfostran vid sidan 
av den exemplumpedagogik han annars praktiserade.867 Det pågick en debatt 
om katekesplugg och latinundervisning.868 De många rådgivningsskrifter som 
syftade till nytta för landet gick ut på att läsarna skulle fostras till nyttotän-
kande och handla därefter.  

De moraliska veckoskrifterna hade varit fostrande i sig – de skulle utifrån 
exempla leda läsarna in på den rätta dygdens väg. Sedolärande Mercurius och 
Argus försökte stävja en utveckling de inte gillade genom att betona läsarnas 
moraliska vandel. Otto Sylwan menar att de moraliska veckoskrifternas infly-
tande på sederna var intet, men att de bidrog till att uppfostran och undervis-
ning blev viktiga teman att diskutera.869 Tematiseringen av uppfostran innebar 
andra anspråk på verklighetsförankring än de sedelärande skrifterna och kan 
beskrivas som ytterligare ett steg bort från exemplumpedagogiken till en mer 
realistiskt färgad och framåtriktad hållning där framtiden kunde skapas med 
hjälp av pedagogik och då man trodde på möjligheten att detta kunde göras i 
skriftlig form. 

Ofta brukar man i fråga om uppfostran hänvisa till Jean-Jacques Rousseau. 
I Émile förespråkar han den uppfostran till att behaga som Sophie behöver för 
att passa som hustru åt Émile vars, som den brukar heta, fria uppfostran 
bokens tidiga kapitel hade ägnats.870 Rousseau höll på att bli känd i Sverige, 
men hans inflytande i fråga om flickors uppfostran har för svenskt vidkom-
mande diskuterats.871 I den svenska debatten tematiserades dock både uppfost-
ran och behag, ibland i kombination, både före och efter att Émile hade getts 
ut i Frankrike. 

Uppmaningen till kvinnor att behaga män reproducerades inte oreflekterad. 
Motståndet uttrycktes i en kamp om uppfostran där behaget laddades med 
makt, eller som det kunde visa sig, med vanmakt. I böneskriften jämför det 
Olyckliga Fruentimret flickors uppfostran med det öde Philomela i den gre-
kiska mytologin gick till mötes då hon fick tungan utskuren ur munnen för att 
inte kunna tala om att hon hade blivit våldtagen.872 Hon misstänker en slags 
konspiration eller komplott, och försvarar sig som representant för det kön 
som utsätts för en uppfostran ”i mörker och okunnoghet”, som hon menar 

                               
867 Then Swänska Argus N:o 30, 1733.  
868 Enligt Sylwan, Svenska pressens historia, s. 151 redan i Tankar öfwer Den Swenska Oeco-
nomien (1738). 
869 Sylwan, Svenska pressens historia, s. 157. 
870 Jean-Jacques Rousseau, Émile, eller: Om uppfostran (1762, sv. övers., Sthlm, 1977). 
871 Mansén, ”Förtjusning och försvar: Jean-Jacques Rousseau och kvinnorna i Sverige”, i Nell 
& Sjödin, red., Kritik och beundran, s. 298, menar att Rousseau inte var så flitigt läst som 
översiktslitteraturen ger intryck av, men hon listar ändå 17 namngivna läsare och deras kom-
mentarer; jfr Jessica Parland-von Essen, Behagets betydelser: Döttrarnas edukation i det sena 
1700-talets adelskultur (Möklinta, 2005). 
872 ”Böne-Skrift”, s. 1; jfr Ovidius, Metamorfoser, s. 179ff. 
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bland annat går ut på att kvinnor inte ska kunna ”klaga sin nöd”.873 Det är en 
stark bild för den som känner referensen. Det Olyckliga Fruentimret sätter den 
inom en modern ram där hon kopplar ihop frågan om vem som ska delta i det 
offentliga samtalet med ett av frihetstidens centrala teman, uppfostran, och 
använder den i debatten om en borgerlig livsstil i ett nytt samhälle. 

På uppfostrans slagfält 
Åren kring 1770 gavs således uppfostran, som tidigare modet, status av för-
klaring till samtidens förändringar. Medan det tidigare uttrycktes farhågor om 
att modet störde i ’wåra hushåll’, som det hette i Sedolärande Mercurius i 
början av 1730-talet beskrevs modet senare under frihetstiden som comme il 
faut – som seden bjuder – och som realiserat i samtidens sociala praktik. Lyst-
naden och girigheten gestaltades inte som ett avskräckande exempel, som ett 
personifierat väsen som lockade och förledde. I stället skildrades samtidens 
livsstil mer konkret och uppfostran fick klä skott för samtidens problem. Då 
fanns det möjlighet att hitta syndabockar och att skylla på någon som gjordes 
ansvarig, liksom tydligare medel, pengar. Medan äktenskapet tidigare gestal-
tades och organiserades kring hushållets arbete skildrades samtidens livsstil 
som att den krävde inkomster och förmögenheter. Giriga föräldrar påstods 
med berått mod uppfostra sina barn till det man senare brukar kalla en äkten-
skapsmarknad.  

I den lilla skriften Tanckar Om Giftermåls Förhinder (1758) berättar Sti-
erna hur hon redan har en friare som äger både ”wett, dygd och sedigt upfö-
rande”, men giftermålet kan inte bli av eftersom hennes mor inte tycker att 
han är tillräckligt rik.874 Modern beskrivs med ett ekonomiserat språkbruk, 
som att hon hör till dem som ”försälja sina döttrar til dem, som hafwa råd, at 
föra stor stat”, medan de unga tu vill gifta sig av kärlek.875 

I tidigare forskning hävdas att det nya på 1700-talet var kärleksäktenskap.876 
Eva Lis Bjurman visar dock på diskrepansen mellan unga flickors förhopp-
ningar om att gifta sig av kärlek och den verklighet som gjorde det nödvändigt 
för dem att tacka ja till frieri för att få försörjning.877 Kärleksäktenskap kom 
dock inte till stånd utan debatt och i sitt inlägg framställer Stierna det som att 
föräldrarna hindrar ungdomarnas egna äktenskapsval. I stället för ”ren dygd” 
som grund för äktenskapet, har det blivit vanligt att de båda könen köper och 

                               
873 ”Böne-Skrift”, s. 1. 
874 Tanckar Om Giftermåls Förhinder, Yttrade I Twänne Dygdiga Jungfrur, Solas och Stiernas 
Samtal (Sthlm, 1758), opag., min numrering, s. 1f. 
875 Ibid., s. 3; se även Menniskiowännen (Sthlm, 1747), där det publiceras brev från förtvivlade 
ungdomar som inte får gifta sig med den de vill. 
876 Ronny Ambjörnsson, Familjeporträtt: Essäer om familjen, kvinnan, barnet och kärleken i 
historien (Sthlm, 1978); Eva Lis Bjurman, Catrines intressanta blekhet: Unga kvinnors möten 
med de nya kärlekskraven 1750–1830 (Sthlm/Stehag, 1998). 
877 Bjurman, Catrines intressanta blekhet, s. 94ff. 
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säljer varandras hjärtan med presenter.878 På frågan om föräldrar trots allt inte 
kan råda sina barn i äktenskapsfrågor, svarar Stierna, visst, men ”At twinga 
sina Barn til giftermål är stridande emot all lag.”879 Trots att lagen sedan 1734 
förbjöd föräldrar att göra så, menar hon att de ändå tvingar sina barn till äkt-
enskap, av egennyttiga skäl.880 Den giriga föräldragenerationen fördärvar 
framtiden för barnen: ”grunden thertil synes mig wara wår dumma och syn-
diga wällust, penninge- ock äregirughet, hwilka äro de fröns rätta sädesmån, 
hwaraf wår olycksalighet upskiuter”, menar Stierna som trots föräldrarnas in-
ställning ändå har lyckats tillägna sig den ”dygd och renhets grad”, som gör 
att inget glitter i världen kan förblinda henne.881  

I Ungkarlens hinder från giftermål (1765) är det en man som tvekar att 
gifta sig på grund av de nya levnadsvanor som han ser omkring sig och den 
förvända uppfostran som de medför. Ungkarlen menar att det har kommit att 
bli en ”skam för hela famillen” om inte barnen får en uppfostran som kräver 
dyra pengar i form av studier och en Petit-maitre-Tour till huvudstaden för 
sonen, och en mamsell från Frankrike för dottern.882 Sonen måste sedan fria 
till en kvinna med pengar. Dottern å sin sida börjar skämmas för allt vad hus-
hållning heter. Ungkarlen betraktar sin omgivning och beklagar sig över frun-
timrens ”förskämda smak, at mer älska otidig höghet, yppighet och öfwerflöd, 
(kosta hwad det wil) än Man, Barn och Hushållning”.883 ”Si detta är alt bor-
gerlig lefnad och näring hos de flesta så wäl i de små som större städer”.884 
”/W/år tids seder äro förwärrade”, avslutar han, vilket gör att en ansvarskän-
nande man, som han, avstår från att gifta sig.885   

Två år senare fick han svar av en Parthenophilus, det vill säga Jungfruvän. 
Även han menar att samtidens ”förskämda smak” letat sig in ”så wäl hos Man- 
som Qwinno-könet” och att en galen uppfostran lär folk både förvända idéer 
och att sätta sin lycksalighet i ”fåfäng ära, flygtiga rikedomar och jordisk wäl-
lust”.886 Men jungfruvännen har en mer ålderdomlig lösning på problemen. 
Där Ungkarlen uppgivet avstår från äktenskap vänder han på ansvarsfrågan. 

                               
878 Tanckar Om Giftermåls Förhinder, s. 9. 
879 Ibid., s. 6. 
880 Enligt Gudrun Andersson Lennström, ”Makt och myndighet: Kring 1686 års lagkommission 
och kvinnans vardagsmakt”, i Gudrun Andersson Lennström & Marie Lennersand, red., 
Sprickor i muren: Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet (Uppsala, 1998), 
s. 67 blev det i 1734 års lag, Giftermåls-Balk, IV Cap., 1§, förbjudet att tvinga någon till gifter-
mål. Kvinnans och mannens frivilliga samtycke var en förutsättning för äktenskapets ingående, 
uttryckt redan i den kanoniska rätten. 
881 Tanckar Om Giftermåls Förhinder, s. 1; 6. 
882 /Bengt P:son Holmén/, Orsaker Til Ungkarlarnas Hinder Från Giftermål, Ur et nyligen 
ankommit Bref Til Mademoiselle N.N. Des Beaux Discours, Til Trycket befordrade Af Fruntim-
rens Favorit (Sthlm, 1765), s. 5. 
883 Ibid., s. 4. 
884 Ibid., s. 11. 
885 Ibid. 
886 /Magnus Orrelius/, Ungkarlarnas Lama skäl til hinder Från Giftermål, å daga lagde af alla 
Rättsinta Flickors Upriktiga Tolkare PARTHENOPHILUS Til Swar på et Tryckt Bref härom 
til MADEMOISELLE N. N. de B. D. (Sthlm, 1767), s. 12. 
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Det är männen som är orsaken till kvinnors ”regerings-siuka”.887 En ”Mans-
person /borde/ hedra sig sielf genom sit förstånd och manna-Wett”, annars 
finns en risk att han får ”en stålt Regentinna i stället för en ödmjuk tjena-
rinna”.888 Det gäller att ha rätt inställning till äktenskapet som ska innebära 
arbete sida vid sida, snarare än intjänade pengar. 

Fordomdags giftade Folket sig, för att få Barn och föröka sit Slägte; men nu är 
hufwudafsigten derwid, at komma i högt stånd, at kunna lefwa i yppighet, 
öfwerflöd och lättja.889 

”Äro nu Ungkarlar til smaken så förderfwade, at de fika efter högt Stånd, rika 
Giften och maklig lefnad; hwem bör då undra uppå, at det swagare Könet 
drifwes af samma slags afsigter?”, frågar han, och uppmanar Ungkarlen att 
förmå sin fästmö att verkligen förstå vad hustavlans bud om att ”Tin wilje skal 
dinom Manne ungdergifwen wara, och han skal wara tin Herre” innebär.890   

Från kvinnors synvinkel  
I princip håller det Olyckliga Fruentimret med både Ungkarlen och Jungfru-
vännen. De förenas i sin upprörhet över samtidens förvända vanor men hon 
stannar varken vid den satiriska beskrivningen eller de högstämda uppmaning-
arna i enlighet med hustavlan, utan föreslår andra lösningar. Medan de båda 
manliga skribenterna utgår från de bekymmer män drabbas av, skriver hon, 
som Stierna, utifrån kvinnors perspektiv. Det är flickors bristande uppfostran 
som är huvudproblemet menar hon, och konstaterar ironiskt:  

Wår rätta heder blir obarmhertigt förbytt; Dygd, Snällhet och Hushålds-wett 
säjes tilförene hafwa warit Swenska Fruentimmers rätta prydnad; men nu be-
står den uti et högst förakteligit Kläde-prål, som likt en hufwudsak sysselsätter 
tankar och händer hela dagen, endast för att sluta med honom sin wärklighet; 
och warandes alt detta en fullgiltig påfölgd af wår härliga upfostran (min kur-
siv).891  

Särskilt ogifta kvinnor får ta konsekvenserna av detta. De kan inte bli jungfrur 
eftersom pigor nuförtiden tar deras plats, och inte kan de emigrera som män i 
motsvarande samhällsskikt. De lämnas likt ”watnet om stenar”, vind för våg 
och risken är överhängande att de tvingas utom ”/d/ygdens gränsor”, det vill 
säga till prostitution.892 Så argumenteras också i ett nummer av Philopatri Bref 
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889 Ibid., s. 12. 
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(1761), där det hävdas att unga flickor i den nya tiden luras till staden med 
löfte om arbete och sedan tvingas sälja sig för pengar.893 

Det Olyckliga Fruentimret framhåller utsattheten för flickor som uppfost-
ras till att bejaka ett behagfullt liv, i viss mån till att bejaka mäns lystnad efter 
kvinnor. I stället för dygder eller kunskaper är det utseendet, eller de ”små 
behagligheter, som den medlidande Naturen förunnat oss” som ger flickorna 
sin lycka.894 Men den varar inte länge och den kan utnyttjas: 

Kan någon denna tiden wara olyckligare, än en wacker Flicka? ögon, nät och 
snaror äro stälde för henne på alla sidor, och i sin ungdom må hon billigt liknas 
wid en uti en Örtegård nyss utsprucken fager Blomma; hwilken åskådarena 
täfla om att få afbryta, endast för, at så mycket snarare få trampa dess förwiss-
nade blad under föttren.895 

Hon använder starka bilder: ”En ömsint Moder, som föder ett Flicke-barn til 
werlden, har en onaturlig orsak, at önska det qwaft af dagsljuset.”896  

Problemet för kvinnor som gifter sig är att deras uppfostran inte har förbe-
rett dem för det liv som väntar en matmoder. Det Olyckliga Fruentimret värnar 
de kunskaper – baka, brygga, spinna, sy – som så självklart funnits med i ge-
staltningen och beskrivningen när ett gott äktenskap och ett välfungerande 
hushåll hade använts som metafor för ett gott samhälle. Tidigare behövde inte 
en dygdig kvinna försvaras, det var de lastbara som skulle rättas. Men det 
Olyckliga Fruntimret försvarar flickors möjlighet att tillgodose sina egna och 
andras behov. Hon förordar något som kan kallas självrådighet, som hon me-
nar håller på att gå förlorad. Kunskaper i hushållsarbete skulle alltså kunna 
betraktas som en slags livförsäkring för kvinnor. 

En slags livförsäkring – för kvinnors skull 
I detta var Anna Maria Rückerschöld, som stod bakom böneskriften, inte olik 
sin föregångare Cajsa Warg, vars kokbok Hjelpreda i Hushållningen fram till 
1770 hade kommit i fyra upplagor.897 Rückerschöld publicerade senare själv 
fyra kok- och hushållsböcker under eget namn och i samma syfte, att ge kvin-
nor redskap att hantera sina liv.898 I en av dem riktar hon förordet till en hus-
hållerska och uppmanar henne att väl ”studera på din wetenskap”, eftersom 

                               
893 /Eric Kiellberg/, Philopatri Bref (Sthlm, 1761), N:o 16. 
894 ”Böne-Skrift”, s. 5. 
895 Ibid., s. 5. 
896 Ibid., s. 2. 
897 C/hristina/ W/arg/, Hjelpreda i Hushållningen För Unga Fruentimber (Sthlm, 1755). En 
femte upplaga gavs ut 1770, sammanlagt utkom 14 upplagor till 1822. Från och med den fjärde 
1765 finns Christina Wargs hela namn med. Warg var inte gift, hon arbetade som hushållerska 
hos släktingar i Stockholm, se Margit Palmær, Cajsa Warg och hennes kokbok: Cajsa Wargs 
kokbok i urval med kulturhistorisk inledning (Sthlm, 1946); Öhrberg, Vittra Fruntimmer, s. 226. 
898 Den första, Anna Maria Rückerschöld, En liten Hushållsbok (Sthlm, 1785). 
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den kan ge henne en säker utkomst.899 Warg framhåller, i förordet till den 
första anonymt utgivna utgåvan av sin bok, att den ”inre hushållningen” faller 
på kvinnors lott och att hushållskunskaper måste läras så att unga matmödrar 
kan leva upp till de uppgifter som förväntas av dem.900 

I den svenska utgåvan av Marquis Hallifax Råd Til Sin Dotter (1758) ger 
skribenten bakom det svenska förordet ”Föräldrarnas smak för skadeliga mo-
den” skulden för att flickor inte behärskar de kunskaper som krävs efter gif-
termålet.901 De får en utsatt position i äktenskapet om de inte förmår hushålla 
rätt: 

/A/t föräldrar kunna wara så obarmhertige mot sine döttrar, och lemna dem 
utan underwisning, uti denna angelägna delen af deras wälfärd/–/ 
Mannens kärlek kalnar, så wäl af tiden, som i synnerhet deraf. Hon anses rät-
teligen, som en hushållets skadeliga börda, i stället för en dugelig hushålls-
moder och Bolags-qwinna.902 

”Hwilken wettig Mor kan derföre gifwas, som icke i tid sätter sine Döttrar i 
stånd, at kunna förwara sin lycka, och i olyckan hjelpa sig derifrån?”903 

Det Olyckliga Fruentimret beskriver det som ”twetydigt” att kvinnor ge-
nom uppfostran först ”beröfwa/s/” sitt förnuft, sedan ändå förväntas vara för-
nuftiga, och att män ska välja sig en hustru utifrån kriterier som inte sedan 
prövas.904 Då riskerar mannen, att få ”osmakligt Bröd” och ”osundt Dricka på 
bordet.”905  

Böneskriften utgör alltså inte någon ”försiktig plädering för ökad bildning 
åt kvinnorna”, som litteraturforskaren Birgitta Holm uttrycker det.906 Tvärtom, 
skriver det Olyckliga Fruentimret, är det inte för att ”pråla” med lärdomar hon 
vill ge flickor en bättre uppfostran, det är inte något slags ”Lärdoms Fruen-
timmer” hon vill att kvinnor ska bli.907 Hon konkretiserar motsättningen: ”Wi 
ärfara sjelfwa, at wårt denna tiden så angelägna Fransyska Språk kryddar 
ingen såppa”, och ställer följderna av en franskinspirerad livsstil à la mode 
och flickors otillräckliga uppfostran mot en god hushållning.908 Framför sam-
tidens nymodiga uppfostran föredrar och hänvisar hon till den franska 1600-

                               
899 Anna Maria Rückerschöld, 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 tjenande, jemte Bihang Af et 
Litet Hushålls-Allahanda (1796; 2 uppl. Sthlm, 1801), s. 12. 
900 W/arg/, Hjelpreda i Hushållningen, Förord. 
901 /George Savile Halifax/, Marquis Hallifax Råd Til Sin Dotter (sv. övers., Sthlm, 1758), för-
ord till den svenska utg.,”Til det ädla Könet i Swea Rike”, opag., min paginering, s. 8. 
902 Ibid., s. 9; 14. 
903 Ibid., s. 12. 
904 ”Böne-Skrift”, s. 7. 
905 Ibid. 
906 Birgitta Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse (Sthlm, 1981), s. 155. 
907 ”Böne-Skrift”, s. 5. 
908 Ibid., s. 7. 
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talspedagogen Fénelons uppfostringsbok, då relativt nyligen översatt till 
svenska.909  

Av denna anledning har Rückerschöld av flera forskare beskrivits som re-
aktionär.910 Det tycks som om kvinnors kunskaper i hushållsarbete kan beteck-
nas som bakåtsträvande eller inskränkta medan krav på manligt kodad boklig 
bildning anses vara radikala, och som om mäns göranden i det borgerliga sam-
hället skulle vara självklart eftersträvansvärda också för kvinnor. Men jag vill 
framhålla debatten om modernitetens riktning, och att den formades med hjälp 
av beskrivningar av hur enskildas ’privata’, materiella (och sexuella) begär, 
exploaterades. Diskussionen på 1760- och 70-talen konkretiserades i en ut-
trycklig och utstuderad sammansmältning av kvinnligt kodade laster och be-
gär som inkorporerades i framförallt flickors, men också pojkars, uppfostran. 
Samtidigt måste behoven fortfarande tillmötesgås genom arbete i hushållet 
och även motståndet mot konsekvenserna av samtidens förändringar kunde 
därför formuleras i termer av uppfostran. 

Böneskriften tydliggör de inkonsekvenser den ’borgerliga lefnad/en/’ (som 
Ungkarlen kallar den) rymmer. För kvinnor befriades inte bara från de synder 
och laster som associerades med den kommersiella kulturen.911 Enligt det 
Olyckliga Fruentimret med flera utsattes flickor för en uppfostran där de för-
lorade möjligheten att råda över sina egna liv. Också för henne tjänar sprätt-
höken som exempel på att även bland män finns de som inte kan stå emot 
materiella begär. Om flickor skulle få en bättre uppfostran, menar hon, kom-
mer de att kunna överlämna ”bjäfs och granlåt til behag-sjuka Sprätthökar”.912    

Tydligare än både Ungkarlen och Jungfruvännen riktar det Olyckliga Fru-
entimret blicken mot mäns beteende när hon visar på flickors utsatthet och på 
det ”allmänna förakt” unga flickor får utstå, där kvinnor – i samtidens satirer 
– verkar vara skapade till ”gycklan”.913 ”Til dåraktig och skadelig kärlek för 
oss äro wåra Herrar snart nog bewekte”.914 

/O/ss /kalla de/ för behagsjuka Fjollor; men komma ej ihåg, at de just i den 
delen äro wåra mycket nitiska Läromästare.915  

                               
909 Ibid., s. 4; François de Salignac de la Mothe Fénelon, Afhandling om Unga Fruntimers Up-
fostran (1687; sv. övers., Sthlm, 1762). 
910 Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse; s. 34; 155; Runefelt, Att hasta 
mot undergången, s. 116ff; Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 252 att Nordenflycht i jämförelse 
med Rückerschöld är mer radikal för att hon förespråkar boklig lärdom; dens., ”Françoise Mar-
guerite Janiçon: En kvinnlig aktör på frihetstidens politiska arena”, i Skuncke & Tandefelt, red., 
Riksdag, kaffehus och predikstol, s. 206. 
911 Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy”, s. 85. 
912 ”Böne-Skrift”, s. 5. 
913 Ibid., s. 4; 6. 
914 Ibid., s. 3. 
915 Ibid., s. 6. 
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Det är ”Swenske Ynglingar/s…/ weklighet i begärelsernas tyglande /som/ fö-
rer dem och det swaga könet i olycka och förakt (min kursiv)”.916 Hon betrak-
tar med ”wämjelse/…/ det menskliga eller så kallade Förnuftiga slägtet”, när 
det inte beter sig förnuftigt.917  

Det Olyckliga Fruentimret var alltså kritisk mot det sätt på vilket moderna 
framåtriktade identiteter formulerades i en begärsdriven ekonomi där flickor 
uppfostrades i enlighet med det som tidigare varit avskräckande exempel. Hon 
menade också att män uppmuntrade till detta. Med Dror Wahrmans vokabulär 
var böneskriften ett inlägg i diskussionen om hur identiteter riktades om från 
utåt- till inåtvända, men inte som en friktionsfri moderlighet, eller som en ’so-
ber’ hustru.918 Det Olyckliga Fruentimret vände inte bara blicken mot den 
gamla goda tidens ideal och förklarade hur det kom sig att dessa inte uppnåd-
des. Dessutom formulerade hon förslag på hur samtidens och flickors problem 
skulle upphjälpas. 

Hushållets status i samhället 
Förutom att det Olyckliga Fruentimret värnade den betydelse kvinnors hus-
hållskunskaper hade för deras egen skull uppmärksammade hon hushållsar-
betets betydelse för samhället. Med en typisk underdrift hävdar hon att:  

Wi understå oss äfwen hysa den förmätna inbillningen, som skulle wi både 
gagna och fägna Menniskoslägtet med wåra dygder, om någon gjorde sig 
beswär med wår upfostran.919 

Syftet med böneskriften var dubbelt. Det var ett olyckligt Swenskt fruntimmer 
som tog till orda, en ”patriotisk nit” som hade drivit Rückerschöld att fatta 
pennan, som hon skriver i brev till Gjörwell.920 Eftersom hon misstror föräld-
rars förmåga att uppfostra sina flickor, så vädjar hon till samhället, till allmän-
heten. 

/S/å wida wi utgjöra hälften af Menniskoslägtet, och hafwa ofta wist, huru wårt 
oförstånd och otyglade begär åstadkommit willerwalla så enskilt, som allmänt; 
tyckes billigheten fordra, at allmänna Stadgar och Lagar borde tämja den 
obändiga wanan, och wi uti skickeliga Lärohus ifrån spädare åren undfå de 
Wetenskaper, som kunde gagna oss och hela Landet? (Min kursiv.)921  

Det Olyckliga Fruentimret erkänner – åtminstone retoriskt – kvinnors gene-
rella oförmåga att tygla sina begär, men föreslår att det just därför bör vidtas 

                               
916 Ibid. 
917 Ibid. 
918 Wahrman, s. 12f; Howell, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy, s. 83. 
919 ”Böne-Skrift”, s. 4. 
920 Rückerschöld, brev till Gjörwell, daterat 28 februari 1770. 
921 ”Böne-Skrift”, s. 5. 
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åtgärder som hämmar snarare än förstärker dessa.922 Lösningen på samtidens 
problem är att hushållssysslor betraktas som nödvändiga i samhället och om-
fattas av stöd från allmänna anstalter. 

Böneskriftens förslag låg väl i linje med frihetstidens reformiver och tro på 
samhälleliga insatser. Det Olyckliga Fruentimret föreslår lärohus, alltså skolor 
för flickor. Hon menar att ett arbetsbyte bör ske med starka drängar så att 
kvinnor kan ta över till exempel lättare skräddarsysslor, som på så sätt kan bli 
en utkomst för ”fattiga och behöfwande Fruentimer”.923 Här finns en idé om 
ett ”Tilflyckts-hus för Fruentimmer af Stånd” där kvinnor kan ägna sig åt 
vackra slögder ”Riket til nytta”, och barn uppfostras för en liten avgift.924 Hon 
förordar hushållsskolor för äldre flickor och liknar dem vid pojkarnas univer-
sitet. För husmödrar föreslår hon inrättandet av ett Fruentimmers Samfund (att 
jämföra med Vetenskapsakademien, grundad 1739). I stället är det ”andra” 
som beslutar om ”wår wetenskap”, som hon uttrycker det.925 Det Olyckliga 
Fruentimret föreslår till och med en författning mot den ”tjufnaden” som in-
nebär att män tävlar om att ”afbryta” unga vackra flickor.926 Det var ett omfat-
tande program som skulle göra flickor och kvinnor delaktiga i ”all omtanka 
uti den Allmänna Hushåldningen”, alltså vara föremål för politiska och eko-
nomiska reformer.927  

Det Olyckliga Fruentimret betonar värdet av kvinnors kunskaper. Hon be-
håller kunskaper om omhändertagande av barn, matlagning och tillverkning 
av kläder i beskrivningen av samhället och menar att hushållet borde vara en 
angelägenhet för lagstiftarna. ”Wi stackare weta ej stort”, skriver hon, ”men 
det ärfara wi, at det naturliga lifwet ej bibehålles utan födo och kläder”.928 Me-
ningens inledning med den retoriskt undergivna hållningen kontrasteras i dess 
avslutning med en erfarenhetsbaserad visdom.  

Helt ensam om sina förslag var Rückerschöld inte. Redan på 1750-talet 
hade både Wälmenande Patrioten och insändareskribenten Martha C. H. fram-
hållit betydelsen av att flickor utbildades i hushållskunskaper.929 En Ärlig 
Swensk, hade föreslagit en fond till ”publique Hus för qwinkönet af wissa 
Stånd”, ”hwilkas omständigheter ej tillåta at tiena hos andra”.930 I debatten om 
överflödsförordningen 1766 hade kvinnor beskyllts för att överflödsförord-
ningen inte efterlevdes, men de förslag om ”publiqua Scholar”, som 

                               
922 Jfr Davis, ”Women on Top”, s. 149. 
923 ”Böne-Skrift”, s. 3. Förslaget om arbetsbyte har uppmärksammats av Qvist, Kvinnofrågan i 
Sverige 1809–1846, s. 61; Rasmussen, Skräddaren, sömmerskan och modet, s. 96. 
924 ”Böne-Skrift”, s. 3. 
925 Ibid., s. 8. 
926 Ibid., s. 5. 
927 Ibid., s. 2 
928 Ibid. 
929 Se ovan, kap. 3 och Wälmenande Patrioten N:o 8, N:o 43, 1751. 
930 En Ärlig Swensk, N:o 53, s. 421. 
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framfördes gällde bara pojkar.931 Mycket tydligare än dessa framfördes försla-
gen i böneskriften för både kvinnors och för samhällets skull.  

I sin första Hushålls-Bok önskar Rückerschöld att den ska bidra till ”nyttiga 
förbättringar uti den inre hushåldningen, hwilken alltid är och blir ändamålet 
af den yttre; och måtte swenska fruntimer muntras, at bli nyttigare medlemmar 
uti sit fädernesland, än det som kan wäntas av onyttiga tidsfördrif, och en få-
fänglig klädebonad, med des konstiga och ombytliga tilställningar (min kur-
siv).”932 Gjörwell å sin sida hävdar i förordet till Stats- och Hushållsjournal att 
”skilnaden, imellan allmän och enskild Hushålning, är numera så bekant, at 
den ej tarfwar någon förklaring”.933 Vi kanske skulle säga att han förordar en 
privatisering av enskildas ekonomi, medan hon inte välkomnar att klyftan 
mellan det privata som den domestika sfären och samhället som politisk arena 
vidgas. Det Olyckliga Fruentimret behåller hushållet och dess göromål 
centralt i samhället genom att ge det plats i det moderna samhällets institut-
ioner. Det kan kallas för en professionalisering av kvinnors arbete som skulle 
motverka marginaliseringen av hushållet, eller beskrivas som att det Olyckliga 
Fruentimret sätter behov framför begär som det ett samhälle bör organiseras 
kring. Kunskaper och arbete i hushållet är viktiga inte bara för den som utför 
dem, också för dem de gagnar, och för samhället. För det kan hon lova, avslu-
tar det Olyckliga Fruentimret, att ”om inga Författningar tagas till wår rädd-
ning”, så kommer fruntimmer att ”wara och bliwa beswärliga Nödwändig-
heter.”934 

Med skilda agendor 
Fastän det Olyckliga Fruentimret önskade att hennes böneskrift inte skulle 
falla i glömska fick den inget svar.935 Enda kommentaren yttrade Gjörwell när 
han publicerade den en andra gång, för att den ”förtjenar, både som et Swenskt 

                               
931 Öhrberg, ”Françoise Marguerite Janiçon: En kvinnlig aktör på frihetstidens politiska arena”, 
s. 202; 204. 
932 Anna Maria Rückerschöld, En Liten Hushålls-Bok (Sthlm, 1785), s. 72f. 
933 Gjörwell, Stats- och Hushåls-Journal, 1767, Företal, opag., s. 6. På s. 5f meddelar Gjörwell 
att Johan Fredric Kryger ska göra honom biträde i ”Hushålswetenskapen”, i det som ”angår 
Rikets almänna Oeconomie, eller Styrelse-werk, i anseende til alla näringar, och nödiga anstal-
ter, til deras upkomst och förbättrande.” 
934 ”Böne-Skrift”, s. 8. De förslag på samhälleliga reformer som formulerades i böneskriften 
realiserades inte förrän långt senare. Ämnet huslig ekonomi förekom i privata flickskolor från 
1880-talet, varefter det också startades hushållsseminarier för utbildning av hushållslärarinnor. 
Statliga bidrag utgick till (lant)hushållsskolor från början av 1900-talet. Se t. ex. Peder Aléx, 
”Skolkökslärarinnorna och kunskapen om hemmet”, i Ann-Katrin Hatje, red., Sekelskiftets ut-
maningar: Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekelskiftet 1900 (Sthlm, 
2002). 
935 ”Böne-Skrift”, s. 8, på det sätt som ”de Potuaniska Förslags-makares öde” gjort. Hänvis-
ningen förutsätter att läsaren känner till Ludvig Holbergs, Niels Klims underjordiska resa 
(1741, sv. övers. fr. latin 1746; ny svensk översättning Umeå, 2007), en samhällskritisk utopi 
som presenterar ett radikalt annorlunda och ’jämlikt’ samhälle. 
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Original, och för dess märkeliga Innehåll, et rum i dessa Tidningar”.936 När 
litteraturhistorikern Ruth Nilsson påstår att böneskriften i samtiden väckte ett 
visst uppseende, är det med hänvisning till denna enda anmärkning av utgiva-
ren själv.937   

På liknande sätt omgärdades de könspolitiska inlägg som hade publicerats 
tidigare under frihetstiden av tystnader. Varken det nummer i Den Philo-
sophiske Mercurius (1734) där det hänvisas till Cornelius Agrippas välkända 
plädering för kvinnokönets förtjänster eller Fruentimbers Skuggan i sitt samtal 
med Argi Skugga på 1730-talet om kvinnors bildning fick, som jag har kunnat 
utröna, några skriftliga reaktioner.938 Dock återfinns kommentarer om skrifter 
som är ”för mycket sysselsatte, at lasta Könet och granska deras fel”.939 Med 
undantag för inläggen i skriftväxlingen som följde på kopparsticket Risbastu-
gan och följdskrifterna om Flickors Ostadighet var frihetstidens emancipat-
ionsdebatt, som Ann Öhrberg hänvisar till med exemplet i Philosophiske Mer-
curius, påtagligt ensidig och inte särskilt polemisk.940 Nordenflychts dikt Fru-
entimrets försvar beundrades men tycks inte ha renderat någon skriftlig de-
batt.941 Signaturen Göthildas brev i En Fri Swänsk, som var ett svar på 
utgivarens uppmaning att inkomma med bidrag till veckoskriften, publicera-
des förvisso men utan någon seriös kommentar.942 

En Fri Swänsk gavs ut under riksdagen 1761 och har beskrivits som en av 
frihetstidens mest radikala veckoskrifter i debatten om tryckfriheten.943 Tho-
mas von Vegesack uppmärksammar att veckoskriften till och med tar upp 
”diskrimineringen av kvinnor”, men han noterar inte den uppenbara dubbelhet 
utgivaren ställde sig och sina läsare inför när han publicerade Göthildas in-
lägg.944 I de första numren är han nämligen angelägen om att få med sig sina 
läsare i en ”kärlek til Fäderneslandet”.945 Han betygar att ”de ibland wåre 
Swenska Fruntimer, som alldramäst lysa för sin dygd och goda wett, äro tillika 
de bästa Patrioter”, och omfamnar alla ”wackra Medborgerskor” i den 

                               
936 Fruentimmers-Tidningar I, N:o 30, 1772, s. 233.  
937 Ruth Nilsson, Kvinnosyn i Sverige: Från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren (Lund, 
1973), s. 271; 276. 
938 Den Philosophiske Mercurius N:o 1, 1734, opag., s. 7. Om Agrippa, Declamatio de nobili-
tate et praecellentia foeminei sexus (1529), se Amundsen Bergström, ”La querelle des 
femmes”, s. 72; Kelly, ”Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes”, s. 75; om Samtal 
Emellan Argi Skugga Och En Obekant Fruentimbers Skugga, se ovan, kap. 1; även Sylwan, 
Svenska pressens historia, s. 151, att den klingade ohörd.  
939 Den Förklädde Argus N:o 2 (Sthlm, 1761); N:o 3 återger en tragisk berättelse om en bedra-
gen kvinna som ”– /=gravid/” överges av en man. 
940 Öhrberg, Samtalets retorik, s. 99ff; 106. 
941 Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 260; Mansén, ”Angrepp är bästa försvar”, s. 195f. 
942 En Fri Swänsk (Sthlm, 1761), N:o 25: ”Til den Frie Swänsken”, undertecknat ”Min Herres 
upmärksama Läsarinna GÖTHILDA”. 
943 Burius, Ömhet om friheten, s. 253f; von Vegesack, Smak för frihet, s. 30f. Enligt Sylwan, 
Svenska pressens historia, s. 412 var utgivaren antingen, men föga troligt, Magnus Pihlgren, 
eller möjligen Daniel Helsingius, även Oelreich kan ha varit inblandad i utgivningen. 
944 von Vegesack, Smak för frihet, s. 30. 
945 En Fri Swänsk N:o 1; 2, 1761. 
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svenska friheten, ”emedan hon /friheten/ kommer oss alla lika til godo, utan 
åtskillnad”.946 

Göthilda tar honom på orden, inkommer med ett brev för att bevisa att det 
är ”orimligt och obilligt” att ”utesluta oss /kvinnor/ ifrån all Gemenskap och 
Deltagande i Samhällets allmänna Angelägenheter”.947 Hon anknyter bland 
annat till den välkända frågan om huruvida kvinnor har någon själ, och önskar:  

wisa för Er och hela Werlden (derest I wågen Er at Publicera detta Bref,) at wi 
/kvinnor/ ej allenast hafwa Själar, utan ock äfwen så höga och widsträckta Sjä-
lar, äfwen så skickeliga at upbrukas och at förrätta stora Gerningar, som någon 
af Er allesammans.948 

Framförallt hävdar Göthilda kvinnors rätt att tänka och filosofera. Hon gillar 
inte att många av ”de bästa Skribenter af ert Kön hysa samma förakteliga Be-
grep om oss, och inskränka Qwinnokönets hela Wett och Förmåga inom den 
enskilta Hushålls-kretsen”.949 Samtidigt frågar hon om inte ”köksaffärer” är 
viktiga: 

huru många Fruntimer kunde jag icke nämna, som igenom sit förnuftiga Up-
förande och wackra Hus-Politie, uprättat sina doglösa /sic/ och slösagtiga Män-
ners förfallna Saker; /…/ och räddat dem ifrån yttersta Nöd och Wanheder?950 
/–/ 
Mig tyckes, at detta stadiga Bemödande at förringa oss, ser ut som et tyst Wid-
gående, at de i sina Hjertan icke tro Åtskillnaden wara så stor emellan oss, som 
de påstå.951 

På åtta korta sidor täcker Göthilda in stora frågor: om själen har något kön, 
om betydelsen av kvinnors arbete i hushållet, om skillnader och likheter mel-
lan könen och om kvinnors deltagande i det offentliga samtalet. Hon avslutar: 
”Jag hoppas M. H. lär wara så owäldig och icke wägra samteliga Fruntimret 
den Rättwisa, som dem tilkomer, genom detta Brefs införande”.952  

Redaktören tvingas alltså påminna sig om sitt uppsåt ”at gjöra allom rätt af 
hwad Stånd eller Kön de wara måge”, och han ”kan altså icke längre å sido 
sätta följande Bref från en hurtig Fruntimers-hand, til Förswar af den 
Älskwärdaste Delen af skapade Lif”.953 Men han lägger till att ”de derutinnan 
anförda Skäl äro mycket skenbara, om icke aldeles öfwertygande”, och han 

                               
946 Ibid., N:o 2, 1761, opag., s. 7f. 
947 Ibid., N:o 25, 1761, opag., s. 2. 
948 Ibid.; jfr Bo Lindberg, ”’Anden saknar kön’: Ett argument för jämlikhet mellan könen”, 
Lychnos 1997. 
949 En Fri Swänsk N:o 25, 1761, opag., s. 3. 
950 Ibid., s. 4. 
951 Ibid., s. 3. 
952 Ibid., s. 8. 
953 Ibid., s. 1. 
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tillåter sig en förringande nedlåtenhet när han behåller i ”angenämt Minne” 
nöjet att i yngre år ha ”njutit” i kvinnors sällskap.954 

Till en utgivares privilegium hörde att avgöra vad som skulle publiceras i 
det offentliga samtalet och med vilka kommentarer insända brev skulle om-
gärdas. I inget av En Fri Swänsks återstående nummer publiceras något svar 
på Göthildas brev. Kan hända är det alltså själva det offentliga samtalet som 
ska betraktas som ett querelle i sig. Ett effektivt sätt att forma ett samtal är ju 
att undvika debatt genom att inte svara på inlägg.  

Feminismens historia har som sagt beskrivits som ett spel mellan uppre-
pade mönster av utestängning och förändrade artikulationer av ”subjects”.955 
Joan W. Scott understryker dessutom betydelsen av att lyfta fram skillnader 
mellan olika feministiska hållningar.956 Annars kan det tyckas som om ”the 
common experience of being excluded /from politics – i det här fallet från det 
offentliga samtalet – /is/ sometimes mistaken for a shared vision of the mean-
ing of being female.”957 För så var inte fallet. Det Olyckliga Fruentimret häv-
dade rätten att delta i det offentliga samtalet och hävdade att det allmänna, 
politiska eller offentliga som samhälle skulle ta sig an flickors och kvinnors 
bristande hushållskunskaper. Göthilda framhöll kvinnors intellektuella för-
mågor, önskade delaktighet i samhällets angelägenheter, men lyfte också fram 
betydelsen av deras ’wett’ i hushållet. Kvinnliga skribenter kunde skriva för 
kvinnors skull på olika sätt och antingen vända sig till män eller till kvinnor. 
Genom att jämföra fruntimmerstidningar av både kvinnliga och manliga skri-
benter synliggörs den dubbelhet som offentligheten rymmer, å ena sidan i be-
märkelsen offentligt samtal där, å den andra, vad som småningom benämns 
en offentlig respektive privat sfär förhandlades om, då också hushållet som 
metafor för samhället övergavs. 

Fruentimmers-Tidningar 
I de fruntimmerstidningar riktade till en kvinnlig läsekrets, som började ges ut 
samma år som böneskriften, uttrycktes en uppfattning som snarare bidrog till 
att vidga klyftan mellan den domestika och den politiska sfären. Förordet i 
Frustugo Bibliothek (1770) inleds av pseudonymen Snällborg med en upp-
bragt uppmaning att bokpressarna inte enbart får användas av männen: ”Skal 
då Mankönet ensamt, oemotsägeligen och ouphörligen styra Bokprässarne här 
i Riket? och månne Swenska Fruentimret aldeles afsagt sig alt anspråk på 
samma förmån?”958 Snällborg frågar om ”wi” ska vi nöja oss med ”Herrarnes 

                               
954 Ibid. 
955 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 14. 
956 Ibid., s. 15. 
957 Ibid., s. 14. 
958 Frustugo Bibliothek N:o 1, 1770, Företal. Till saken hör att detta inte stämmer, se t. ex. 
Larsson, ”Min kiära Syster och oförliknelige Wän!”, s. 429 om Carlscronas Wekoblad utgivet 
från andra halvan av 1700-talet av manliga utgivare, men framförallt av deras änkor; även 
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Parti-Gräl, Politiska discourser och Stats interessen?” Och svarar själv: ”Nej, 
mina älskwärda med-Fruentimmer, wi måste wäl en gång återtaga den rättig-
heten, at fölga wår egen smak.”959 Kvinnor behöver något eget på sina lediga 
stunder, menar hon, eller han. Det är oklart, om en man eller kvinna stod 
bakom utgivningen. Klart är dock att vederbörande gärna skriver fram ett 
kvinnligt vi och låter detta vi omfattas av rättigheter, om än inte på politikens 
område. Ambitionen är att ge ut korta översatta berättelser, ”wackra tidsförd-
rif”.960 Men bara ett nummer kom ut.  

De två därnäst utkomna fruntimmerstidningarna publicerades efter Gustav 
III’s nya författning när luften hade gått ur utgivningen av pamfletter, partivä-
sendet var upplöst, och kungen åter enväldig. Enligt Oscarsson behövde tryck-
pressarna andra uppdrag och kvinnor utgjorde en ny marknad.961 I Fruentim-
mers Nöjen (1772) utlovas något annat än gängse veckoskrifter. Första numret 
inleds: ”Åter en ny Wecko-Skrift; Skola wi dock aldrig slippa dem?” Det fort-
sätter: 

Men trösta dig wärdaste Läsarinna. Denna Wesko-Skrift/sic/ är icke författad 
i samma afseende, som de förra, långt ifrån, at med stickande Satyrer, grofwa 
infällen eller nedriga tilmälen ämna stöta mig med någon, är min afsigt endast, 
at derigenom behaga den täcka delen af mina Landsmän.962  

Den manliga skribenten vill behaga sina kvinnliga läsare, på deras ”lediga 
stunder”.963 De välkända orden ”Dygd! Seder! Anständighet!” åberopas: ”Le-
den wåra pennor och styren wåra tankar. Då skola desse blad snart winna sitt 
ändamål: At behaga.”964 Medan det Olyckliga Fruentimret med flera såg en 
fara i samtidens uppfostran av flickor till att behaga, så var det just genom att 
behaga, som Fruentimmers Nöjen såg sin uppgift.  

Den tredje i raden var Fruentimmers-Tidningar (1772), ytterligare en av de 
många veckoskrifter Carl Christoffer Gjörwell gav ut, denna gång för ovan-
lighetens skull anonymt. I inledningen vänder han sig ”Til Läsarinnan”, för att 
ge ”det andra Könet” en särskild uppgift: 

Sedan man så länge sökt uplysa och förbättra det hårdnackade Mankönet, ty 
wärr! utan at deraf skönja någon märkelig frugt i det allmänna; wänder man 
sig härmedelst til det andra Könet, i den förtröstan, at Omwändelse-Wärket hos 
dem mycket bättre lyckas.965 

                               
Anna-Maria Rimm, Elsa Fougt, Kungl. boktryckare: aktör i det litterära systemet ca. 1780–
1810 (Uppsala, 2009). 
959 Frustugo Bibliothek N:o 1, 1770, Företal. 
960 Ibid. 
961 Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, s. 130; jfr Maurer, Proposing men, kap. 
”A Women’s Magazine? Masculine Subjectivity in Periodicals for and by Women”. 
962 Fruentimmers Nöjen N:o 1, 1772, s. 1. 
963 Ibid., s. 2. 
964 Ibid., s. 4. 
965 /Carl Christoffer Gjörwell/, Fruentimmers-Tidningar I: N:o 1, 1772, s. 3. 
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Omvändelseverket är både framåtriktat och indirekt riktat mot männen, Gjör-
well lägger på kvinnorna uppgiften att förbättra dem. 

Till skillnad från de moraliska veckoskrifterna och många andra skrifter 
som behandlats här vände sig fruntimmerstidningarna till en särskild grupp, 
vilket måste ses som ett nytt steg i jämförelse med hur det offentliga samtalet 
hade sett ut tidigare. Igen användes kvinnliga läsare som en resurs, men denna 
gång inte för att vidga det offentliga samtalet till att omfatta fler, utan av det 
motsatta skälet för att ge kvinnor ett eget rum i samtalet, skilt från männens 
partigräl: ”Eller är det ett owedersägeligit beslut, at all Wår Swenska läsning 
skal wara innesluten inom Post-Tidningarne och Dageligt Allahanda?"966 

Fruntimmerstidningarna innebar en marginalisering både av kvinnliga lä-
sare och av hushållet från det offentliga samtalet. Utgivningen ska bli ”det 
allmänna mera smakelig”, heter det i Fruntimmers Nöjen.967 Men här omfat-
tade inte det allmänna längre det allmänna bästa. Fruntimmerstidningarna ut-
gjorde marginaliserade medier riktade till kvinnor i marginaliserade hushåll.  

Samtidigt verkar inte hushållsarbetet ha utgjort något problem. Det ska inte 
bli någon ”Köks betraktelse”, skriver Snällborg i Frustugo Bibliothek och av-
slöjar att hon nog är en man genom att erkänna: ”i slika ämnen torde /ni/ äga 
mer insigt och förfarenhet än jag”.968 Hotet mot samhällsordningen tycks 
avvärjt, det skildras inte längre som i de moraliska veckoskrifterna som att 
hushållsarbetet inte blir gjort, i stället betonas det avskilda verksamhetsfält 
som kvinnor har och de stunder av välförtjänt tidsfördriv som de anses behöva. 

Det gick inte helt illa. Visserligen kom Frustugo Bibliothek bara ut med sitt 
första nummer, men Fruentimmers Nöjen nådde nästan fyrtio nummer och 
Gjörwells Fruentimmers-Tidningar gavs ut under närmare ett år. De sist-
nämnda var professionellt hanterade, följetongerna avlöste varandra så att lä-
saren alltid hade ett intresse av att köpa nästa nummer. Gjörwell skriver att 
flera skribenter, ”äfven fruntimmer” bidrar med inlägg och att ”Papperet är 
vackert, det hör jag alla säga, och jag får tillägga, att det är ganska tacksamt i 
afsättningen”.969 Men utgivningen slutade tvärt. Som ofta hade Gjörwell, trots 
sin etablerade position, problem att nå stabilitet, också i detta projekt.970 När 
han i tre av de sista numren återanvände böneskriften var det möjligen ett sätt 
för honom att hålla liv i veckoskriften ytterligare några nummer.971 Gjörwell 
tycks dock inte ha tagit något intryck av innehållet i böneskriften. I jämförelse 
med vad som i övrigt publicerades i hans Fruentimmers-Tidningar ter sig in-
förandet av den som en anomali.972 Gjörwell var en av frihetstidens mest aktiva 
                               
966 Frustugo Bibliothek N:o 1, 1770, Företal. 
967 Fruentimmers Nöjen N:o 1, 1772, s. 2. 
968 Frustugo Bibliothek N:o 1, 1770, Företal. 
969 Sylwan, Svenska pressens historia, s. 314. 
970 Ibid., s. 243; Christensson, Lyckoriket, s. 65.    
971 ”Böneskrift Af det olyckliga Swenska Fruntimret, til Almänheten; upsatt af Fru D**”, pub-
licerades i de tre sista numren, 30–32 av del I, alla i november 1772. Av del II, utgiven från 
december 1772 utkom endast två nummer.  
972 Berger, Äntligen ord från Qwinnohopen!, s. 21 noterar Gjöwells inkonsekventa hållning. 



 190 

skriftställare. Med Fruentimmers-Tidningar utnyttjade han sin ställning för att 
förespråka en intimisering av den borgerliga familjen som ofta förknippas med 
en essentialisering av könen.973 

Milda och täcka Kön! Eder hörer det egenteligen til, at bereda Sötman af wårt 
lif, at förtjusa oss genom Edra Retelser, at förbättra oss genom Edra Dygder. 
Eder tilägnas dessa Blad…974 

”Tidens kvinnliga röst” var inte en  
Bland fruntimmerstidningarna fanns också några utgivna av kvinnor. Bref-
wäxling Emellan Twänne Fruntimmer (1772–73) vände sig till läsarna med 
ett helt annat tilltal de brevskrivande kvinnorna, och ibland någon manlig ge-
stalt, emellan än de tre första fruntimmerstidningarna, och ett helt annat tilltal 
än i böneskriften publicerad två år tidigare. Ett olyckligt fruntimmer möter 
visserligen också här, i en lång följetong översatt från franska. Men hon är 
olycklig av ”förföljelser, fattigdom och förakt”, inte utifrån en ’patriotisk nit’ 
eller en politisk omsorg om tillståndet i landet.975 I en anmärkning anger utgi-
varen, översättaren och brevskrivaren Adelaide två skäl varför historien om 
detta olyckliga fruntimmer blivit ”allmänneligen utgifwen”.976 Dels för att roa, 
skriver hon, dels för att lära unga flickor ”at ehuru dygden en tid blir förföljd, 
winner hon dock alltid belöning.”977   

 
Om den förnuftige Läsaren i denna berättelsen finner det nyttiga förent med 
det nöjsamma, då är författarens önskan upfyld (min kursiv).978  

Det är ju i princip samma syfte, att lära dygd, och samma ambition att förena 
nytta med nöje som Argus med flera hade utgått ifrån, men här uttrycks, lik-
som i Gjörwells Fruentimmers-Tidningar, både en annan nytta, ett annat nöje 
och en annan dygd. För den olyckliga Fru Windham finns inget intresse för 
det allmänna som samhällsordning, inget om betydelsen av enskildas insatser 
för det allmänna bästa. Hon är dygdig för att hon som enskild individ har ut-
stått och övervunnit prövningar. 

                               
973 Om Gjörwell och hans familj se bl. a. Mansén,”Förtjusning och försvar: Jean-Jacques Rous-
seau och kvinnorna i Sverige”, s. 293f och andra inlägg i Nell & Sjödin, red., Kritik och beund-
ran; även Ina Lindblom, Känslans patriark – sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer 
Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790–1810 (Umeå, 2017). 
974 Fruentimmers-Tidningar I: N:o 1, 1772, s. 4. 
975 ”Det olyckliga Fruntimret, eller Elisabeth Windhams bedröfweliga öden” börjar i /Catharina 
Ahlgren/, Brefwäxling Emellan Twänne Fruntimmer N:o 9, 1772. Den fortsätter i Brefwäxling 
Emellan Adelaide och någre Wittre Snillen, I Omwäxlande Ämnen II, 1773 och vidare i Fort-
sättning Af Adelaides Brefwäxling, Angående Fru Windhams Historia III, 1773. Citatet i den 
senare, N:o 19, s. 72. Om följetongen, se Björkman, Catharina Ahlgren: Ett skrivande fruntim-
mer, s. 305ff. 
976 Fortsättning Af Adelaides Brefwäxling N:o 19, s. 72. 
977 Ibid. 
978 Ibid.  
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”Tidens kvinnliga röst”, som Lisbeth Larsson påtalar med hänvisning till 
fruntimmerstidningarna, var alltså inte en.979 Villkoren för ”den kvinnliga rös-
ten”, höll förvisso på att förändras, som Margareta Björkman framhåller i sin 
skildring av Catharina Ahlgren, som stod bakom pseudonymen Adelaide i 
Brefwäxlingen.980 Men det finns en risk om man nöjer sig med en kvinnlig röst 
att motbilder inte syns och att motstånd inte hörs. Då reduceras skillnaderna 
mellan kvinnor och deras olika uppfattningar och ställningstaganden. Möjlig-
heten att vara dygdig som delaktig i samhällsordningen på det sätt som till 
exempel Maja Alfwarsam eller Bonde-Marjo och inte minst det Olyckliga 
Fruentimret framhärdade i riskerar att osynliggöras.  

Både Adelaide och de båda brevskrivarna i De Nymodiga Fruntimren 
(1773) framhåller vänskapen och kärleken kvinnor emellan. De senare pre-
senterar sig som ”nymodiga” fruntimmer som kan ägna sin tid åt att roa sig 
med sina tankar.981 De har uttryckligen råd att inte arbeta, för: ”om de wore 
fattiga kunde de ej wara Nymodiga, /---/ äro de gifta? nej; ty de äro för litet 
Qwinfolk, för at behöfwa Mankönet”.982 De är inte heller ”förklädde karlar”, 
skriver Belisinde, ”men själen och förnuftet torde wäl wara manligt”.983 Om 
Adelaide har de hört av en manlig läsare, att hon ”kluddar papper för lite pen-
ningar”, medan en annan man menar att skrivande är en värdig ”födkrok”, 
särskilt för fruntimmer.984 Själva framhärdar de stolt i sin egen brevväxling. 

Dessa kvinnor framställde sig som skrivande subjekt och ville bli erkända 
som sådana, men de gav sig själva andra roller och uppgifter i det offentliga 
samtalet än vad andra kvinnliga skribenter gjorde och än vad kvinnliga karak-
tärer hade använts till tidigare. De vände sig till kvinnliga läsare för att bi-
bringa dem sina erfarenheter och uppmuntra vänskap kvinnor emellan. Ett par 
år tidigare hade det Olyckliga Fruentimret framhållit kvinnors ”rättighet, at 
klaga wår nöd” för att kritisera samtidens bristande uppfostran.985 Hon hoppa-
des kunna bidra till sitt ”kiöns förmåner” och föreslog politiska åtgärder för 
att komma till rätta med dessa problem.986 Snällborg hade i stället, i Frustugo 
Bibliothek, önskat att kvinnor återtog ”rättigheten, at fölga wår egen smak”.987 
Det pågick en dragkamp om vilken kvinnors uppgift var i samhället och om 
hur det offentliga samtalet skulle formas. Både manliga och kvinnliga skri-
benter av fruntimmerstidningar utgick från att kvinnors läsning var ett tidsför-
driv, emellanåt vid sidan av hushållsarbete. Särskilt de nymodiga fruntimren 
uttryckte ett slags upphöjt oberoende av män, samtidigt som de inte heller var 

                               
979 Larsson, ”Min kiära Syster och oförliknelige Wän!”, s. 428. 
980 Björkman, Catharina Ahlgren: Ett skrivande fruntimmer, s. 168f. 
981 De Nymodiga Fruntimren, Eller SOPHIAS Och BELISINDES Tankespel N:o 9, 1773, s. 67. 
982 Ibid., s. 67f. 
983 Ibid., s. 67. 
984 Ibid., s. 66. 
985 ”Böne-Skrift”, s. 7. 
986 Ibid. 
987 Frustugo Bibliothek N:o 1, 1770, Företal. 
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beroende av att arbeta för sitt uppehälle. Alltså var den kvinnliga rösten inte 
en och kvinnliga skribenter hade olika agendor.  

De många undantagen 
Det är något med beteckningen kvinna eller fruntimmer som signalerar en 
vacklan mellan synlighet och osynlighet, mellan röster som gör sig hörda och 
som tystas, både nu och då. Som litteraturforskaren Anna Williams à propos 
litteraturhistoriens kön frågar: ”Är behovet att sortera bort de kvinnliga förfat-
tarna konstant?”988 Ovan citerades det Olyckliga Fruentimret som undrar om 
enbart kvinnor bör påläggas tystnad.989 Tystnader har gjort att dessa fruntim-
merstidningar måste upptäckas igen och igen. Återkommande bortsorteringar 
har också gjort att kataloger med kvinnliga filosofer, författare eller konstnärer 
publiceras igen och igen, som en särskild genre.990 Om än det hela tiden jävas 
har Hedvig Charlotta Nordenflycht (död 1763) länge framställts som frihets-
tidens lysande kvinnliga undantag.991 Både i hennes Fruentimrets försvar och 
i flera av ovan nämnda veckoskrifter publicerades kortare eller längre kvinno-
kataloger i akt och mening att visa att kvinnliga lärda eller på andra sätt be-
märkta alltid har funnits.992 Kvinnliga skribenter har tagit rygg på varandra för 
att upphäva tystnaden.  

Tystnad kan åstadkommas också med upprepade påståenden om tystnad, 
genom att lyfta fram hur få kvinnliga skribenter är, eller genom att göra sig 
själv unik och påstå sig vara den enda kvinna som skriver. I Det Enfaldiga 
Fruntimret utgivet på nyåret 1773 skriver utgivaren Clarisse att hon vill följa 
i Adelaides spår, ”på det ingen skal säga det Adelaide är den enda.”993 Man har 
”åtminstone ej funnit något Fruntimer efter Fru NORDENFLYGTs död” som 
brytt sig om vitterhet.994 Det Olyckliga Fruentimret som bara tre år tidigare 
vände sig till allmänheten ansåg sig förvisso inte vitter, men inte heller hänvi-
sas till de vittra försök av kvinnor i Gjörwells Fruentimmers-Tidningar. Cla-
risse skriver att: ”Nya Moder, hafwa i långlige tider warit begärlige: Ack! at 

                               
988 Anna Williams, ”Den kluvna litteraturhistorien”, i Åsa Arping & Anna Nordenstam, red., 
Feministiska litteraturanalyser 1972–2002 (Lund, 2005), s. 103. 
989 ”Böne-Skrift”, s. 1. 
990 Om kvinnokataloger se t. ex. Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 15f; 267f; dens., ”Att skriva 
kvinnolitteraturhistoria”, s. 123ff; Marianne Alenius, ”Om alla slags berömvärda kvinnoperso-
ner: Gynæceum – en kvinnolitterturhistoria”, i Møller Jensen, red., Nordisk kvinnolitteratur-
historia I; Mansén, ”Angrepp är bästa försvar”, s. 183ff; Hanna Östholm, red., Feminismens 
idéer (Lund, 2006), Introduktion, s. 13. 
991 Om Nordenflychts ställning på den svenska parnassen, se Öhrberg, ”Att skriva kvinnolitte-
raturhistoria”, s. 132; dens., Vittra fruntimmer, s. 253f; 281; Öhrberg förtecknar 141 andra 
kvinnliga författare verksamma 1720–72 i Sverige! 
992 Nordenflycht, Fruentimrets försvar, s. 20ff; Den Philosophiske Mercurius N:o 2, 1734; 
Samtal Emellan Argi Skugga Och En Obekant Fruentimbers Skugga N:o 1, 1738, s. 6; Göthilda, 
En Fri Swänsk N:o 25, 1761, opag., s. 6f. 
993 Det Enfaldiga Fruntimret N:o 1, 1773: Til Läsaren! 
994 Ibid., N:o 4, 1773, s. 14 
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samma smak äfwen gälde i nya Skrifter, så wäl som uti kläder, mat, husgeråd, 
med mera!”995 

Sedan jag läst Adelaides Bref-wäxling, har jag äfwen fått nöje uti skrifwande. 
Hon har först brutit isen, och jag missunnar henne wara den enda, ty därigenom 
kunde hon blifwa högmodig; fördenskul wil jag bjuda til at äfwen wisa det 
flera än hon wågar framte sig för det lärda könets ögon.996 

Det lärda könet återfinns med sina representanter, det andra könet represente-
ras av dem som vågar visa sig inför dessa. 

Det har gjort mig ondt, at höra mit kön ständigt klandras för deras ringa insigt 
i nyttige ämnen af det andra, och som Mankönet älskar mera tadla dem, än 
uplysa dem, har jag trodt det wara min skyldighet, at med ömma och intagande 
målningar winna först deras upmärksamhet, och sedan deras ynnest.997  

Clarisse önskar att kvinnor ska vinna mankönets vördnad och vill därför ”up-
muntra mit kön, at upodla deras medfödda naturs-gåfwor, hwarigenom deras 
yttre behagligheter blifwa mera intagande och waraktigare”.998 Hon knyter be-
haget än mer till kvinnor. Efter ett par högstämda nummer får Clarisse svar av 
Adelaide, som först välkomnar henne:  

Jag känner för nära min egen swaghet för at kunna högmodas, om jag ock warit 
den enda af mit kön, som för en Almänhet wågat wisa sina tankar på Tryck-
papper. Twärt om, frestas jag mera til högmod, då jag ser mit exempel efter-
följas, af wärdiga Fruntimer (min kursiv).999 

Ändå avråder hon Clarisse från fortsatt skrivande eftersom hon tagit sig an 
alltför ”alfwarsamma ämnen /som/ på intet sätt kan wisa sig behaglig för Al-
mänheten.”1000 Med fabeln om näktergalen och andra fåglar framhåller hon 
skillnaden mellan kvinnliga och manliga skribenter och överlåter åt de senare 
att sjunga för allmänheten:  

Min Fru, låtom oss likna den försiktiga Näcktergalen, hwilken, ingifwen af 
Naturens röst lät höra sig, och tystnade, då han trodde det åhörarne ledsnade    
– /sic/ Lät Domherrar och Grönsiskor sjunga. – Almänheten känner bäst deras 
röst. /–/ tro mig, både Adelaide och Clarisse anses för Stensqwättor. /–/ sjung 
ej för döfwa öron /–/ efterfölj äfwen mit stillatigande /–/ låt ej den ömma Tur-
turdufwans, eller den menlösa Lärkan blifwa et ämne för Sparfwars och 
Taljoxars klander.1001  

                               
995 Ibid., N:o 1, 1773.  
996 Ibid. 
997 Ibid., N:o 4, 1773, s. 15. 
998 Ibid., s. 14. 
999 Ibid., N:o 5, 1773, s. 17. 
1000 Ibid., s. 18. 
1001 Ibid., s. 19f. 
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Adelaide föreslår att de båda ska sluta skriva och båda veckoskrifterna avslu-
tas också.1002 Medan vissa kvinnliga skribenter högljutt och med tillförsikt 
vände sig till allmänheten så lade andra hämsko på sig själva och varandra 
genom att hänvisa till den auktoritet som manliga skribenter innehade. 

Även mediemanligheten odlades med olika strategier. Vid sidan av att 
stänga ute, tillrättavisa eller häckla kvinnor kunde manliga skribenter välvil-
ligt omfamna dem för att lära dem något. Näst i raden av fruntimmerstidningar 
var Fruntimers Port-Feuillen (1781) som inleds av den manliga skribenten 
med ett påstående om att det ”sällan eller aldrig” skrivs något för fruntimmer, 
”/d/et är endast för Mankönet som all omsorg skall hysas.”1003 Skribenten var 
Johan Fischerström, nära bekant med Nordenflycht i slutet av hennes liv och 
flitig skribent. Han kallar sig en ”gammal hushållare”, som vill tillmötesgå 
kvinnor i deras arbete i den ”inre hushållningen”.1004 Då behövs ”förbättringar 
i Eder upfostran”, men en veckoskrift kan också vara till hjälp.1005 Fyra num-
mer gavs ut, varav hela det sista numret handlar om hur man bäst tar vara på 
päron och äpplen.  

Året därpå gav en annan utgivare både sig själv och sin veckoskrift namnet 
Den Swenska Aspasie – efter Socrates lärare. Med stort självförtroende lyfter 
hon fram sina kvinnliga föregångare i en kort kvinnokatalog:  

en LOVISA ULRICA, en Sapho, en Dacier, en Nordenflygt, och bland de ännu 
lefwande, en d’Eon, en Corinna, en Adelaide, utom oräkneliga andra, /som/ 
gifwit owedersägeliga prof på wårt köns styrka at kunna täfla, kanske 
öfwerträffa, sjelfwa de skrytande Karlarne i Lärdom och Wishets bragder.1006  

Aspasie är dock noga med att hon skriver på lediga stunder och att skrivandet 
inte hindrar hennes ”Hushålls-sysslor”.1007 Som många andra har hon varit 
”olycklig och undergått många öden”, och har således ”förwärfwat /s/ig någon 
”erfarenhet, som kan blifwa nyttig för mitt Kön”.1008 Helst önskar hon:  

at inga Mans-peronser wille läsa mig, ty ehuru de beskylla wårt Kön at äga 
nyfikenhet, frugtar jag dock långt mera af dem i den delen, än af alla Evas 
Döttrar.1009  

Aspasie bemöter kritik från ”Karlarne” för att hon är ”torr” och kan latin: ”Se 
i sådant föragt håller oss den hälften af Mennisko-slägtet, som likwäl /…/ haft 

                               
1002 De fem numren av Det Enfaldiga Fruntimret gavs ut de första veckorna 1773, det sista 
numret av Adelaides Brefwäxling i maj 1773. 
1003 /Johan Fischerström (1735–96)/, Fruntimers Port-Feuillen N:o 1, 1781, s. 2. 
1004 Ibid., s. 5; 3. 
1005 Ibid., N:o 3, 1781, s. 18. 
1006 Den Swenska Aspasie. Weckoskrift för Fruentimmer N:o 4, 1782, s. 13. 
1007 Ibid., N:o 2 & 3, 1782, s. 5. 
1008 Ibid., N:o 1, 1782, Företal. 
1009 Ibid. 
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at tacka wårt kön för Sedernas, Smakens och til och med Tapperhetens up-
komst”.1010  

Samtidigt som den hierarkiska könsordningen och det könskodade språket 
genomskådades och raljerades över tenderade både kvinnliga och manliga 
skribenter att underblåsa dikotomiseringen av könen. Trots återkommande 
försök att initiera debatter, att utifrån olika feministiska utgångspunkter för-
svara kvinnor mot anklagelser och förakt och försvara deras deltagande i det 
offentliga samtalet upprätthölls självklarheten med vilken manliga skribenter 
kunde ta till orda. Det pågick en aktiv både in- och utsortering där dessa kunde 
bestämma vad som skulle besvaras och i så fall hur. De kvinnliga skribenterna 
både avfärdades och lyftes fram av både manliga skribenter, av sig själva och 
av varandra. Som skribenter ville de kvinnliga skribenterna bli tagna på allvar, 
men de var inte överens, hade olika agendor, uttryckte olika intressen. Både 
de kvinnor som gav ut fruntimmerstidningar och det Olyckliga Fruentimret 
vände sig till allmänheten, men de uttryckte olika uppfattningar om det all-
männa som samhälle. I fråga om de båda könens roll i det skilde sig också 
deras intressen och beskrivningar åt. De talade inte alltid med en gemensam 
röst men tvingades till ett gemensamt försvar för att ta till orda. 

Olika vägar i offentligheten 
Jämförelsen mellan böneskriften och fruntimmerstidningarna, och med andra 
skrifter utgivna under tryckfrihetsåren, visar på den motsättning som moder-
niteten rymmer där friheter för vissa, både att delta i det offentliga samtalet 
som sådant och i debatten om borgerliga friheter, ledsagades av inskränk-
ningar för andra. Å ena sidan framställdes det offentliga samtalet som att skri-
vande och munhuggande hade blivit ett mode för manliga skribenter. Å den 
andra debatterades i samma samtal livsstilen à la mode när den höll på att leta 
sig in i framförallt flickors uppfostran till att behaga. 

Feminismens historia har enligt Joan W. Scott ofta tolkats in i en ram av 
antingen equality eller difference, på svenska särarts- respektive likhetsfemin-
ism.1011 Men som hon också har understrukit, med ett könsteoretiskt perspektiv 
där kön används som analytisk kategori, kan i stället paradoxer och motsägel-
ser uppdagas.  

I frihetstidens Sverige fanns inte någon tydlig gräns mellan domestik och 
politik – den skapades, bland annat i och med hjälp av det offentliga samtalet. 
Föreställningen om samhället som ett stort hushåll var på väg att överges kring 
1770. Uppdelningen mellan en offentlig och en privat sfär höll på att etableras. 

                               
1010 Ibid., N:o 4, 1782, s. 13. Det var sista numret, därefter utgavs /Samuel Litzelius/, Om Kons-
ten att rätt behaga (Åbo, 1782; faks. Helsingfors, 1982); /dens./, Angenäma Sjelfswåld (Åbo, 
1783; faks. Helsingfors, 1982) som båda framhåller kvinnors uppgift att behaga. 
1011 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 1f. 
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Medierna bidrog till uppdelningen genom att underblåsa exploateringen av 
enskildas ’privata’ begär som lystnaden efter det nya. Samtidigt skedde en 
marginalisering av hushållet, som efterhand gjordes till ett tecken för tradit-
ionen och till ett särskilt rum i samtalet dit kvinnliga läsare hänvisades, och 
som kvinnliga skribenter måste förhålla sig till.  

Det kan tyckas som om det Olyckliga Fruentimret blickade bakåt, men lika 
gärna skulle man kunna beskriva det som att hon skissade en annan förvänt-
ningshorisont, en annan riktning framåt för moderniteten, där hushållet inte 
skulle marginaliseras. Hon önskade se hushållet fortsatt inkorporerat i sam-
hället, och föreslog att hushållsgöromål skulle omfattas av moderna reformer 
för att upprätthålla kvinnors kunskaper när de höll på att utarmas. 

På så sätt belyser böneskriften frågor om kvinnors beroende och självstän-
dighet på ett annat sätt än när feminism beskrivs i termer av egalitära krav 
eller individuella rättigheter. Där framfördes inga krav på jämlikhet. Det 
Olyckliga Fruentimret krävde en slags självrådighet för kvinnor och flickor 
inom den hierarkiska strukturen. Hon upprätthöll möjligheten att göra skillnad 
inom könen utifrån vad man gör snarare än vad man är. Det vill säga hand-
lingar och beteenden värderades beroende på om de tillmötesgick behov eller 
tillfredsställde begär.  

Möjligen kan det vara svårt att se hushållsarbete som grund för emancipat-
ion eller feminism och kanske rimligt att uppfatta förslag som inte var ämnade 
att utmana könsarbetsdelningen eller överskrida könsgränserna som kraftlösa. 
Att framhålla kvinnors hushållskunnande skulle ändå kunna beskrivas som 
emancipatoriskt om alternativet var en uppfostran till att behaga. Den gamla 
underordningen enligt hustavlan som gav kvinnor delaktighet i samhället be-
skrivet som ett hushåll försvarades när något ännu sämre lanserades. Det var 
den moderna livsstilen à la mode, som i det Olyckliga Fruentimrets ögon hade 
bidragit till de olyckliga konsekvenserna för flickors och kvinnors del. En 
kvinna som kan hushållsarbeta kan påverka sitt eget liv, en kvinna som lär sig 
att behaga är utlämnad åt andra. Böneskriften rymmer kritik både mot kvin-
nors inskränkta roll i en begärsstyrd ekonomi för kvinnors skull och kritik mot 
hushållets marginalisering i samhället.  

Scott menar också att den moderna västerländska feminismen bygger på 
diskursiva praktiker i en demokratisk politisk ordning som likställer individu-
alitet med maskulinitet.1012 Individen betraktas dels som en abstrakt prototyp 
för människan, dels som unika individuella människor.1013 Det är den ab-
strakta, kroppslösa, till synes könlösa individen som ligger till grund när jäm-
likhet åberopas, medan individuella skillnader liksom kön och ras kan legiti-
mera utestängning. Varken i fruntimmerstidningarna eller i böneskriften for-
mulerades krav på individuella politiska rättigheter, på det sätt som den mo-
derna feminismen senare gjorde – inte heller män hade medborgerliga 

                               
1012 Ibid., s. 5. 
1013 Ibid. 
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rättigheter i Sverige vid den tiden. Däremot försvarades rätten att delta i det 
offentliga samtalet.  

De kroppsligheter som intresserar här är kroppsliga behov. Det Olyckliga 
Fruentimret försvarade den sorts utåtriktad identitet som formades kring nöd-
vändigheten av att äta och klä sig, kring insikten om mänskliga kroppars be-
hov och beroendet av att någon tillmötesgår dessa behov. Det var ingen 
särartsfeminism. Tvärtom, i den mån kvinnligt kodade begär ska anses ha nå-
got att göra med artskillnad, var det exploateringen av materiella begär som 
beskrevs som boven i dramat. När kvinnligt kodade laster, ’otyglade begär’, 
som hon skriver, uppmuntrades försvarade hon flickor som utsattes för en upp-
fostran som förstärkte dessa begär.  

Men det var inte heller fråga om en likhetsfeminism där till exempel man-
ligt kodad boklig lärdom eller medborgerliga rättigheter eftersträvades. I stäl-
let för inneboende egenskaper stod uppfostran, ett av frihetstidens nyckelbe-
grepp, i fokus. Som god upplysningsmänniska krävde det Olyckliga Fruentim-
ret samhälleliga åtgärder och utbildning, som senare blev en viktig liberalfe-
ministisk fråga, men på hushållets område. Hon var kritisk mot det samhälle 
som hon befarade var på väg. Enligt Scott är det just konstruktionen av den 
avkönade individens kropp som medför problem för feminismen från den 
franska revolutionen och framåt.1014 Det reproduktiva arbetet i hushållet be-
traktas som utanför både riktigt arbete och politisk teori och yrkesarbete utan-
för hushållet värderas ofta högre i en (liberal)feministisk diskurs. 

Man kan uttrycka det som att Rückerschöld politiserade hushållet genom 
att behålla hushållsarbetet centralt i samhället, medan det höll på att margina-
liseras i den långa process där erfarenhetsrummet eller den traditionella hus-
tavlans värld övergavs och hushållning ersattes av en ekonomi som hade sin 
grund i exploateringen av materiella begär. Annorlunda uttryckt innebar bö-
neskriften en kritik mot att hushållssysslor avfördes från beskrivningen av 
samhället eller där betydelsen av att ha kläder på kroppen inte ingick annat än 
som handelsvaror eller föremål att tillverka för manufakturer. De livsuppehål-
lande sysslorna blev en anomali i politisk teori och praktik, liksom ett problem 
för feminismen att förhålla sig till framöver. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har ”Det Olyckliga Swenska Fruentimrets Böne-Skrift til All-
mänheten” placerats dels i det sammanhang som utgivningen av den mängd 
tryckta skrifter under tryckfrihetsåren innebar, dels i det sammanhang som in-
tresset för uppfostran utgjorde under frihetstiden. Den jämfördes också med 
de fruntimmerstidningar som började ges ut, dels av manliga skribenter, dels 
av kvinnliga. Dessutom berördes det faktum att varken böneskriften eller 
andra könspolitiska inlägg under frihetstiden besvarades i skrift, och därför 

                               
1014 Scott, Only Paradoxes to Offer, s. 6; 11ff. 
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utnämndes själva det offentliga samtalet till ett querelle des femmes, till en 
arena för debatt där också tystnad var en aktiv ingrediens.   

Som i tidigare kapitel har det varit viktigt att göra skillnad mellan skribenter 
av olika kön och det könskodade språk som användes, både i formandet av det 
offentliga samtalet och i debatten om samhällets riktning. Risken är annars att 
man inte ser olika skribenters olika strategier, att de tycker och agerar olika. 
Både kvinnliga och manliga skribenter deltog i det offentliga samtalet under 
tryckfrihetsåren, de stakade ut olika vägar i det offentliga samtalet, som for-
mades kring könskodade föreställningar och företeelser. En alltför klar upp-
delning mellan könen osynliggör skillnader inom dem, och tvingar dem sam-
man i allför tydliga kategorier. Då osynliggörs också de nya gränsdragningar 
som formulerades i det offentliga samtalet, liksom de olika feministiska håll-
ningar som uttrycktes. 

I stället för den berättelse som säger att medelklasskvinnor blev ’befriade’ 
från konsumtionens synder har jag framhållit att det Olyckliga Fruentimret, 
med flera, såg med oro på och önskade behålla möjligheten att upprätthålla 
skillnaden inom könen mellan de dygdiga och de odygdiga, konkretiserad i en 
bättre uppfostran för kvinnors skull och för landets väl. I kok- och rådgiv-
ningsböcker höll därför kvinnliga, och vissa manliga, skribenter fast vid hus-
hållskunskaper för kvinnors skull, som betraktades som en livförsäkring för 
deras del. 

Samtidigt som det Olyckliga Fruentimret pläderade för att flickors och 
kvinnors utbildning skulle ägnas politiska reformer, och medan hon såg en 
risk om kvinnor uppfostrades till att behaga höll både hushållet på att margi-
naliseras i samhället och kvinnor i det offentliga samtalet. Andra kvinnliga 
skribenter måste förhålla sig till att deras inlägg ofta åtföljdes av kommentarer 
om det faktum att de skrev, som kvinnor. I fruntimmerstidningar utgivna av 
kvinnor skrevs det fram en avskild sfär, en ’kvinnovärld’ där manliga läsare 
uttryckligen kunde stängas ute från ett samtal som bland annat uttryckte in-
nerlig vänskap kvinnor emellan.  

Till detta kan läggas självklarheten med vilken manliga skribenter tog till 
orda under tryckfrihetsåren och att det vidgade offentliga samtalet skapade 
nya uttrycksmöjligheter för mediemän som med liv och lust kastade sig in i 
debatten. Manliga redaktörer tog sig före att med pondus höja upp det ädla 
könet, att behaga kvinnliga läsare i veckoskrifter riktade till bara dem, att ge 
kvinnor som uppgift att läsa sina fruntimmerstidningar som tidsfördriv i pau-
ser från hushållsarbetet, att roa med följetonger eller att lära kvinnor hushålls-
sysslor med goda råd. Till mediemanligheten hörde också att, ibland med sa-
tirisk udd, resonera om samtidens uppfostran. Då sades de kvinnligt kodade 
begären vara skulden till samtidens problem, när den borgerliga levnaden be-
skrevs i termer av att gifta sig för pengar och hushållsuppgifter riskerade att 
inte bli gjorda. Då betraktades hushållet som en avskild verksamhet, inte som 
en metafor för samhället. Dit hörde också att med kraft och förakt avfärda 
kvinnliga skribenter, att avstå från att, eller i nedlåtande ordalag svara på 
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kritiska, könspolitiska inlägg. Det var dock inte längre lika vanligt att manliga 
skribenter tog på sig kvinnliga röster i debatten på det sätt som hade gjorts 
tidigare. Kvinnliga skribenter talade för sig själva. 
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Avslutning 

När jag började närma mig slutet av arbetet med denna avhandling ville ödet 
att Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, publicerade en artikel i Da-
gens Nyheter tillsammans med Bartholomeus I, ärkebiskop av Konstan-
tinopel, Nya Rom och ekumenisk patriark. I den utnämner de ”livsstilar som 
gör en dygd av girighet” till drivkraften bakom och förklaringen till vår tids 
samhällsproblem, miljöproblem och omdiskuterade klimatförändringar.1015 
Girigheten gör, säger de, att vi människor belastar naturen och jorden mer än 
den tål. ”Först när vi faktiskt skiljer mellan våra behov och våra begär kan vi 
förverkliga rättvisa klimatmål”, menar de och använder två av de ord som har 
betydelse i denna framställning, men på det sätt som det gjordes på och med 
de begrepp som användes i frihetstidens offentliga samtal, nämligen mode och 
hushåll.1016 Frågan om hur människor förhåller sig till varandra och naturen, 
om vi ska tillmötesgå behov eller tillfredsställa begär äger sin aktualitet, nu 
likaväl som under frihetstiden. 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett material publicerat från 1730-talets 
moraliska veckoskrifter, inte minst Then Swänska Argus, över veckoskrifter 
på andra teman presenterade i den lilla skriften Tankar Om Wecko-Skrifter och 
serier av småskrifter med nedslag 1755 då kopparsticket Risbastugan följdes 
av en lång debatt, och 1758 i debatten efter Carl Michael Bellmans dikt Tankar 
Om Flickors Ostadighet, till slutet av tryckfrihetsåren då Anna Maria Rücker-
schölds ”Det Olyckliga Swenska Fruentimrets Böne-Skrift Til Allmänheten”, 
liksom de så kallade fruntimmerstidningarna publicerades.  

Med Reinhart Kosellecks uttryck publicerades materialet i inledningen av 
Sattelzeit, alltså sadeltiden, som han senare hellre beskrev som en tröskeltid c. 
1750–1850, då den gamla världen övergavs för en ny modern tid, från förmo-
dernitet till modernitet. Enligt Koselleck vidgades glappet mellan erfarenhets-
rum och förväntningshorisont. Det formulerades en öppen och modern tids-
uppfattning som ersatte en föreställning om att samlade erfarenheter skulle 
ligga till grund också för vad man kunde förvänta av framtiden. Avhandling-
ens syfte är att, med utgångspunkt i dessa små- och veckoskrifter inklusive 
fruntimmerstidningarna, undersöka vilken betydelse de nya medierna hade för 
formandet av en modern kultur; hur nya moderna identiteter och sociala 

                               
1015 Bartholomeus I & Antje Jackelén, ”Klimatkrisen förvärras när man gör en dygd av girig-
het”, Dagens Nyheter 25.9 2019. 
1016 Ibid. 
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relationer skrevs fram och förändrades. Ett resultat är att de nya medierna bi-
drog till att forma en modern tidsuppfattning då glappet mellan erfarenhets-
rummet och förväntningshorisonten vidgades. 

Koselleck exemplifierar med begreppet framsteg. I denna framställning 
ställs mode – ett begrepp som även det omfamnar framtiden utan att i förväg 
känna till vad den innebär och som småningom inkorporerades i begreppet 
modernitet – mot hushållet. Utifrån materialet definieras mode som begäret 
eller lystnaden efter det nya och hushållet betraktas dels som samhällets 
minsta enhet där basala behov tillmötesgås, dels som en metafor för samhället 
genom att det korresponderade som ett micro- till ett macrokosmos enligt hus-
hållsståndet i hustavlan. De båda begreppen användes i frihetstidens offentliga 
samtal för att begripliggöra samtidens förändringar. Här riktas intresset mot 
beskrivningar av vart samhället var på väg när konsumtionsekonomin låg i sin 
linda, då den gamla givna ordningen och dess värderingar om enskildas för-
hållande till det allmännas bästa omförhandlades. Då formades också en 
skriftlig offentlig kultur, just som ett samtal, med återkommande kommentarer 
om att så mycket gavs ut, med frågor om vad som skulle dryftas, om vilka som 
skulle omfattas av samtalet och hur dessa skulle lockas till läsning. Det offent-
liga samtalet bidrog till formandet av moderniteten, därmed också till en före-
ställning om traditionen.  

Resultatet anknyter till tidigare forskning som bland annat konstaterat att 
kvinnor blev färre i offentligheten, att manliga skribenter blev fler och debat-
terade allt högljuddare (Sennefelt, Öhrberg, Skuncke), att det skedde en för-
ändring av sociala och ekonomiska förhållanden under 1700-talet med ett väx-
ande handelsutbyte och ett nytt konsumtionssamhälle (Howell, Runefelt), att 
därmed också manlighet och kvinnlighet förändrades (Liliequist, Malm). Här 
försöker jag skriva historien genom motståndet mot samtidens förändringar 
utifrån de kommentarer som tog sig uttryck i debatten. Alla var inte glada.  

I stället för att utgå från begreppsparet privat-offentligt, som inte är enkelt 
applicerbart i 1700-talets Sverige tar studien sin utgångspunkt i de ord och 
begrepp som användes under frihetstiden. Det är angeläget att, som Joan W. 
Scott, använda kön som analytisk kategori och göra skillnad mellan kön som 
social kategori och det könskodade språket. I det offentliga samtalet brukades 
kön som en retorisk resurs av både manliga och kvinnliga skribenter i relation 
till tänkta läsare av båda könen. I fokus står frågan om hur könskodade ord 
och begrepp användes för både inkluderande och utestängande syften, både 
när det offentliga samtalet etablerades, och när i detta samtal hushållet margi-
naliserades och det formades vad som brukar kallas en offentlig respektive en 
privat sfär.  

Genom att dessutom ställa kroppsliga behov mot begär, kan andra förete-
elser uppmärksammas. Både hushåll och mode rymde och rymmer könsko-
dade funktioner och föreställningar. Mode till exempel är kvinnligt kodat me-
dan begreppet dygd sedan länge var manligt kodat, samtidigt som både kvin-
nor och män mycket väl kunde vara dygdiga under frihetstiden.  



 202 

Hushållet och däri äktenskapet mellan en kvinna och en man användes som 
förebildliga exempel på hur ett gott liv och en god samhällsordning skulle vara 
i enlighet med gjorda erfarenheter som skulle ligga till grund också för vad 
som komma skulle. Båda hustrun och mannen kunde också på ett förkastligt 
sätt lockas och förledas av lystnaden efter det nya genom att ägna sig åt en 
livsstil à la mode, som ansågs hota den goda samhällsordningen. Modet gavs 
status av förklaring när samtidens förändringar diskuterades. Det går att ur-
skilja en retorisk rörelse i det offentliga samtalet där tillbakablickandet skild-
ras som att hushållet och alltså behovens tillmötesgående respektive framåt-
riktat mode och tillfredsställande av materiella begär byter plats som det som 
samhället ska gå ut på. 

Nedan sammanfattas resultaten, som inledningsvis presenteras genom en 
jämförelse mellan Olof Dalins Then Swänska Argus publicerad i början av, 
och ”Det Olyckliga Fruentimrets Böne-Skrift til Allmänheten” av Anna Maria 
Rückerschöld, i slutet av frihetstiden. Utifrån debatter i skriftserier publice-
rade under tiden däremellan argumenterar jag sedan för att de nya medierna 
bidrog till marginaliseringen av hushållet. Genom att därefter uppmärksamma 
motståndet mot essentialiseringen av framförallt kvinnokönet visas att en så-
dan ändå åstadkoms. Sist diskuteras de skilda förutsättningar manliga respek-
tive kvinnliga skribenter hade i det offentliga samtalet. 

Argus vs det Olyckliga Fruentimret 
Det kan tyckas som om Argus och det Olyckliga Fruentimret hade samma 
ärende, som att båda blickade bakåt mot en svunnen tid, men så enkelt var det 
inte. Argus syfte var framförallt att få till stånd ett skriftligt offentligt samtal. 
När det Olyckliga Fruentimret tog till orda 1770 fanns ett etablerat samtal att 
vända sig till som efter tryckfrihetsreformen till och med beskrevs som att en 
störtflod av skrifter gavs ut som hon nästan inte kunde överrösta.  

Argus hade alltså lyckats i sitt uppsåt att introducera frihetstidens nya me-
dium och lära läsare ’samtala’ i skrift, som kapitel ett handlar om. För den 
sakens skull vände sig han och övriga manliga skribenter bakom 1730-talets 
moraliska veckoskrifter med ett förtroligt tilltal, med ett tydligt skribent-jag, 
till ett läsar-du, med uppmaningar och instruktioner att inkomma med brev 
även till kvinnliga och andra ovana läsare vid sidan av manliga. Om än i prak-
tiken inte alla hade råd att köpa dessa nya skrifter, omfattades till synes alla. 
Det formades en tänkt gemenskap, en borgerlig offentlighet med hjälp av in-
kluderande, ’demokratiserande’, knep och strategier. Här användes alltså kön 
som social kategori. Dessutom utnyttjade de manliga skribenterna ett könsko-
dat språk som sände signaler om att det var ett nytt sorts samtal de ville åstad-
komma. 

Både Sedolärande Mercurius, Argus och Nitet lockade sina läsare med 
hjälp av kvinnligt kodat skvaller och nyfikenhet. Med den periodiska utgiv-
ningen spelade de på lystnaden efter det nya genom att plantera en längtan 
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efter nästa veckas nummer. På så sätt tränades moderna framåtblickande iden-
titeter som riktar blicken mot en okänd förväntningshorisont. Småningom 
gjordes detta även genom debatternas väntan på svar, i följetongernas 
cliffhangers. Än senare beskrevs det offentliga samtalet som att det hade blivit 
ett mode att skriva för manliga skribenter. Under tryckfrihetsåren raljerades 
över längtan efter att visa upp sig i tryck, det talades om att åtrån att ge ut nya 
skrifter spred sig. Mode gällde alltså inte bara i fråga om kläder. Inte heller 
bara det nya för dess egen skull, det åskådliggjorde lystnaden efter det nya, en 
kombination av kvinnligt kodad last och framåtriktad nyhet.  

När de unga skribenterna i kamp med manliga auktoriteter och i ambitionen 
att vidga samtalet utanför den lärda världen använde det könskodade språket 
fyllde det sin funktion som retorisk resurs, men det gällde inte nödvändigtvis 
kvinnor (eller alla män) som social kategori. Om än moralisterna ägnade sig 
åt skvaller, skulle inte kvinnor göra det. Kvinnors deltagande villkorades – 
som dygdiga. Moralisterna gav sig själva en särskild roll där de kunde ställa 
sig vid sidan om och med en mästrande iakttagande blick granska samtiden 
från sin piedestal. De skaffade sig tolkningsföreträde i relation både till andra 
män och till kvinnor, men på olika sätt. Ibland skrev de med erkännande av 
kvinnor, ibland på bekostnad av dem. Ibland riktade de sig mot de män som i 
alltför hög grad ägnade sig åt kvinnligt kodade laster och begär. De balanse-
rade mellan det könskodade språket och den sociala verkligheten. Det forma-
des en särskild sorts manlighet som här kallas mediemanlighet. De unga skri-
benterna tampades om utrymmet och gjorde Argus till samtalets hjälte, en roll 
han hade under hela frihetstiden och för den delen har fått behålla även i senare 
språk-, press- och litteraturhistoria. Det Olyckliga Fruentimret däremot såg sig 
tvungen att stjäla sig fram i egna kläder, eftersom ingen man tog sig an kvin-
nornas sak. 

Hushåll som metafor för samhället och modet som hotar det 
Argus lyckades alltså forma ett offentligt samtal, men inte i sitt andra uppsåt 
att stämma i bäcken för de risker han såg i sin samtid och stävja de (kvinnligt 
kodade) laster och begär som bredde ut sig. De moraliska veckoskrifterna var 
ju sedelärande, de hade på sitt program att lära sina läsare dygd som ett gott 
förhållandet mellan den enskilda och det allmännas bästa. Kapitel två handlar 
om att hushållet och centralt däri äktenskapet användes som en slags grund-
bild, ett ’ingångsvärde’ för samhället där gjorda erfarenheter skulle ligga till 
grund för förväntningar om vad som komma skulle, där kroppar och kön, be-
hov och begär, var inkorporerade i samhällsordningen. Den var förkroppsli-
gad, hushållskunnande och hushållssysslor ingick i beskrivningen av sam-
hället. Kroppens behov av mat och sexualiteten var lika nödvändiga för dess 
fortbestånd. Dygdbegreppet i sig rymmer kroppsligheter för att laster – ofta 
uttryck för kroppsliga excesser av olika slag – är vad som hanteras med hjälp 
av dygder. Båda könen uppmanades att tillägna sig dygder som en god relation 
till samhällsordningen.  
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Idealet var en god över- och underordning, men både goda och mindre goda 
äktenskap tjänade som exempel. Förutom säll jämställdhet, uttryckt bland an-
nat genom Ovidius’ kära gamla par Philemon och Baucis, skrevs även av-
skräckande exempel fram, liksom upp- och nervända äktenskap, eller att kvin-
nor tog (könskodade) byxor av män som bild av ett icke önskvärt samhälle. 
När äktenskapet användes i skildringen av samtidens förändringar utnämndes 
mode, lystnad, laster och begär till det som störde och hotade hushållet, som 
samhälle. Materiella begär skrevs ihop med sexuella begär, den som inte levde 
upp till dygder, till ett gott äktenskap kunde beskrivas som otrogen gentemot 
samhället.   

Lika viktigt som att uppmärksamma att kön användes både som social ka-
tegori och könskodat språk när skribenterna vände sig till sina läsare, lika vik-
tigt är det att hålla isär modets brukare och mode som kvinnligt kodat lastbart 
fenomen. Det vill säga, samtidigt som både kvinnor och män kunde vara både 
dygdiga och lastbara i den sociala ordningen var laster och begär, egennyttan 
och lystnaden efter det nya kvinnligt kodade. Det är i detta spel mellan kön 
som social kategori och det könskodade språket som det uppkommer en rö-
relse.  

Argus vände sig till läsarna med ett könskodat, behagfullt sätt att skriva, 
han balanserade mellan utile och dulci för att locka läsare av båda könen och 
lära dem båda dygd. Han, senare även det Olyckliga Fruentimret, framhöll de 
dygdiga av båda könen. Båda hade ett gott äktenskap som ideal och gav kvin-
nor en betydelsefull uppgift i samhället som husmödrar. Hon försvarade dess-
utom kunskaper i hushållsgöromål för kvinnors och flickors egen skull och 
riktade därför sin böneskrift till allmänheten med förslag om politiska åtgär-
der. 

Uppfostran och politiska förslag 
Den moraliserande fostran som Argus och övriga sedelärande skrifter hade 
förespråkat fick nämligen inte den verkan som var ämnad. De farhågor han 
uttryckte hade, menade det Olyckliga Fruentimret och flera med henne, blivit 
besannade. Det könkodade bildspråket hade realiserats i flickors uppfostran, 
och tillåtits smälta samman med kvinnor som social kategori vilket innebar 
problem för kvinnor när de gifte sig. 

När hon beklagade sig över detta såg, som jag beskriver i femte kapitlet, 
samhället annorlunda ut. Den nya tryckfrihetslagstiftningen hade också gjort 
en samhällsdebatt möjlig på ett annat sätt. I böneskriften vände hon sig till 
(manliga) beslutsfattare och föreslog konkreta, samhälleliga reformer, till ex-
empel att det skulle lagstiftas om skolor och hushållsskolor för flickor och 
inrättas fruntimmerssamfund för kvinnor. Det hade alltså inte räckt att, som 
moralisterna gjorde, vädja till läsarnas samvete eller goda vilja. Enligt det 
Olyckliga Fruentimret krävdes politiska åtgärder för att åstadkomma ett sam-
hälle där kvinnors göromål skulle fortsätta ingå i beskrivningen av samhället. 
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Det kan tyckas som om det Olyckliga Fruentimret var konservativ. Tidigare 
forskning har antytt att hennes feminism bara omfattade hushållet. Men bö-
neskriften kan läsas som att det Olyckliga Fruentimret stod på toppen av trös-
keln, eller sadeln, där hon tyckte sig kunna blicka både bakåt och framåt. Hon 
såg bakom sig ett samhälle där kvinnors arbete i hushållet hade ingått i be-
skrivningen av det. Hon såg betydelsen av mat på bordet, som väl erfarenhets-
rummets samlade erfarenheter i hög grad handlade om. Framför sig såg hon 
en tillvaro där flickor utsattes för en uppfostran till att behaga, till ’smycken’ 
och där deras (kvinnligt kodade) materiella begär tränades i stället för deras 
uppgift att tillmötesgå de grundläggande behov som möjliggör ett samhälle 
över huvud taget.  

Det kan beskrivas, och har så gjorts, som uttryck för ett nytt konsumtions-
samhälle där det fanns ekonomiskt utrymme att spendera pengar på annat än 
överlevande. Men tröskeltiden, övergången från en förmodern samhällsord-
ning till moderniteten, kan också betraktas som en växling från ett samhälle 
där kroppsliga behov tillmötesgicks till förmån för ett där materiella begär 
skulle tillfredsställas.  

Det Olyckliga Fruentimret förordade inte medborgerliga rättigheter för 
kvinnor, ändå kan böneskriften läsas som ett inlägg i en politisk debatt om 
samhällets riktning. I den synliggörs den motsättning som också Joan W. Scott 
tydligt visar när individuella politiska rättigheter formades utifrån en till synes 
kroppslös individ. Samtidigt höll uppdelningen i ett konsumtionssamhälle å 
ena sidan, å den andra en politisk ordning på att genomföras. Medan borger-
liga friheter var eftersträvansvärda för män under tryckfrihetsåren hävdade det 
Olyckliga Fruentimret att dessa friheter inte gällde kvinnor. I stället menade 
hon att kvinnors handlingsutrymme beskars. De kunskaper i hushållsarbete 
som gav kvinnor självrådighet höll på att gå förlorade, vilket kan uttryckas 
som att kvinnors underordning enligt hustavlan ersattes av en annan. Av de 
två föredrog det Olyckliga Fruentimret det gamla samhällets över- och under-
ordning framför det nya där flickor och kvinnor i högre grad utlämnades i 
händerna på sin omgivning.  

Av det skälet förespråkade hon utbildning för kvinnor där de, både för sin 
egen skull och för samhällets, skulle tillägna sig kunskaper på hushållsområ-
det. Hon fortsatte att tala om betydelsen av hushållets uppgifter, alltså beho-
vens tillmötesgående som de ’beswärliga nödwändigheter’ även ett modernt 
samhälle måste hantera. Samtidigt omfamnade hon det moderna samhällets 
institutioner och formulerade politiska förslag, som om de hade genomförts 
skulle ha bidragit till ett helt annat samhälle, där kroppsliga behov fortsatt 
skulle ha ingått i beskrivningen av samhället som ett helt, och inte varit för-
passade till en privat- eller intimsfär. Hon önskade varken marginaliseringen 
av hushållet från samhället, eller (därför) privatiseringen – exploateringen av 
enskildas ’privata’ begär. 

Som Argus ville det Olyckliga Fruentimret bli lyssnad till. Hon deltog i det 
offentliga samtal som han hade varit med om att etablera, men hon hade som 
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skrivande kvinna inte tillträde till det på samma villkor som manliga skriben-
ter. Hennes kön var inte, på det sätt som det hade varit för Argus, en resurs för 
henne som skribent. Anna Maria Rückerschöld argumenterade från sin posit-
ion som olyckligt fruntimmer, riktade sig till en allmänhet hon inte tycktes 
ingå i, med krav och frågor som tyder på en marginalisering av hushållet från 
samhället. Något hade alltså hänt med det offentliga samtalet och i beskriv-
ningen av samhället under de fyrtio åren som hade gått sedan Argus’ tid. 

Debatter och motstånd 
Efter de moraliska veckoskrifternas storhetstid övergavs det moraliska upp-
draget och ersattes av vecko- och småskrifter i olika andra genrer. Om än de 
skribenter som tog vid efter Argus skrev in sig i samma samtal, lånade status 
från honom genom att hänvisa till hans bedrifter, ansågs moraliska veckoskrif-
ter inte längre vara attraktiva eller ändamålsenliga. Enligt urvalet i Tankar Om 
Wecko-Skrifter (1755) av Claes Ludvig Ennes som användes i kapitel tre be-
hövde inte läsarna läras upp i brukandet av ett nytt medium. Inte heller serve-
rade skribenterna bakom dessa frihetstidens nyare veckoskrifter ett gammalt 
sedelärande budskap i ny kostym. I stället presenterades läsarna för de nya 
kunskaper och förhållningssätt som krävdes i ett mer komplext och inte minst 
framåtriktat samhälle. 

Det var då, omkring 1750, som den tänkta gemenskapen gavs namnet all-
mänheten, vilket gjorde att man kunde tala om förhållandet mellan skribenter 
och läsare på ett annat sätt. Det könskodade språket användes även då, men 
snarare för att dela upp det offentliga samtalet enligt olika teman. I Tankar 
Om Wecko-Skrifter framhölls den som senare kallats för den första politiska 
veckoskriften, En Ärlig Swensk. Visserligen menade En Ärlig Swensk att en 
ärlig man är en dygdig man, men samhället betraktades inte som ett hushåll 
och den ärlige mannen inte som en husbonde, eller ens som en god äkta make. 
I stället skrevs ett modernare samhälle fram där män tränades att bli medbor-
gare i staten. Här lyste kvinnor med sin frånvaro och här skrevs hushållning i 
termer av ekonomi. Även andra skribenter föreslog nyttobringande åtgärder 
och tog på sig att förmedla betydelsen av handel och manufakturer, som be-
traktades som vägen till framtiden. I andra veckoskrifter skulle allmänheten 
lära sig historia som komplement till den framåtsträvande riktningen, men inte 
enligt den gamla berättande exemplumpedagogiken. I åter andra sades upp-
giften vara att ’roa det allmänna’ vilket kan beskrivas som att de tidiga följe-
tongsromaner som nämns i Tankar Om Wecko-Skrifter levererade dulci på be-
kostnad av utile, medan andra veckoskrifter alltså satte utile framför dulci. 

I dessa nya veckoskrifter ersattes den gamla givna ordningen och dess vär-
deringar om den enskildas roller och uppgifter i samhällsordningen. För att 
ekonomin skulle snurra måste laster och begär exploateras, dygder läras om, 
blickar riktas framåt och nya gångbara relationer i äktenskapet presenteras. 
Det kan uttryckas som att förväntningshorisonten öppnades på två fronter. Å 
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ena sidan förmedlades förväntningar om trosvissa framsteg, å den andra fram-
ställdes framtiden som riskabel och hotfull. I skriftserien med utgångspunkt i 
kopparsticket Risbastugan av Jacob Gillberg, återanvändes det gamla motivet 
upp- och nervänd värld, där en man med neddragna byxor omgiven av fem 
kvinnor i färd med att ge honom en risbastu skildrades. Debatten som följde 
handlade både om vad som gick förlorat när det gamla samhället övergavs, 
och om vad som skulle dryftas i det offentliga samtalet. 

Fru Dygdgestalter mot Fru Lustakaraktärer 
Det offentliga samtalet bidrog till att förmoderna identiteter ersattes av mo-
derna identiteter. De förra menar Dror Wahrman var riktade ’outward’ – utåt 
mot samhället, mot något överordnat, det allmännas bästa till exempel. De 
senare riktas inåt mot ett ’själv’. Efter det han kallar ’l’ancien régime of iden-
tity’ då det hade funnits flera valbara identiteter hävdar han, för senare delen 
av 1700-talets England, att identiteterna stelnade, och att inåtvända identiteter 
för kvinnors del sammanföll med en kvinnlighetens essens och med moder-
ligheten. 

I den svenska debatten uppmärksammar jag flytande gränser inom könen, 
eller snarare att spelet mellan kön som social kategori och det könskodade 
språket utnyttjades när moderna, inåtvända, och jag lägger till framåtriktade 
identiteter formades i förhållande till det begynnande konsumtionssamhället. 
Spänningen mellan å ena sidan kvinnligt kodade laster och begär, å den andra 
både mäns och kvinnors förmåga att tillägna sig dygden gör att man kan få 
syn på när nya identiteter lanserades samtidigt som också gamla ’utåtriktade’ 
identiteter försvarades. Det moderna samhället och livsstilen à la mode hade 
också sina kritiker. Den för vissa åtråvärda kultur som utgick från huvudsta-
den och tilltalade ett socialt mellanskikt sades emot, av representanter för 
samma mellanskikt, men av annan åsikt. 

Debatten uttrycktes som en kamp mellan dygden och lasten, eller som en 
kamp mellan olika kroppsliga begär och behov, åskådliggjord bland annat ge-
nom att manliga skribenter iklädde sig kvinnliga gestalter som ställdes mot 
varandra. Argus hade ju framställt den dygdiga som ett självklart eftersträ-
vansvärt ideal, medan den odygdiga användes som avskräckande exempel. 
(Om än Fruentimbers-Skuggan redan 1738 menade att det var vanskligt att 
över huvud taget framställa dessa exempel för den lockelse de kunde utgöra.) 
I den senare debatten sattes de avskräckande exemplen under tryck, de eröv-
rades, gjordes rumsrena, medan de tidigare föredömliga gjordes gammaldags 
och urarva. Till exempel ställdes Lisa Nyfikens nyfikna gestalt, som uttryck-
ligen framhåller modets och lystnadens funktion i en ny ekonomi mot Maja 
Alfwarsam som önskar bevara den gamla goda tidens värderingar. 

När Bonde-Marjos, den allra minsta pigans, röst lånades till debatten an-
vändes hennes ringa position och oskuldsfulla hållning för att kritisera stads-
bornas livsstil à la mode från en underifrån-position. Dygden var förvisso inte 
demokratisk, ändå ansågs något gå förlorat när den övergavs, som var värt att 
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försvara eller till och med driva än längre. Marjo förespråkade en annan rikt-
ning framåt. Hon ville att kardinaldygden rättvisa skulle omfatta alla. Marjo 
värnade om landsbygdens seder, till och med om pigsysslorna. Med hennes 
gestalt försvarades ett ’förr’, eller ett erfarenhetsrum där behoven skulle sätta 
gränsen för enskildas göranden. Hon satte fokus på frågan om vilken uppgif-
ten bör vara i samhället; att tillmötesgå – allas – behov, genom att mata höns, 
eller att tillfredsställa enskildas egennyttiga begär, stjäla pengar ur hushålls-
kassan för att köpa en päls? Hellre än inåtvända framåtriktade (konsumtions)-
identiteter som kvinnors uppgift i samhället, försvarades utåtriktade identiteter 
med fokus på hushållsarbete och tillmötesgående av basala behov som nöd-
vändiga för samhällets väl.   

Marginalisering och privatisering 
När nya relationer formades i konsumtionssamhället uttrycktes detta också 
som analogier mellan kroppsliga och materiella begär. Bonde-Marjo till ex-
empel försvarade sexualiteten enligt gammalt när hon med sorg i hjärtat för-
står att materiella begär accepteras i det moderna samhället samtidigt som hon 
får höra att berättelsen om hennes älskogsmöte inte var välkommen i samtalet.  

I kommentarerna till skriftserien om Risbastugan hävdades uttryckligen att 
den gamla beskrivningen av den upp- och nervända världen inte skulle dryftas 
offentligt. I det offentliga samtalet, som inledningsvis formades med ett bud-
skap om det allmännas bästa, där kvinnliga läsare välkomnades och kvinnligt 
kodat språk dulci var användbart för att åstadkomma utile, där varken modet 
eller laster som egennytta och begär skulle främjas skrevs hushållet och dyg-
derna senare ut ur samtalet. Den balansgång som det (både könskodade och 
sexualiserade) språket rymde, där manliga skribenter kunde balansera på grän-
sen mellan dygd och last, som hade använts för att locka läsare och lära dem 
anträda dygdens väg gjordes om i en ny begärsdriven samhällsordning. 

Det kan beskrivas som en dubbel rörelse, dels framåt, genom att kvinnligt 
kodat mode, lystnaden efter det nya accepterades som handel och konsumtion, 
dels i sidled. Den gamla bilden av samhället som ett stort hushåll, som inte 
gick att beskriva i termer av en privat och en offentlig sfär, där både kvinnor 
och män skulle vara goda makar och där livet gick sin gilla gång övergavs. 
Den fasades ut ur beskrivningen av samhället och gjordes till ett förr som inte 
var eftersträvansvärt att upprätthålla. Å ena sidan ägde en slags ’privatisering’, 
i bemärkelsen exploatering av enskildas privata, egennyttiga begär, rum. Å 
den andra privatiserades, i betydelsen marginaliserades, hushållet där behov 
skulle tillmötesgås från bilden av samhället. Så skapades modernitetens pen-
dang, traditionen.  

I den svenska debatten uttrycktes alltså utåtriktade identiteter för kvinnors 
del som (självrådig) husmoder så länge som samhället gestaltades som hus-
håll, medan inåtvända framåtriktade identiteter tog vid när hushållet blev mar-
ginaliserad ’privat sfär’. Men det faktum att kvinnligt kodade begär eller lyst-
naden efter det nya accepterades medförde inte att kvinnor – som social 
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kategori – skulle få framträdande roller, varken som skribenter, eller i rollen 
av en kvinnlighet reducerad till moderlighet. Det fick de först senare, och bara 
indirekt, enligt den positiva versionen av uppfostran till att behaga, för att de 
skulle ’bereda sötman’ av mäns liv, som Carl Christoffer Gjörwell uttryckte 
det. Då blev hushållet, eller hemmet, en plats där begärande framåtriktade 
identiteter tränades på uppfostrans slagfält. Dygden miste sin status, laddades 
med behag och småningom med prydhet. Till dess måste därför könstillhörig-
heten framför kvinnors och mäns förmåga att handla i enlighet med dygden 
diskuteras.  

Essentialisering och dikotomisering 
När nya framåtblickande identiteter lanserades i det offentliga samtalet utma-
nades det moraliserande bildspråket. Enligt Mats Malm övergavs exemplum-
pedagogiken eller det liderliga språket från mitten av 1700-talet. Han hänvisar 
då till Thomas Laqueurs tvåkönsmodell, där de båda könens biologiska skill-
nader anförs som grund för deras sociala roller. I denna framställning har jag 
skyndat långsammare och framhållit ett gradvis avståndstagande från ex-
emplumtraditionen, en stegvis, inte biologisering, ändå att debatten bidrog till 
ett likagörande eller en essentialisering av framförallt kvinnokönet och ett åt-
skiljande av eller en dikotomisering mellan de båda könen.  

Ingen tvåkönsmodell åberopas i materialet. Skillnaden mellan könen anses 
vara att det ena är svagare och därmed har svårare att bemästra sina passioner, 
det andra är starkare och bör kunna stå emot laster och begär. Idealet var som 
sagt en god över- och underordning, men både kvinnor och män ägde för-
mågan att sätta sig över könskodade laster och begär och dygden var eftersträ-
vansvärd för båda. Enligt de moraliska veckoskrifterna var skillnaden mellan 
de dygdiga och odygdiga viktigare än den mellan könen.  

Inte minst sprätthöken – den manliga karaktären som det hänvisades till 
under hela frihetstiden – kan betraktas som ett tydligt avskräckande exempel 
på att också män kunde låta sig förledas av kvinnligt kodade laster och begär. 
Med sitt lättjefulla leverne skyr han plikter och ansvarstaganden i samhället 
genom att inte gifta sig och inte bilda hushåll. I stället utnyttjar han kvinnor. 
Enligt Jonas Liliequist kunde sprätthöken avändas som en retorisk figur för att 
knyta borgerliga dygder som flit och sparsamhet till manlighet medan Howell 
menar att ”money making” blev en manlig sysselsättning. I modevetenskaplig 
litteratur, hävdas att män ’avsade’ sig mode. Då blir frågan vad som i så fall 
hände med kvinnligheten? Även kvinnor skulle ju avstå från kvinnligt kodade 
laster och begär.  

I den svenska debatten försvarades möjligheten att upprätthålla skillnaden 
mellan de dygdiga och de odygdiga när det könskodade språket riskerade att 
smälta samman med kön som social kategori. Särskilt kvinnor riskerade att 
göras lika sinsemellan och till ett med de tidigare varnande exemplen. Enkelt 
uttryckt utspelade sig en kamp om ’kvinnan’ i singularis. Vid sidan av mode 
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och hushåll har jag urskilt tre teman – rykte, försvar och uppfostran – för att 
fånga debatten om likagörande eller essentialisering och om dikotomisering, 
för tendensen stötte på motstånd.  

Rykte, försvar, uppfostran 
I skriftserien som följde på kopparsticket Risbastugan tematiserades ryktet om 
att motivet på kopparsticket, där fem kvinnor misshandlar en man, skildrade 
något som faktiskt hade ägt rum i Stockholm samma vinter (kapitel tre). Då 
formulerades en misstanke om att andra kvinnor skulle komma att ta efter, 
rentav bli som dessa kvinnor. Ryktet gjorde könstillhörigheten avgörande på 
bekostnad av möjligheten att vara dygdig. Detta understöddes av Madame 
Slägtkjär, som med sitt namn talade som om hon representerade hela kvinno-
könet. Hon (den manliga skribenten) skar alla kvinnor över en kam och gjorde 
alla kvinnor lika.  

Än tydligare var Carl Michael Bellman i sin dikt Tankar Om Flickors Osta-
dighet där han tillskrev kvinnor en essens genom påståendet att alla kvinnor 
är som exemplet Cloris framför spegeln, som helt gick in för en livsstil à la 
mode. Det handlar kapitel fyra om. I dikten smälts kvinnligt kodat begär och 
mode samman med kvinnor som social kategori, det vill säga inte som mödrar, 
än mindre som husmödrar. Det goda exemplet Calista glöms helt enkelt bort 
och görs till någon som fanns förr i tiden. Men detta stod inte oemotsagt och 
skriftserien som följde kan betraktas som ett Querelle des femmes, eller ’gräl 
om kvinnorna’ där inlägg skrivna utifrån kvinnligt kodade positioner tog på 
sig att försvara kvinnor mot denna påtvingade könsidentitet. De önskade inte 
göras till ett med Cloris framför spegeln, och de försvarade möjligheten för 
kvinnor att vara dygdiga när de anklagades för motsatsen, bland annat genom 
att jämföra med sprätthökar och andra män. De anförde sociala förklaringar 
till att modet tilläts gripa kring sig genom att det fördes in från utlandet av 
män. En av dem gick till och med så långt som att det kvinnligt kodade modet 
inte nödvändigtvis var oförenligt med dygden.  

I det femte kapitlet behandlas det tredje temat, uppfostran. Där visas att 
bland andra det Olyckliga Fruentimret i sin böneskrift framhåller att föräldrar 
av vinningslystnad och med berått mod uppfostrar sina döttrar till att behaga 
och till det som tidigare varit avskräckande exempel. Medan de moraliska 
veckoskrifterna hade fostrat sina läsare genom att moralisera över dem, an-
vändes uppfostran senare under frihetstiden för att på ett konkretare sätt både 
beklaga och åstadkomma förändringar. Uppfostran tillskrevs den roll som ti-
digare modet, eller lystnaden efter det nya, hade som förklaring till samtidens 
förändringar genom att den kan leta sig in i folks sinnen. Detta kan beskrivas 
som ytterligare en distansering från exemplumtraditionens moraliserande fost-
ran där lösningen på samtidens problem var att upprätthålla läsarnas moraliska 
vandel. 

Gemensamt för gestalter som Maja Alfwarsam och Bonde-Marjo i skrift-
serien om Risbastugan, försvaren mot påståendena i dikten om Flickors 
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Ostadighet, liksom det Olyckliga Fruentimret när hon fördömde samtidens 
uppfostran, var att de önskade upprätthålla skillnaden mellan dem som, oav-
sett kön, förmådde sätta sig över kvinnligt kodade laster och begär. När ryktet 
om vad som hade hänt i Stockholm, när påståenden om att sådana är kvinnor, 
och när samtidens uppfostran reducerade kvinnor till ’smycken’ framhärdade 
de i att kvinnors förmåga att göra något för det allmännas bästa skulle värde-
sättas. 

I debatten diskuterades könstillhörigheten framför kvinnors och mäns för-
måga att handla i enlighet med dygden. Den handlade om en essentialisering 
av könen, där identiteter riskerade att formas som att vara någon i stället för 
utifrån att göra något för det allmänna bästa. En handlingsinriktad etik med 
goda exempel och goda ideal i relation till samhället som hushåll försvarades. 
Frågan om vad man gör, hellre än vad man är, utmanades när en livsstil à la 
mode ersatte de uppgifter i hushållet som gick ut på att tillmötesgå behov. 
Någon måste ju konsumera i ett konsumtionssamhälle. Var skulle (det mate-
riella) begäret förläggas?  

Lojalitet och likagörande 
I dessa debatter deltog både kvinnliga och manliga skribenter som använde 
könskodade positioner för olika syften. Några skrev för kvinnors skull och 
beskrev den utsatthet samtidens uppfostran innebar för dem. Andra såg sig 
tvingade att försvara kvinnor mot essentialiserande påhopp. När de i sin tur 
fick svar på tal bemöttes de inte alltid i sak. I stället fick de höra att de inte 
skulle ta till orda i det offentliga samtalet, som kvinnor. Trots att deras argu-
ment gick ut på att göra skillnad mellan dygdiga och odygdiga både kvinnor 
och män blev resultatet att kvinnor gjordes lika sinsemellan. Eftersom de an-
klagades som kategori tvingades de till lojalitet kvinnor emellan, vilket är en 
paradoxal konsekvens, som Joan W. Scott också påtalar.  

Mediet och debattformen bidrog alltså till könsdikotomiseringen. Medan 
Argus hade välkomnat både kvinnliga läsare och inlägg från kvinnliga skri-
benter, andra manliga skribenter hade iklätt sig dygd- respektive lastgestalter, 
tillät sig åter andra manliga skribenter att vara mer ogina. De värnade det man-
liga privilegiet att delta i det då etablerade offentliga samtalet och förde ihop 
de kvinnliga röster de polemiserade emot i en gemenskam kategori, där de 
gjordes till en och densamma. Då kunde också hushållet beskrivas som en 
förvisningsort, snarare än som en bild av samhället: ’Blif wid din slända’ – 
som någon av dem sade, skriv inte! 

Mediemanlighet, kvinnliga skribenter och tystnad 
I framställningen finns en ambition att komma bort från den föreställning som 
säger att nu ’äntligen’ kom det ord från kvinnor. Det offentliga samtalet for-
mades inte heller ’av män, för män’, som det ibland heter. Även om kvinnliga 
skribenter var underrepresenterade var det inte så enkelt som att ett offentligt 
samtal formades först, och att kvinnliga skribenter anslöt efter hand. De vände 
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sig till samma samtal utifrån den ofta återkommande uppmaningen att in-
komma med brev och skrifter. Enligt Joan W. Scott har kvinnor gemensamma 
erfarenheter av att vara utestängda från samhället, från politiska rättigheter 
eller medborgarbegreppet. Men den svenska frihetstidens offentliga samtal 
etablerades både med välkomnande av kvinnliga läsare vid sidan av manliga 
och med utestängande av kvinnliga gestalter och skribenter när det vidgades 
till att omfatta fler genrer.  

Kön användes, och kvinnligt kön går inte lika obemärkt som det manliga. 
Det betyder alltid något, till exempel när manliga skribenter iklädde sig kvinn-
liga pseudonymer och karaktärer eller när kvinnliga skribenter gav sig in i 
samtalet, men då markerade detta på ett annat sätt. Det Olyckliga Fruentimret 
till exempel frågade varför endast kvinnor skulle påläggas tystnad i det samtal 
hon uppfattade sig som inte självklart delaktig i. 

Unga manliga skribenter och konstnärer, som bland andra Olof Dalin 
bakom Then Swänska Argus, senare Jacob Gillberg som förfärdigade koppar-
sticket Risbastugan och Carl Michael Bellman lanserade sig själva genom att 
spela på kittlande ämnen för att nå ut. Deras mediemanlighet skapades både 
genom den skrivande handlingen, den välkomnande gesten, den ibland mäst-
rande tonen, ibland nedsättande hållningen. De höll inte alltid med varandra. 
Ibland uttryckte de sig hotfullt gentemot kvinnor som skribenten bakom Tra-
gedie-Comedien, ibland välvilligt, som domaren Owäldig i Samtal Om 
Qwinno-Wäldet. Det var skillnad att som manlig (anonym) skribent hävda att 
det visst finns dygdiga kvinnor och att som manlig (anonym) skribent påstå 
att ’kvinnor är ämnade att behaga oss’. Skillnader både mellan och inom kö-
nen uttrycktes och utnyttjades både för att åstadkomma frihetstidens offentliga 
samtal, för att öppna förväntningshorisonten och för att träna framåtriktade 
identiteter. 

Skrivande män var inte nödvändigtvis lojala med varandra, ändå hade de 
en relativt bekväm position att skriva utifrån. Deras manlighet stod ofta oan-
tastad. Samtidigt kunde de råka ut för påhopp där de tillskrevs nedsättande och 
förklenande omdömen, till exempel genom att betecknas som fjolliga. Medie-
manligheten gav manliga skribenter ett privilegium att avgöra om och hur 
kvinnliga läsare eller röster skulle välkomnas och användas i det offentliga 
samtalet.  

Den positionen förunnades inte kvinnliga skribenter på samma sätt. Det var 
inte lika enkelt att som kvinna skapa sig som skrivande subjekt. Kvinnors skri-
vande formades i relation till mediemanligheten. Kvinnliga röster talade uti-
från en position som emellanåt var ämnad att understryka budskapet men som 
också kunde användas för att föra det till marginalen. Kvinnor hade inte alltid 
makten över användandet av kvinnliga röster. De kvinnliga skribenterna 
tvingades förhålla sig till att pennan är manligt kodad, vilket de manliga skri-
benterna också gjorde, men med andra konsekvenser.  

Undantagen bekräftar regeln. I frihetstidens offentliga samtal är Hedvig 
Charlotta Nordenflycht den klarast lysande kvinnliga stjärnan, 
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uppmärksammad både under sin livstid och sedan i litteraturhistorien. Hon 
skrev under eget namn och med tydlig apostrofering av sitt kön i Qwinligit 
Tankespel. I den dikt som används här, om ”Det Nymodiga Paret”, hävdar hon 
övertydligt att båda könen har lika stort ansvar i fråga om att låta sig förledas 
av modet. Andra strävade efter att behålla sin anonymitet, till exempel Mar-
gareta von Bragner som stod bakom Samtal Emellan Argi skugga och Fru-
entimbersskuggan och Anna Maria Rückerschöld bakom ”Det Olyckliga 
Swenska Fruentimrets Böne-Skrift til Allmänheten”, som varit okänd för 
forskningen ända in i vår tid. Men även dessa bidrog till att understödja medi-
emanligheten. Den förra lutade sig mot Argus’ berömmelse för att ge sig själv 
en plattform i samtalet samtidigt som hon därmed ökade hans popularitet. När 
den senare tog till orda i slutet av frihetstiden skrev hon från en utifrånposition 
där hon vädjade till allmänheten och till beslutsföra män. Kvinnliga skribenter 
eller de som talade utifrån kvinnors erfarenheter definierade inte det allmänna. 

Manliga skribenter hade inte könet som barriär att ta sig över när de deltog 
i det offentliga samtalet. Gjörwell till exempel åtnjöt de privilegier medieman-
ligheten skänkte. När han debuterade som skribent övergav han den moraliska 
genren där kvinnliga karaktärer hade ingått, för att skriva om andra teman pas-
sande för ett modernt borgerligt samhälle. Han publicerade det Olyckliga Fru-
entimrets böneskrift två gånger, utan att själv ta åt sig av innehållet. När den 
gavs ut möttes den, liksom många andra könspolitiska inlägg under frihetsti-
den, av en påtaglig tystnad. Även tystnad måste alltså betraktas som en strategi 
i formandet av offentliga samtal. Gjörwell överlät uttryckligen dygdegörandet 
till kvinnor i den av de samtidigt publicerade fruntimmerstidningarna, som 
han stod bakom. I dessa var marginaliseringen av hushållet genomförd, de 
skulle läsas av kvinnor som tidsfördriv i pauser från hushållsarbetet. Samtidigt 
kunde även kvinnliga skribenter bidra till andra kvinnors osynliggörande ge-
nom att framhäva sig som den enda eller som den första. Etableringen av frun-
timmerstidningarna åren omkring 1770 kan alltså betraktas som ytterligare ett 
tecken på en marginalisering av kvinnor i offentligheten hellre än att kvinnor 
’äntligen’ tog till orda i samtalet. 

* 
I sin introduktion till Kosellecks bok Erfarenhet, tid och historia skriver Helge 
Jordheim att det finns ett förhållande mellan biologisk och historisk tid:              

 
Den historiska tiden har så att säga blivit ändlös: genom upplysningsfilosofin 
och revolutionshändelserna har historien öppnats mot en oändlig framtid där 
det som hittills har skett – erfarenhetsrummet, som Koselleck säger, inte längre 
ger grund för kunskap om vad som kommer att ske. Förväntningshorisonten 
har blivit del av en process, en evig rörelse som hela tiden möjliggör det absolut 
nya, det man inte har några förutsättningar att förvänta sig. /…/ Den moderna 
världen kännetecknas av en grundläggande asymmetri mellan erfarenhetsrum 



 214 

och förväntningshorisont där framtiden hela tiden undandrar sig våra samtida 
erfarenheter. Det som ändå står fast är döden.1017 

Mot Jordheims avslutande mening vill jag framhålla att det som ändå står fast 
är det som fram till döden upprätthåller livet – hushållet i vid bemärkelse. 
Livsuppehållande sysslor, som att producera och laga mat, sy och laga kläder, 
föda och fostra barn, kan betraktas som svar på kroppsliga behov, som möj-
liggör att livet utsträcks i tiden. Det som Baucis och Philemon satte på bordet, 
det som Lisa Husbonde övergav, det som Sprätthöken skydde och det som det 
Olyckliga Fruentimret värnade om är förutsättningar för att livet ska kunna 
levas till dess att döden tar vid. Avhandlingen visar att den för vissa hotande, 
för andra löftesrika asymmetrin mellan erfarenhetsrum och förväntningshori-
sont faktiskt stod på dagordningen i frihetstidens offentliga samtal, i en kamp 
om vad livet eller samhällsordningen skulle gå ut på.  

Genom att använda kön som analytisk kategori och skilja kön som social 
kategori från det könskodade språk som användes åskådliggörs både hur fri-
hetstidens offentliga samtal formades, och att i detta samtal hushållet, efter att 
inledningsvis ha tjänat som metafor för samhällsordningen och som ram för 
människors göranden och låtanden marginaliserades. Det kvinnligt kodade 
modet, lystnaden efter det nya kom att accepteras vilket bidrog till att öppna 
erfarenhetsrummet mot förväntningshorisonten och mot moderniteten samti-
digt som hushållet gjordes till en privat sfär. Det var en dubbel rörelse: både 
manligt kodad borgerlig politik och kvinnligt kodad konsumtion var framåt-
riktade, medan hushållet där kvinnor och män hade arbetat sida vid sida mar-
ginaliserades, gjordes till utanför samhället. 

Med detta hoppas jag bidra till att ’avnaturalisera’ hushållets ’privata’ ka-
raktär när det annars riskerar att bli ahistoriskt. Det är också väsentligt att lösa 
upp paradoxen när individuella rättigheter formades utifrån en till synes 
kroppslös individ vilket innebar svårigheter för senare feminister. Jag försöker 
att inte bara undersöka förändrade könsrelationer i frihetstidens offentliga 
samtal, utan även det aktiva motståndet när dessa höll på att förändras och 
möjligheten för både kvinnor och män att vara dygdiga försvarades. Risken är 
annars att man reproducerar dikotomier mellan könen, och att skillnaden mel-
lan dem görs skarpare på bekostnad av skillnaden inom dem. Man riskerar att 
inte uppmärksamma hur omförhandlingar gick till och att inte uppfatta agent-
skap. Viktigare än att tolka fram dikotomiserande ideal är de olika alternativen 
och att lyfta fram de motbilder som tecknades som erkänner olikheter männi-
skor emellan, utifrån deras förmåga att uträtta saker väl eller illa i förhållande 
till vad livet går ut på. 

                               
1017 Jordheim, Inledning, i Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 16. 
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Summary 

This thesis, Fashion and the household: The formation of media and gender 
in 18th Century Swedish periodicals and pamphlets, deals with the formation 
of media and gender in 18th Century Sweden using fashion and the household 
as themes of discussion and gender as an analytical category. The material 
used consists of periodicals, small prints and series of pamphlets published 
from the 1730s to the 1770s in Sweden, and one engraving showing five 
housewives beating a husband on his bare buttocks printed in 1755. According 
to both writers of that time and to earlier research these periodicals and pam-
phlets, printed in small editions and circulated mostly in the capital of Stock-
holm, meant a breakthrough for a new public discourse.  

One aim is to study how gender was used, discussed and constructed in this 
new media. Following Joan W. Scott, who considers gender to be useful in 
decoding meaning, it is important to distinguish the gender of writers and the 
gendered language they used when turning to both female and male readers, 
addressing a new imagined bourgeois community. Another aim is to study 
how gender was used to create modern forward looking identities applying 
Reinhart Koselleck’s framing concepts ‘room of experience’ and ‘horizon of 
expectation’. Of particular interest in this thesis is the debate on modernity in 
this new media and how it brought about new views on modern society, in-
cluding the relation between and the construction of public and private 
spheres. The public discourse fostered a debate on the privatization of the 
household. 

The starting point for the two first chapters is the early Swedish moral pe-
riodicals of the Spectator genre, particularly Then Swänska Argus, ‘The Swe-
dish Argus’ anonymously published 1732–34 by the poet, historian and cour-
tier Olof Dalin, later knighted von Dalin. These periodicals are used to study 
how the public discourse was constructed with gendered strategies to reach a 
new audience. Although one was written by a woman, focus lies on how a 
new media masculinity was formulated. Young male authors turning to read-
ers of both genders and using female readers as a resource were creating a new 
masculinity to counter the older dominant orders. Using the gendered lan-
guage of utile dulci, ‘pleasure for utility’, they also distinguished themselves 
from their readers when bringing them into a moral discourse, teaching both 
women and men how to live virtuous lives. It is shown how virtue, originally 
from latin vir – man, could include and be achieved by both men and women. 
This can be described as a kind of equanimity, but not equality.  
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Furthermore, the new media, supposed to be published weekly, taught read-
ers to long for next week’s paper thus teaching consumer behaviour but also 
creating a tension between the old moral dictum and a new consumer culture.  

Chapter two deals with the same periodicals, now focusing on how the 
household, and at its center the married couple, served as a metaphor for so-
ciety, thereby being useful in commentaries on the changes of the current time. 
Three models of marriages helped to design the moral map: the paradisiacal, 
the household turned upside down, and the ordinary hierarchical household in 
accordance with the Hustavlan, or ‘Household Tabela’ from Luther’s Ca-
thechism. Both husband and wife were to work side by side in order to fulfill 
the needs of a well-kept household. It is argued that the counter concept fash-
ion, or la mode with its feminine connotations, incorporated a threat to the 
upholding of the good order. The lifestyle à la mode was used in evaluations 
of both men’s and women’s deeds, but differently depending on gender. Most 
valued was a virtuous man, thereafter a virtuous woman. A woman driven by 
her passions was at least understandable, but worst was the man unable to 
withstand desires, most often pictured as a snobbish petit-maitre. Thus, the 
new public discourse was explicitly constructed by inviting both female and 
male readers and by emphasising both men’s and women’s work in the house-
hold. Fashion or la mode, like the concept of progress highlighted by 
Koselleck to encapsulate modernity, helped direct forward-looking identities. 

The following three chapters center on how gender was used in public de-
bates, both on how the media discourse was to change and on the widening 
gap between the ‘room of experience’ and the ‘horizon of expectation’, in 
which the household as a metaphor of society was challenged by a lifestyle à 
la mode. 

The third chapter discusses the public discourse of the growing printed me-
dia and deals with the question of what periodicals and pamphlets should be 
dealing with. The 24-paged small print Tankar Om Wecko-Skrifter, ‘Thoughts 
on Periodicals’ 1755, in which all papers and some pamphlets published dur-
ing the first years of the 1750s are described and commentated on, is used to 
depict the widened range of the public discourse. Some are looking forward 
to pursuing economic growth and prosperity, some present constructions of 
historic knowledge, others are meant to be read for pastime pleasure. Thus 18th 
Century Swedish media was divided into periodicals both for utile, utility and 
for dulci, pleasure. But not without debate. ‘Thoughts on Periodicals’ also 
comments on the long series of small prints following the publication of the 
engraving Risbastugan, ‘The Husband’s Beating’ printed early in 1755. In this 
debate alternative views on modernity were expressed by male writers blam-
ing women for the hardened times, and by other male writers using female 
pseudonyms and ‘feminist’ arguments, for instance to debate poor people’s 
positions or the privatization or marginalization of the household. It is argued 
that the ‘horizon of expectation’ opened in two directions constructing 
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another, more threatening, view on modernity alongside the one of a prosper-
ing future.  

Chapter four concerns the debate following the first poem published by the 
famous poet Carl Michael Bellman, Tankar Om Ostadiga Flickor, ‘Thoughts 
on unruly girls’ 1758. It is argued that the series of small prints following 
Bellman’s poem, of which a couple were written by female voices, can be 
described as a Swedish example of La querelle des femmes, ‘The quarrel 
about women’ where accusations of the female sex were answered upon. In 
contrast to other moralistic writings depicting vice in order to teach virtue, 
Bellman proclaims young women not only to behave as if, but to be full of 
fashionable vices. Defending women, his opponents uphold the possibility of 
doing virtuous deeds regardless of gender. Returning to the example of the 
petit-maitre, the argument is that feminine fashion is used by both women and 
men. At the same time, both female, and male writers even more hostile to 
women than Bellman, turned the debate from the issue of a lifestyle à la mode 
to the question of who is to participate in the public discourse. Paradoxically, 
the fact that writers arguing that virtue, not gender should be important, had 
to defend women as a group, resulted in a proliferated gender dichotomy. The 
debate following Bellman’s poem expresses a discussion on the essentializa-
tion of the sexes. 

In the last and fifth chapter, the theme of the participation in and the con-
struction of the public discourse, and the theme of fashion or a lifestyle à la 
mode are brought together. On the one hand, male writers during the period of 
freedom of press 1766–1772 could describe participation in the public, and by 
then more political discourse, as fashionable, thus showing the speed of which 
political issues were discussed. On the other hand, in the debate on education 
and upbringing, young women, it was argued, were brought up only for the 
marriage market. But both Cajsa Warg, in her well-known cookbook, and 
Anna Maria Rückerschöld, later to publish four cook books, wished to uphold 
the knowledge or know-how of housewives and housekeepers when it was 
said to deteriorate due to lack of proper upbringing. In a political pamphlet 
published 1770, the latter also insisted on public laws and regulations to be 
authorized to secure women’s education in times when their upbringing was 
described as meeting fashionable desires. Rather than inwardly, forward look-
ing identities regarding women’s roles in consumer culture, Rückerschöld de-
fended outwardly directed identities, by focusing on housekeeping and the 
meeting of essential needs, as central to the good of society. Contrasting this 
pamphlet to women’s periodicals published during these same years, an alter-
native to framing feminist debates within the concepts of equality versus dif-
ference is discussed. 

The conclusion discusses the results of using gender as an analytical cate-
gory. While earlier research has focused on either women’s participation in 
public discourse, or the role of fashion and consumption, or the ideal of an 
honest husband and his faithful wife as the consumer, this thesis investigates 
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how gender was used in the construction of the public discourse in a more 
heterogeneous way. The perspective is meant to show how gender was used 
on different levels by both male and female writers who used gender differ-
ently depending on purpose or agenda and in the opposition to the changes 
described to be taking place. 

Gender was used both benevolently and with hostility, both for including 
and excluding purposes. Male writers of early moral periodicals turned to fe-
male readers as a resource when challenging the dominant male discourse, 
using the gendered language of utile dulci in the construction of the new public 
discourse. Argus for instance was welcoming women, but only on the condi-
tion for them to be virtuous. The media masculinity proclaimed differed from 
that of the men Argus was trying to master through its moral writings. Some 
of his followers, who from time to time presented him as a publicist hero, were 
not always as benevolent as he was. Lesser known writers clanked on each 
other using a gendered language, on women in general and in particular on 
writers using female voices. Some actively told women writers not to partici-
pate in the public debate. Others used female pseudonyms – possible in anon-
ymously printed media – for certain purposes to underline arguments. Later 
male writers turned to women readers with periodicals written especially for 
them as a means to widen the market of publicly printed media, but at the same 
time to uphold the marginalization of the household from society. 

Female writers could be met either with silence or outrage, but they as well 
had different aims or agendas. Some wanted to be part of the public discourse 
raising their voices to oppose and present alternatives to what had been said 
by male writers. Others tried to change both the public discourse and the per-
ceptions of gender. When writing women’s periodicals themselves, some con-
structed a public room of their own, apart from the main political discourse, 
thereby creating a new or another femininity. Some wanted to defend virtue 
the way it encapsulated a relation also for women to the common good. Rück-
erschöld did not want the household to be marginalized but rather to be a con-
cern for political reforms. 

By using gender as an analytical category, the public discourse studied in 
this thesis is decoded showing how both society and the public discourse, sim-
ultaneously, were gendered in new ways. It presents a debate of modernity on 
the threshold to modernity, and a debate on the exploitation of private vices 
and the marginalization or privatization of the household, later to be described 
as a division of private and public spheres. 



 219

Källor & litteratur 

Otryckta källor 
Kungl. biblioteket 
Brev från Anna Maria Rückerschöld till Carl Christoffer Gjörwell, 28 februari 1770, 

Ep G 10:6. 

Uppsala universitetsbibliotek 
Anteckningar sammanbundna med Stockholms Post-Tidningar 1755, daterade Stock-

holm 23 januari, resp. 23 juni 1755, Tidn. G. S. 18 J a, interfolierat exemplar. 

Tryckta källor 
/Ahlgren, Catharina/, Brefwäxling Emellan Twänne Fruntimmer, Den ena i Stockholm 

Och Den andra på Landet I Åtskillige blandade ämnen I–III (Sthlm, 1772–73). 
/Annerstedt, Daniel/, Den Okände Masquen (Sthlm, 1755). 
/–/, En Ärlig Mann (Sthlm, 1755). 
/Bacon, Francis/, Lord Verulams Uprichtiga Utlåtelser Angående Sedor, Regering 

och Hushåll. Eller Kärnan af Alt (Sthlm, 1726). 
/Bellman, Carl Michael/, Tankar Om Flickors Ostadighet (Sthlm, 1758); även i Bell-

mansällskapet, utg., Carl Michael Bellmans skrifter vol XIII: Ungdomsdikter I: 
Dikter av blandat innehåll (Sthlm, 1980). 

/Berghult, Anders/, Hushåls-Bibliothec (Sthlm, 1755–57). 
/Bergius, Bengt, Lind, Jöns & Ståhl, David/, Nytt Förråd Af Äldre och Nyare Hand-

lingar Rörande Nordiska Historien (Sthlm, 1753).  
Blindbockens Wälde öfwer Flickan, Som Obuden tagit sig an Könets Förswar (Sthlm, 

1758). 
/Borger, Carl Fredrik/, Bonde-Marjos Andra Inlaga, Til Gudinnan Rättwisa, Angå-

ende Et så kalladt Swar, Uppå Marjos Klago-Skrift (Sthlm, 1755).  
/–/, Bonde-Marjos Klago-Skrift Til Gudinnan Rättwisa, Angående Grymsinta 

Qwinnor (Sthlm, 1755). 
/–/, Bonde-Marjos Tredie Inlaga, Till Gudinnan Rättwisa, Emot Madam Slägtkjär 

(Sthlm, 1755). 



 220 

/Bragner, Margareta von/, Samtal Emellan Argi Skugga Och En Obekant Fruentim-
bers Skugga Nyligen ankommen til de dödas Rjke (Sthlm, 1738–39). 

Bref om Åtskillige Ämnen (Sthlm, 1758). 
/Britaine, William de/, Mennisklig Försichtighet Eller Konst Hwarigenom en Men-

niskias Lycka och Upkomst kan befordras (Sthlm, 1725–26). 
/Browallius, Johan/, Den Philosophiske Mercurius (Sthlm, 1734). 
/–/, Förnuftigt och Nöjsamt SAMTAL Goda Wänner emellan om allehanda Saker 

/1732/. 
/–/, Oskyldig Mål-Ro Eller Förnöjliga Samtal Om hwarjehanda Lärda och Nyttiga 

Saker. Them Ro-älskandom til Roande på Lediga Stunder (Sthlm, u. å. /1731/).  
/–/, Then Swenska Patrioten (Sthlm, 1735).  
/Carlsson, Carl & Carlsson, Edvard/, Sedolärande Mercurius (Sthlm, 1730–1732).  
/Celsius, Olof & Hesselius, Andreas/, Thet Swenske Nitet (Sthlm, 1738).  
/Dalin, Olof/, Then Swänska Argus (Sthlm, 1732–34); även Martin Lamm & Bengt 

Hesselman, utg., /Olof Dalin/, Then Swänska Argus I–III (Sthlm, 1910–19; ny utg. 
1994). 

Damons Förklaring Emot Förswaret och det ytterligare Swaret På Tankar Om Flick-
ors Ostadighet (Sthlm, 1758). 

De Nymodiga Fruntimren, Eller SOPHIAS Och BELISINDES Tankespel (Sthlm, 
1773). 

Den förklädde Argus (Sthlm, 1761). 
Den Skrifklådige Garfwaren. På Nya Pänfägtare-modet (Sthlm, 1768). 
Den Swenska Aspasie. Weckoskrift för Fruentimmer (Sthlm, 1782).  
Denna Werldennes största Tänckwärdigheeter eller dhe så kallade Relationes Curi-

osae (Sthlm, 1682). 
Det Enfaldiga Fruntimret (Sthlm, 1773). 
En Kostelig Het-Wägg För Fem styfwer Portionen, av pseud. Madame de Wäderhwir-

fwel, Née de Hetvägg (Sthlm, 1756). 
/Ennes, Claes Ludvig/, Allmänhetens Åtskillige Omdömen Angående Masquerader, 

Samlade Utur Ryktets Protocoll, För Februarii Månad (Sthlm, 1755). 
/–/, Tankar Om Wecko-Skrifter (Sthlm, 1755). 
/Fant, Johan Michael/, En Flickas Förswar Emot Tankar Om Flickors Ostadighet 

(Sthlm, 1758). 
Fénelon, François de Salignac de la Mothe, Afhandling om Unga Fruntimers Upfost-

ran (1687; sv. övers., Sthlm, 1762). 
/Fischerström, Johan/, Fruntimers Port-Feuillen (Sthlm, 1781). 
Fruentimmers Nöjen (Sthlm, 1772).  
Frustugo Bibliothek (Sthlm, 1770). 
/Gillberg, Jacob/, Risbastugan (Sthlm, 1755). 
Gjörwell, Carl Christoffer, Den Swenska Mercurius (Sthlm, 1758; 1759). 
/–/, Bref Om Blandade Ämnen (Sthlm, 1754). 
/–/, Fruentimmers-Tidningar I–II (Sthlm, 1772). 
–, Företal, i Stats- och Hushåls-Journal (Sthlm, 1767). 
–, Stockholms Historiska Bibliotek (1755). 



 221

–, Svenska Magazinet (Sthlm, 1766). 
–, Til Läsaren, i Gjörwell, Carl Christoffer, utg., Almänna magazinet N:o I (Sthlm, 

1770).  
/Granberg, Per Adolf/, Journal för Konster, Moder och Seder (Sthlm, 1815).  
/Gumælius, Lars/, Berättelse Om Ett Nytt sätt, at förbättra onda och wanartiga Hust-

rur (Sthlm, 1755).  
/–/, Glam Emellan Lisa Nyfiken, Maja Alfwarsam och Caisa Lustig, Rörande Några 

Nyheter, som icke länge sedan händt ibland deras Kön (Sthlm, 1755).    
/Gyllenborg, Carl/, Swenska Sprätthöken (Sthlm, 1740); ny utg. Lennart Breitholtz 

(Uppsala, 1959). 
/Gyllenborg, Olof/, Skuggan Af den döda Argus (Sthlm, 1735). 
Halifax, George Savile, Marquis Hallifax råd til sin dotter (sv. övers., Sthlm, 1758). 
Herr-Gårds Jönses Utlåtelse Om Wers-Makare, Som skrifwit om honom och Bond-

Marjo (Wästerås, 1755). 
/Hesselius, Andreas/, Gudinnan Rättwisas Swar På Bonde-Marjos Klago-Skrift, An-

gående Grymsinta Qwinnor (Sthlm, 1755). 
/–/, Herrgårds Fogdens Jöns Släggas Förswars-Skrift, Emot Bond-Marjo; På trycket 

befordrad. Alla giftsjuka Flickor til warnagel, at ej ohemult beswära Gudinnan 
Rättwisa; Försedd med Auctoris tänkwärda Företal, jemte Figurer och månge lärde 
Mäns Noter (Sthlm, 1755). 

/–/, Madame Slägtkjärs Förestälning Til Bonde-Marjo, Angående Dess ingifna Kla-
gomål, Til Gudinnan Rätwisa, Emot Grymsinta Qwinnor (Sthlm, 1755). 

/–/, Rättwisans Föreställningar, Til Bonde-Marjo (Sthlm, 1755). 
/–/, Then Swenska Sanningen (Sthlm, 1739). 
Holberg, Ludvig, Niels Klims underjordiska resa (1741, sv. övers. 1746, ny svensk 

övers., Umeå, 2007).  
/Holmén, Bengt/, Orsaker Til Ungkarlarnas Hinder Från Giftermål, Ur et nyligen 

ankommit Bref Til Mademoiselle N. N. Des Beaux Discours, Til Trycket befordrade 
Af Fruntimrens Favorit (Sthlm, 1765).  

/Kiellberg, Eric/, Philopatri Bref (Sthlm, 1761). 
/Kling, Jacob/, red. & övers., Den Engelske Spectator (Sthlm, u. å. /1734–35/).  
/Kryger, Johan Fredrik/, Den Förnuftige Fritänkaren (Sthlm, 1767). 
/–/, Den Wälmenande Patrioten (Sthlm, 1751). 
/Litzelius, Samuel/, utg., Angenäma Sjelfswåld (Åbo, 1783; faks. Helsingfors, 1982). 
/–/, utg., Om Konsten att rätt behaga (Åbo, 1782; faks. Helsingfors, 1982).  
/Munck, Petrus/, Samtal Om Det Oinskränkta Qwinno-Wäldet (Sthlm, 1755). 
Nordenflycht, Hedvig Charlotta, ”Det Nymodiga Paret”, i Qwinligit Tankespel För År 

1746–47 (Sthlm, 1747). 
/–/, Fruentimrets försvar emot J. J. Rousseau medborgare i Geneve (u. o, u. å /Sthlm, 

1762/); även i Hilma Borelius & Theodor Hjelmqvist, utg., Samlade skrifter av Hed-
vig Charlotta Nordenflycht III: Svenska författare utg. av Svenska Vitterhetssam-
fundet XI (Sthlm, 1938). 

/Nyrén, Carl/, En Petit Maitre, På Swenska Snushane (Sthlm, 1766). 



 222 

/Odel, Anders/, Den Swenska Argus (Sthlm, 1767), efter ett par nummer, Den Nya 
Swenska Argus (Sthlm, 1767).  

/–/, Det Lystra Och Belefwada Stockholm, Beskrefwet Av Herden CelAdOn (Sthlm, 
1739). 

/Oelreich, Niclas von/, En Ärlig Swensk (Sthlm, 1755–56).  
/Orrelius, Magnus/, Ungkarlarnas Lama skäl til hinder Från Giftermål, å daga lagde 

af alla Rättsinta Flickors Upriktiga Tolkare PARTHENOPHILUS; Til Swar på et 
Tryckt Bref härom til MADEMOISELLE N. N. de B. D. (Sthlm, 1767). 

Palmberg, Eva /pseud./, Afmålning Af en Petit-Maitre Til Flickors Förswar Emot De-
ras Tadlare. Utgifwen på könets wägnar (Sthlm, u. å. /1758/).  

”Parodie öfwer några Verser, som äro mycket bekanta, Angående Änklingen Damon”, 
i Lustiga Saker, til Ro och Nöje I (Sthlm, 1759). 

/Pihlgren, Magnus, alt. Helsingius, Daniel/, En Fri Swänsk (Sthlm, 1761). 
/Plantin, Esaias Zacharias/, Genljud Mot Ytterligare svar på skriften, Tankar om flick-

ors ostadighet (Sthlm, u. å. /1758/). 
Rückerschöld, Anna Maria, Den Nya och Fullständiga Kok-Boken (1796; 2 uppl. 

Sthlm, 1801). 
/–/, ”Det Olyckliga Swenska Fruentimrets Böne-Skrift til Allmänheten”, Upsatt Af 

Fru D**, i C. C. Gjörwell, utg., Almänna Magazinet N:o I (Sthlm, 1770). 
–, En Hushålls-Catheches (Sthlm, 1801). 
–, En Liten Hushålls-Bok (Sthlm, 1785). 
Rydelius, Andreas, Nödiga Förnuffts Öfningar För all slags Studerande Ungdom 

(Linköping, 1718–22). 
Sahlstedt, Abraham, Dictionarium Psevdo-Svecanum, är: Ord-Lista På främmande i 

Swenska Språket förekommande Ord (Wästerås, 1769).  
/–/, Nyckel Til Then Swenska ARGUS, Eller Alphabetiskt-Register På de uti detta 

Wärck förekommande märckwärdige Lärdomar, uti Afhandlingar, Betracktelser, 
Sagor, Rim, Ordspråk, Infall, Titlar, Rätta och dicktade Namn med mera (Sthlm, 
1739).  

/–/, ”Om Poëter och Verser i gemen, och om Denna Samlingen i synnerhet”, i Samling 
af Verser på Swenska IV (Sthlm, 1753). 

/–/, Swar på Brefwen om Blandade Ämnen (Sthlm, 1754).  
/–/, Vittert Snille, i en kårt afhandlig betracktadt av Amarantus (Sthlm, 1775). 
/Salander, Eric, & Röding, Jacob/, Then Swenska Orus, (Sthlm, 1750–51). 
/Salvius, Lars/, Tanckar Öfwer Den Swenska Oeconomien Igenom Samtal yttrade 

(Sthlm, 1738). 
–, utg., Lärda Tidningar 1755; 1758. 
Samtal, I The Dödas Rijke, Emellan Den Sedolärande Mercurius, Och Den Swänska 

Argus (Sthlm, u. å. /1735/). 
Sanningens Granskning Så öfwer Flickors Ostadighet, Som emot det deröfwer gifna 

Förswar (Sthlm, 1758). 
Sibylla, Tankar Om Gåssars Ostadighet Eller Flygtighet (Sthlm, 1759). 
/Stagnell, Johan/, Tragedie-Comedie, Uti En Act, Kallad: Ris-Bastugan (Sthlm, 

1755). 



 223

/Steele, Richard/, The Tatler (1709), i Robert J. Allen, ed., Addison and Steele. Selec-
tions from the Tatler and the Spectator (NewYork & London, 1957; 1968). 

Stockholms Post-Tidningar, 1755; 1758.  
Swebilius, Olof, Enfaldig Förklaring Öfwer Lutheri Lilla Catechismum, stält genom 

Spörsmål och Swar (Upsala, 1689; faks. Malmö, 1942). 
Swenska Masquen (Sthlm, 1774). 
Sveriges rikes lag: Gillad och antagen på riksdagen år 1734 (1780; faks., Sthlm, 

1984). 
/Säfström, Anders/, En Banqueroute-Spelares Berättelse, Om En sin goda Wäns Be-

synnerliga Öden Och Lefwerne (Sthlm, 1753–54). 
/–/, En Fri-Murares Lefwernes Beskrifning, Utgifwen Af Et Fruntimmer (Sthlm,1754).  
/–/, HAN––s Collation Eller Det Lustiga Gästabudet (Sthlm, 1755). 
Tanckar Om Giftermåls Förhinder, Yttrade I Twänne Dygdiga Jungfrur, Solas och 

Stiernas Samtal (Sthlm, 1758). 
Tankar Öfwer Swenska ARGUS (Sthlm, 1767). 
Then Swenske Patricius (Sthlm, 1752). 
W/arg/, C/hristina/, Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber (Sthlm, 1755).  
Ytterligare svar på skriften kallad Tankar om flickors ostadighet (Sthlm, 1758). 
/Zarent, Johan/, Menniskiowännen (Sthlm, 1747).  
Ziervogel, Evald, Trettio Historiska Afhandlingar Öfwer Swenska Mynt Och Medail-

ler, Weckotals utgifne (Sthlm, 1755). 

Litteratur 
Abrahamsson, Åke, ”Munkbropressen – från Postgumman till Madam Andersson”, 

Stadsvandringar 17, Stockholms stadsmuseum 1994. 
Ahlund, Mikael, ”Konsten att försörja sig som konstnär”, i Klas Nyberg, red., Ekono-

misk kulturhistoria: Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720–1850 (Sthlm, 
2017). 

Alenius, Marianne, ”Om alla slags berömvärda kvinnopersoner: Gynæceum – en 
kvinnolitterturhistoria”, i Elisabeth Møller Jensen, red., Nordisk kvinnolitteratur-
historia I: I Guds namn 1000-1800 (Höganäs, 1993). 

Aléx, Peder, ”Skolkökslärarinnorna och kunskapen om hemmet”, i Ann-Katrin Hatje, 
red., Sekelskiftets utmaningar: Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet 
vid sekelskiftet 1900 (Sthlm, 2002). 

Ambjörnsson, Ronny, Familjeporträtt: Essäer om familjen, kvinnan, barnet och kär-
leken i historien (Sthlm, 1978). 

Amundsen Bergström, Matilda, ”La querelle des femmes: En arkipelagisk historia”, 
Lychnos 2016. 

Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens 
ursprung och spridning (1991; sv. övers. 2 utökade uppl. Göteborg, 1993). 

Andersson Lennström, Gudrun, ”Makt och myndighet: Kring 1686 års lagkommiss-
ion och kvinnans vardagsmakt”, i Gudrun Andersson Lennström & Marie 



 224 

Lennersand, red., Sprickor i muren: Funktion och dysfunktion i det stormaktstida 
rättssystemet (Uppsala, 1998). 

Appel, Charlotte, ”Fruentimmer Lekture”, Siden Saxo 1998: 2.  
Babcock, Barbara A., Introduction, i Barbara A. Babcock, ed., The Reversible World: 

Symbolic Inversion in Art and Society (Ithaca & London, 1978). 
Bartholomeus I & Jackelén, Antje, ”Klimatkrisen förvärras när man gör en dygd av 

girighet”, Dagens Nyheter 25.9 2019. 
Bauman, Zygmunt, Det individualiserade samhället (2001, sv. övers., Göteborg, 

2002). 
Benhabib, Seyla, Autonomi och gemenskap: Kommunikativ etik, feminism och post-

modernism (1992, sv. övers. Göteborg, 1992). 
–, Jämlikhet och mångfald: Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder 

(2002, sv. övers. Göteborg, 2004). 
Bennich-Björkman, Bo, ”Affärer i politiskt tryck: Offentlighetsprincipen och spelet 

om den politiska makten 1766–72”, i Marie-Christine Skuncke & Henrika Tande-
felt, red., Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–
1772 (Stockholm & Helsingfors, 2003). 

–, ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader: Systemen för spridning av 
böcker i Sverige 1600–1850”, i Jan-Erik Pettersson, red., Bokens vägar: Seelig & 
Co 150 år (Sthlm, 1998). 

Berger, Margareta, Äntligen ord från Qwinnohopen! Om kvinnopress under 1700-ta-
let (Sthlm, 1984). 

Bergner, Barbro, ”Dygden som levnadskonst: Kvinnliga dygdeideal under stormakts-
tiden”, i Eva Österberg, red., Jämmerdal & fröjdesal: Kvinnor i stormaktstidens 
Sverige (Sthlm, 1997). 

Bergström, Martin, Ekström, Anders & Lundgren, Frans, Publika kulturer: Att tilltala 
allmänheten, 1700–1900 (Uppsala, 2000). 

Bjurman, Eva Lis, Catrines intressanta blekhet: Unga kvinnors möten med de nya 
kärlekskraven 1750–1830 (Sthlm/Stehag, 1998). 

Björk, Nina, Fria själar: Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson 
(Sthlm, 2008). 

–, Sireners sång: Tankar kring modernitet och kön (Sthlm, 1999). 
Björkman, Margareta, Catharina Ahlgren: Ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sve-

rige (Sthlm, 2006). 
Bloch, Ruth H.,”The gendered meanings of virtue in revolutionary America”, SIGNS: 

Journal of Women in Culture and Society Vol. 13, No 1 (1987). 
Bodensten, Erik, ”Heder och ära i tidigmodern politisk offentlighet”, i Leif Runefelt 

& Oskar Sjöström, red., Förmoderna Offentligheter: Arenor och uttryck för politisk 
debatt 1550–1830 (Lund, 2014).  

–, Politikens drivfjäder: Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken 
(Lund, 2016). 

Bondestam, Maja, Människans metamorfos: Ålder och den mognande kroppens poli-
tik, 1580–1850 (Nora, 2020). 



 225

–, ”Revolutionens tid: När svensken gick in i puberteten”, i Torbjörn Gustafsson Cho-
rell & Maja Bondestam, red., In på bara huden: Medicinhistoriska studier tilläg-
nade Karin Johannisson (Nora, 2010). 

Breitholtz, Lennart, ”Den äldre upplysningen”, i E. N. Tigerstedt, red., Ny illustrerad 
svensk litteraturhistoria II: Karolinska tiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden 
(Sthlm, 1956). 

Breward, Christopher, The Culture of Fashion: A New History of Fashionable Dress 
(Manchester & New York, 1995). 

– & Evans, Caroline, eds, Fashion and Modernity (Oxford & New York, 2005). 
Bringéus, Nils-Arvid, ”Ond husholdning”, Kulturens årsbok (Lund, 1989). 
Broberg, Gunnar, ”Den svenska Mercurius”, i Gunnar Broberg, red., Gyllene Äpplen: 

Svensk idéhistorisk läsebok (Sthlm, 1991). 
–, ”Dygderna – klassiska och kristna”, i Gunnar Broberg, red., Gyllene Äpplen: Svensk 

idéhistorisk läsebok (Sthlm, 1991). 
–, ”Nyfiken i en strut”, i Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg & Catharina 

Stenqvist, red., Dygdernas renässans (Sthlm, 2012). 
–, Tsunamin i Lissabon: Jordbävningen den 1 november 1755 i epicentrum och i 

svensk periferi (Sthlm, 2005). 
Brown, Carolina, Mode: Klädedräktens historia genom fem sekler (Sthlm, 1991). 
Burius, Anders, Ömhet om friheten: Studier i frihetstidens censurpolitik (Uppsala, 

1984). 
Burke, Peter, Folklig kultur i Europa 1500-1800 (1978, sv. övers. Sthlm, 1983). 
Burtt, Shelley, Virtue Transformed: Political argument in England, 1688–1740 (Cam-

bridge, 1992).  
Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversioon of Identity (New York, 

1990). 
Byström, Olof, utg., Carl Michael Bellmans levernesbeskrivning (Sthlm, 1947). 
Böök, Fredrik, Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809 (Sthlm, 

1907). 
Carlsson, Ingemar, Olof Dalin och den politiska propagandan inför ”lilla ofreden”: 

Sagan om hästen och Wår-Wisa i samtidspolitisk belysning (Lund, 1966). 
–, Olof von Dalin: Samhällsdebattör. Historiker. Språkförnyare (Varberg, 1997). 
Carlsson, Lizzie, ”Jag giver dig min dotter”: Trolovning och äktenskap i den svenska 

kvinnans äldre historia I–II (Sthlm, 1965; 1972). 
Carlsson, Åsa, Kön, kropp och konstruktion: En undersökning av den filosofiska grun-

den mellan kön och genus (Sthlm/Stehag, 2001). 
Christensson, Jakob, Lyckoriket: Studier i svensk upplysning (Sthlm, 1996). 
–, ”Skvaller och rykten”, i Jakob Christensson, red., Signums svenska kulturhistoria: 

Gustavianska tiden (Sthlm, 2007). 
Clery, Emma J., The Feminization Debate in Eighteenth-Century England: Literature, 

Commerce and Luxury (Basinstoke & New York, 2004).  
Cohen, Michèle, ”’Manners’ Make the Man: Politeness, Chivalry, and the Construc-

tion of Masculinity 1750-1830”, Journal of British Studies 44, No 2 (2005). 



 226 

Collstedt, Christopher, ”Lokalsamhällets offentlighet: Makt och människor i reform-
ationstidens Malmö”, i Leif Runefelt & Oskar Sjöström, red., Förmoderna Offent-
ligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830 (Lund, 2014). 

 Cowan, Brian, ”What was Masculine about the Public Sphere? Gender and Coffee-
house Milieu in post-Restoration England”, History Workshop Journal 51, 2001. 

Danius, Sara, ”Introduktion: Charles Baudelaire”, i Sara Danius, Cecilia Sjöholm & 
Sven-Olov Wallenstein, red., Aisthesis: Estetikens historia (Sthlm, 2012). 

–, ”Själen är kroppens fängelse: om den vanskliga distinktionen mellan kön och ge-
nus”, i Claudia Lindén & Ulrika Milles, Feministisk bruksanvisning (Sthlm, 1995). 

Davidoff, Leonore, ”Old husbands tales: offentligt och privat i feministisk historia”, 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2001: 2. 

Davis, Natalie Zemon, ”Women on Top: Symbolic Sexual Inversion and Political Dis-
order in Early Modern Europe”, i Barbara A. Babcock, ed., The Reversible World: 
Symbolic Inversion in Art and Society (Ithaca & London, 1978). 

de Wit Sandström, Ida & Fredriksson, Cecilia, red., À la mode: Mode mellan konst, 
kultur och kommers (Lund & Göteborg 2016). 

Dunér, David, ”Polhem, drönarna och fru Alamode: En studie i dygdemetaforer i fri-
hetstida överflödsdebatt”, i Jenny-Leontine Olsson, Ylva Söderfeldt, Anna Ohlsson 
& Jonas Ellerström, red., Utopin i vardagen: sinnen, kvinnor, idéer. En vänbok till 
Elisabeth Mansén (Lund, 2014). 

Eger, E., Grant, C., Gallchoir, C. Ó. & Warburton, P., eds., Women, Writing and the 
Public Sphere, 1700-1830 (Cambridge, 2001). 

Eichhorn, Christoffer, Bilder från Gamla Stockholm I, (Sthlm, 1889). 
–, ”Prosadikten i Sverige under frihetstiden”, Nordisk universitets-tidskrift IX: 4 

(Uppsala, 1863). 
Ekenvall, Asta, Manligt och kvinnligt: Idéhistoriska studier (Göteborg, 1966). 
Ekman, Stefan, ”Dåren, den dygdige medborgaren och den skadlige filosofen: Carl 

Christopher Gjörwells bilder av Rousseau i Den Swenska Mercurius 1755–1765”, i 
Jennie Nell & Alfred Sjödin, red., Kritik och beundran: Jean-Jacques Rousseau och 
Sverige 1750–1850 (Lund, 2017). 

Ekström, Anders, Jülich, Solveig, Lundgren, Frans & Wisselgren, Per, ”Participatory 
Media in Historical Perspective: An Introduction”, i Anders Ekström m. fl., eds., 
History of Participatory Media: Politics and Publics 1750-2000 (New York & Ab-
ingdon, 2011). 

Erdmann, Nils, ”Bellmans ’Tankar om flickors ostadighet’. En studie”, Finsk Tidskrift 
1899, I. 

Eriksson, Gunnar, ”Att skilja på sak och person: Ett utkast till ett utkast till en 
biografisk metod”, i Platon & smitaren: vägar till idéhistorien (Sthlm, 1989). 

Felski, Rita, The Gender of Modernity (Cambridge, Mass., 1995). 
Fiebranz, Rosemarie, Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, 

Bjuråker 1750–1850 (Uppsala, 2002). 
Flügel, John Carl, Klädernas psykologi (1930; sv. övers. Sthlm, 1951). 
Fogelström, Per Anders, Vävarnas barn: En roman från Stockholm på 1700-talet 

(Sthlm, 1981). 



 227

–, Vävarnas barn: Kommentarer och noter till Vävarnas barn (Sthlm, 1981). 
Forselius, Tilda Maria, God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryck-

are och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773 (Göteborg, 
2013). 

Fries, Ellen, ”Några blad ur svenska kvinnans historia under sjuttonhundratalet”, i 
Dagnys red., Festskrift med anledning af Fredrika-Bremer-förbundets tio-åriga 
verksamhet (Sthlm, 1895). 

Frängsmyr, Tore, Inledning, i Bernard Le Bovier de Fontenelle, Samtal om världarnas 
mångfald (1686; Uppsala, 1979).  

Funck, Esbjörn, Några idéer och tänkesätt på Carl Carlesons väg genom den tidiga 
frihetstiden (Kristianstad, 2008). 

Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmo-
derna epoken (1991, sv. övers. Göteborg, 1997). 

Gitelman, Lisa, Always Already New: Media, History and the Data of Culture (Cam-
bridge & London, 2006). 

Goldsmith, M. M., Private vices, public benefits: Bernard Mandeville’s social and 
political thought (Cambridge, 1985).  

Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”offentligt” och ”privat” i 
det moderna samhället (1962; sv. övers. 1984, 3 omarb. uppl. 1998). 

Hallberg, Peter, ”Den läsande nationen: utgivningen och spridningen av Olof Dalins 
svenska rikshistoria, 1747–1763”, i Åsa Karlsson & Bo Lindberg, red., Nationalism 
och nationell identitet i 1700-talets Sverige (Uppsala, 2002). 

Hammar, Britta, & Rasmussen, Pernilla, Kvinnligt mode under två sekel (Lund, 2001). 
Hansson, Jonas, ”Begreppshistoria: Program och praktik”, i Nils Andersson & Henrik 

Björck, red., Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år 
(Sthlm/Stehag, 2008). 

Hansson, Sven G., Inledning, i Olof von Dalin, Sagan om hästen och annan prosa 
(Sthlm, 1977). 

–, Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning: Några konflikter, 
motståndare och anhängare (Sthlm, 1991). 

Hasselberg, Ylva, Den sociala ekonomin: Familjen Clason och Furudals bruk 1804–
1856 (Uppsala, 1998). 

Hedtjärn Wester, Anna, Män i kostym: Prinsar, konstnärer och tegelbärare (Sthlm, 
2010). 

Heller Sarah-Grace, ”The birth of fashion”, i Georgio Riello & Peter McNeil eds, The 
Fashion History Reader: Global Perspectives (London & New York, 2010). 

Helmius, Agneta, ’Det Olyckliga Swenska Fruentimret’ – Om Anna Maria Rücker-
schöld och kvinnors villkor i 1700-talets Sverige (Stjärnsund, 1993). 

–, ”Mode och moral: Begär och hushållning i svenska 1700-talspublikationer”, Tid-
skrift för genusvetenskap 1–2, 2011. 

–, ”Sprätthöken: En manlig livsstil i svensk debatt under 1700-talet”, i Ida de Wit 
Sandström & Cecilia Fredriksson, red., À la mode: Mode mellan konst, kultur och 
kommers (Göteborg, 2016). 



 228 

–, ”Tankar om Flickors Ostadighet: En debatt om kön i Stockholm år 1758”, i Nord-
nytt Nr 50, 1993.  

Hillbom, Gunnar, Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning (Sthlm, 1980). 
Holm, Birgitta, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse (Sthlm, 1981). 
Holmberg, Claes-Göran, ”Nästan bara posttidningar (tiden före 1732)”, i Karl Erik 

Gustafsson & Per Rydén, red., Den svenska pressens historia I: I begynnelsen (tiden 
före 1830) (Sthlm, 2000).  

Howell, Martha, ”The Gender of Europe’s Commercial Economy, 1200–1700”, i Al-
exandra Shepard & Garthine Walker, eds, Gender and Change: Agency, Chronol-
ogy and Periodisation (Malden & Oxford, 2009). 

Högnäs, Sten, Människans nöjen och elände: Gyllenborg och upplysningen (Lund, 
1988).  

Hörnström, Erik, Anders Odel: En studie i frihetstidens litteratur- och kulturhistoria 
(Uppsala, 1943). 

Ighe, Ann, I faderns ställe: Genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyn-
darinstitutionen ca 1700–1860 (Göteborg, 2007). 

Jansson, Karin Hassan,”Föreställningar om kön och arbete – några forskningsteman”, 
i Benny Jacobsson & Maria Ågren, red., Levebröd: Vad vet vi om tidigmodern köns-
arbetsdelning? (Uppsala, 2011). 

–, ”When Sweden Harboured Idlers: Gender and Luxury in Public Debates, c. 1760–
1830”, i Göran Rydén, ed., Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial 
Cosmopolitans (Farnham, 2013). 

Johannesson, Kurt, ”Om furstars och aristokraters dygder: Reflexioner kring Johannes 
Schefferus’ Memorabilia”, i Sten Åke Nilsson & Margareta Ramsey, red., 1600-
talets ansikte (Nyhamnsläge, 1997). 

–, ”Opinionens makt: Om ett begrepp och dess historia”, i Bo Bennich-Björkman, Eric 
Johannesson & Sonja Svensson, red., Litteraturens vägar: Litteratursociologiska 
studier tillägnade Lars Furuland (Hedemora, 1988). 

Jones, Jennifer, Sexing la mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old 
Regime France (London & New York, 2004). 

Jones, Robert W., Gender and the formation of taste in eighteenth-century Britain: 
The analysis of Beauty (Cambridge, 1998). 

Jonsson, Gunilla, ”’Luckan’ på tryck(?) eller trycket i ’Luckan’”, i Folke Sandgren & 
Ingrid Ström, red., Framsynthets ihugkommelse: En vänbok till Sune Lindqvist på 
80-årsdagen den 26 oktober 1991 (Sthlm, 1991). 

Jordheim, Helge, Inledning, i Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia: Om 
historiska tiders semantik (1979; sv. övers. Göteborg, 2004). 

–, Läsningens vetenskap: Utkast till en ny filologi (Gråbo, 2003). 
Jülich, Solveig, Lundell, Patrik & Snickars, Pelle, ”Mediernas kulturhistoria: En in-

ledning”, i desamma, red., Mediernas kulturhistoria (Sthlm, 2008). 
Jönsson, Arne, Lindgärde, Valborg, Möller, Daniel & Vetushko-Kalevich, Arsenii, 

red., Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning under tidigmodern 
tid (Göteborg & Sthlm, 2020). 



 229

Karlsson, Rickard, Svensk-franska förhandlingar: Bland sprätthökar och franska flu-
gor i svenskt 1700-tal (Linköping, 2007). 

Kawamura, Yuniya, Modeologi: En introduktion till modevetenskap (2004; sv. övers. 
Sthlm, 2007). 

Kelly, Joan, ”Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes”, i Women, History 
and Theory (Chicago & London, 1984). 

Kjellberg, Sven T., Svenska ostindiska compagnierna 1731–1813: kryddor, te, pors-
lin, siden (Malmö, 1974). 

Klein, Lawrence E., ”Gender, Conversation and the Public Sphere in Early Eight-
eenth-Century England”, i Judith Still & Michael Worton, eds, Textuality and Sex-
uality: Reading Theories and Practices (Manchester, 1993). 

Klemming, G. E., Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875 (Sthlm, 1863–
1879). 

Kniivilä, Kalle, ”Livets salt berättar vem du är”, Sydsvenskan 22.11 2016. 
Koselleck, Reinhart, Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik 

(1979; sv. övers. Göteborg, 2004). 
Kunzle, David, ”World Upside Down: The Iconography of a European Broadsheet 

Type”, i Barbara A. Babcock, ed., The Reversible World: Symbolic Inversion in Art 
and Society (Ithaca & London, 1978).  

Lamm, Martin & Hesselman, Bengt, ”Historisk inledning”, i Martin Lamm & Bengt 
Hesselman, utg., /Olof Dalin/, Then Swänska Argus I–III (Sthlm, 1910–19; ny utg. 
1994).  

Lamm, Martin, Olof Dalin: En litteraturhistorisk undersökning af hans verk (Uppsala, 
1908).  

Landes, Joan, ”The Public and the Private Sphere”, i Johanna Meehan, ed., Feminists 
read Habermas: Gendering the Subject of Discourse (New York & London, 1995). 

Laqueur, Thomas, Om könens uppkomst: Hur kroppen blev kvinnlig och manlig 
(1990, sv. övers. Sthlm/Stehag, 1994). 

Larsson, Lisbeth, ”Min kiära Syster och oförlikneliga Wän! Om 1700-talets svenska 
press och dess fruntimmerstidskrifter”, i Elisabeth Møller Jensen, red., Nordisk 
kvinnolitteraturhistoira I: I Guds namn 1000–1800 (Höganäs, 1993). 

Larsson, Maja, Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-
talets populärmedicin (Hedemora, 2002). 

Laskar, Pia, Ett bidrag till heterosexualitetens historia, kön, sexualitet och njutnings-
normer i sexhandböcker 1800–1920 (Sthlm, 2005). 

Laurin, Carl, ”Från Stockholms teatrar”, Ord & bild; 1937. 
–, Skämtbilden och dess historia i konsten (1908, 2 uppl. Sthlm, 1910). 
Lewan, Bengt, Med dygden som vapen: Kring begreppet dygd i svensk 1700-talsde-

batt (Sthlm, 1985).  
Lewenhaupt, Eugen, ”En literär strid i Sverige år 1738”, Samlaren 2, 1881. 
Liedman, Sven-Eric, Den synliga handen: Anders Berch och ekonomiämnena vid 

1700-talets svenska universitet (Göteborg, 1986). 



 230 

Liliequist, Jonas, ”Changing Discourses of Marital Violence in Sweden from the Age 
of Reformation to the Late Nineteenth Century”, Gender & History, Vol. 23 No. 1 
April 2011. 

–, ”’Flep eller hustyrann’ – en diskurs om manlighet, makt och auktoritet i 1600- och 
1700-talets Sverige”, i Anette Warring, red., Køn, religion og kvinder i bevægelse: 
Konferencerapport fra det VI. Nordiske kvindehistorikermøde Tisvildeleje 12.–15. 
august 1999 (Roskilde, 2000). 

–, ”Från niding till sprätt: En studie i det svenska omanlighetsbegreppets historia från 
vikingatid till sent 1700-tal”, i Anne Marie Berggren, red., Manligt och omanligt i 
ett historiskt perspektiv, FRN Rapport 99:4 (1999). 

–, ”Manlighetens flytande gränser – om manlighet som analytisk kategori i historiska 
analyser”, Scandia 74: 1, 2010. 

–, ”Mannens våld och välde inom äktenskapet: En studie av kulturella stereotyper från 
reformationstiden till 1800-talets början”, i Inger Lövkrona, red., Mord, misshandel 
och sexuella övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld (Lund, 
2001). 

–, ”’Pigans nej, det är hennes ja. Då hon säger mest nej, då vill hon mest ha’: Om 
gränsen mellan frieri, förförelse och sexuellt tvång i 1600- och 1700-talens Sve-
rige”, Nätverket: Etnologisk tidskrift vol. 15, 2008. 

–, ”Ära, dygd och manlighet: Strategier för social prestige i 1600- och 1700-talets 
Sverige”, Lychnos 2009. 

Lindberg, Bo, ”’Anden saknar kön’: Ett argument för jämlikhet mellan könen”, 
Lychnos 1997. 

–, Den antika skevheten: Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige 
(Sthlm, 2006). 

–, ”Den förmoderna offentligheten: En begreppshistorisk exposé”, i Leif Runefelt & 
Oskar Sjöström, red., Förmoderna Offentligheter: Arenor och uttryck för politisk 
debatt 1550–1830 (Lund, 2014). 

–, Introduktion, i Bo Lindberg, red., Trygghet och äventyr: Om begreppshistoria 
(Sthlm, 2005). 

–, ”Morallärans nya ordning – dygd mot plikt 1673”, i Catharina Stenqvist & Marie 
Lindstedt Cronberg, red., Dygder och laster: Förmoderna perspektiv på tillvaron 
(Lund, 2010). 

–, ”Politisk kultur och idéer: Inledning”, i Marie-Christine Skuncke & Henrika Tan-
defelt, red., Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–
1772 (Sthlm & Helsingfors, 2003).  

Lindblom, Ina, Känslans patriark – sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer 
Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790–1810 (Umeå, 2017). 

Lindqvist, Janne, Dygdens förvandlingar: Begreppet dygd i tillfällestryck till handels-
män före 1780 (Uppsala, 2002). 

Lindstedt Cronberg, Marie & Stenqvist, Catharina, Förmoderna livshållningar: Dyg-
der, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen (Lund, 2008). 

Lipovetsky, Gilles, The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy (1987; eng. 
övers. Princeton, 1994).  



 231

Lloyd, G. E. R., Aristotle: The Growth & Structure of His Thought (Cambridge, 1968). 
Lloyd, Genevieve, Det manliga förnuftet: ”Manligt” och ”kvinnligt” i västerländsk 

filosofi (1984; 1993, sv. övers., Sthlm, 1999). 
Lundell, Patrik, ”Historiska vägar i offentlighetsteorin”, i Marie Cronqvist, Johan Jarl-

brink & Patrik Lundell, red., Mediehistoriska vändningar (Lund, 2014). 
–, Pressen i provinsen: Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 

1750–1850 (Lund, 2002). 
Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur 1645–1899: Bibliografi I–III 

(1895–1902, faks. Sthlm, 1969). 
Lyttkens, Alice, Kvinnan börjar vakna: Den svenska kvinnans historia från 1700 till 

1840-talet (Sthlm, 1976). 
Lönnroth, Lars, Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning (Sthlm, 2005).  
Lövkrona, Inger, ”Nyckelknippans semiotik: Den starka bondkvinnan – myt eller 

verklighet?”, i Anders Gustavsson, red., Nordisk etnologi och folkloristik under 
1980-talet (Uppsala, 1990). 

–, ”Suktande pigor och finurliga drängar”, i Brita Lundgren, Inger Lövkrona & Lena 
Martinsson, Åtskilja och förena: Etnologisk forskning om betydelser av kön (Sthlm, 
1996). 

Maclean, Ian, The Renaissance Notion of Woman: A Study in the Fortunes of Scho-
lasticism and Medical Science in European Intellectual life (Cambridge, 1980). 

Magnusson, Lars, ”Den ekonomiska diskussionen under frihetstiden – ett framläng-
esperspektiv”, i Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt, red., Riksdag, kaf-
fehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–1772 (Sthlm & Helsing-
fors, 2003). 

–, ”Manufakturerna”, i Jakob Christensson, red., Signums svenska kulturhistoria: Fri-
hetstiden (Lund, 2006). 

Malm, Mats, Det liderliga språket: Poetisk ambivalens i svensk ”barock” (Sthlm/Ste-
hag, 2004).  

–, ”Gränsen mellan manligt och kvinnligt språk: Hur svenskheten byggdes på språklig 
sexualskräck”, i Gränser, Humanistdag-boken nr 16 Göteborgs universitet (Göte-
borg, 2003).  

–, Poesins röster: Avlyssningar av äldre litteratur (Sthlm/Höör, 2011). 
–, Textens auktoritet: De första svenska romanernas villkor (Sthlm/Stehag, 2001). 
Mansén, Elisabeth, ”Angrepp är bästa försvar: Hedvig Charlotta Nordenflycht kontra 

Jean-Jacques Rousseau”, i Jennie Nell & Alfred Sjödin, red., Kritik och beundran: 
Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750–1850 (Lund, 2017).  

–, ”Förtjusning och försvar: Jean-Jacques Rousseau och kvinnorna i Sverige” ”, i Jen-
nie Nell & Alfred Sjödin, red., Kritik och beundran: Jean-Jacques Rousseau och 
Sverige 1750–1850 (Lund, 2017). 

Marklund, Andreas, I hans hus: Svensk manlighet i historisk belysning (Umeå, 2004). 
Maurer, Shawn Lisa, Proposing men: Dialectics of Gender and Class in the Eight-

eenth-Century English Periodical (Stanford, 1998). 
Maza, Sarah, Private Lives and Public Affairs: The Causes Célèbres of Prerevolu-

tionary France (Berkeley & Los Angeles & London, 1993). 



 232 

McNeil, Peter, ”’That Doubtful Gender’: Macaroni Dress and Male Sexualities”, 
Fashion Theory Vol. 3, N:o 4, 1999. 

Meehan, Johanna, ed., Feminists Read Habermas: Gendering the Subject of 
Discourse (New York & London, 1995). 

 –, ”Macaroni Masculinities”, Fashion Theory Vol. 4, N:o 4, 2000. 
Melby, Kari, Pylkkänen, Anu, Rosenbeck, Bente & Carlsson Wetterberg, Christina, 

Inte ett ord om kärlek: Äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930 (Göteborg & 
Stockholm, 2006). 

–, Pylkkänen, Anu, Rosenbeck, Bente & Carlsson Wetterberg, Christina, eds, The 
Nordic Model of Marriage and the Welfare State (Copenhagen, 2000). 

–, Pylkkänen, Anu & Rosenbeck, Bente, red., Ægteskab i Norden fra Saxo til idag 
(Köpenhamn, 1999). 

Merchant, Carolyn, Naturens död: Kvinnan, ekologin och naturens död (1980; sv. 
övers. Sthlm, 1994).   

Metken, Sigrid, Der Kampf um die Hose: Geschlechterstreit und die Macht im Haus. 
Die Geschichte eines Symbols (Frankfurt & New York, 1996). 

Mral, Brigitte, När tidningen var till för läsarna: Lokalpress på 1700-talet (2 uppl. 
Örebro, 1997). 

–, Talande kvinnor: Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (Nora, 1999).  
Möller, Håkan, Lyx och mode i stormaktstidens Sverige: Jesper Swedberg och kampen 

mot perukerna (Sthlm, 2014). 
Nicholson, Linda, ”Feminist theory: The private and the public”, i Mary Evans, ed., 

Feminism: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies III: Feminist re-
sponses to industrial society (London & New York, 2001). 

Nilsson, Ruth, Kvinnosyn i Sverige: Från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren 
(Lund, 1973). 

Nilzén, Göran, Carl Gyllenborg: En frihetstida hattpolitiker (Sthlm, 2007). 
Norberg, Astrid, Uppfostran till underkastelse: En analys av normer för föräldra-

barnrelationer i religiös litteratur om barnuppfostran i Sverige 1750–1809 (Lund, 
1978). 

Nordin, Jonas, 1766 års tryckfrihetsförordning: bakgrund och betydelse (Sthlm, 
2015). 

–, ”Frihetstidens radikalism”, i Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt, red., 
Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–1772 (Stock-
holm & Helsingfors, 2003). 

Nordin, Svante, Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales 
till postmodernismen (Lund, 1995). 

– & Lettevall, Rebecka, red., Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tän-
kande (Lund, 1996). 

Nymark Klas & Wachenfleldt, Paula von, red., Det Svenska begäret: Sekler av lyx-
konsumtion (Sthlm, 2015). 

Odenius, Oloph, ”Mundus inversus: Några inledande bibliografiska anteckningar 
kring tre mellansvenska bildvarianter”, Arv Vol. 10, 1954.  



 233

Olsson, Gunnar, Hattar och mössor: Studier över partiväsendet i Sverige 1751–1762 
(Göteborg, 1963). 

Oscarsson, Ingemar, ”For the Laity, as Well as for the Learned: Some Themes and 
Structures in the System of Early Modern Learned Periodicals”, i Ellen Krefting, 
Aina Nøding & Mona Ringvej, eds, Eighteenth-Century Periodicals as Agents of 
Change: Perspectives on Northern Enlightenment (Leiden & Boston, 2015). 

–, ”Med tryckfrihet som tidig tradition (1732–1809)”, i Karl Erik Gustafsson & Per 
Rydén, red., Den svenska pressens historia I: I begynnelsen (tiden före 1830) 
(Sthlm, 2000).  

Ovidius Naso, Publius, Metamorfoser (sv. övers. Harry Armini, 1969; ny utg. Sthlm, 
2013). 

Palmær, Margit, Cajsa Warg och hennes kokbok: Cajsa Wargs kokbok i urval med 
kulturhistorisk inledning (Sthlm, 1946). 

Parland-von Essen, Jessica, Behagets betydelser: Döttrarnas edukation i det sena 
1700-talets adelskultur (Möklinta, 2005). 

Persson, Mats, ”Begreppshistoria och idéhistoria”, i Bo Lindberg, red., Trygghet och 
äventyr: Om begreppshistoria (Sthlm, 2005).  

Peterson, Bo, ”’Yppighets Nytta och Torftighets Fägnad’: Pamflettdebatten om 1766 
års överflödsförordning”, Historisk Tidskrift 104: 1, 1984. 

Petersson, Erik & Sandén, Annika, ”Den skandalösa diakonen i Stockholm: Olaus 
Petris giftermål som politisk manifestation”, i Leif Runefelt & Oskar Sjöström, red., 
Förmoderna Offentligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830 
(Lund, 2014). 

Pihl, Christopher, ”Arbete och hushåll”, i Benny Jacobsson & Maria Ågren, red., Le-
vebröd: Vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning? (Uppsala, 2011). 

Pilcher, Jane & Whelehan, Imelda, 50 key Concepts in Gender studies (London, Thou-
sand Oaks, New Delhi, 2004). 

Pleijel, Hilding, Hustavlans värld: Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige (Sthlm, 
1970). 

Polanyi, Karl, Den stora omdaningen: Marknadsekonomins uppgång och fall (1944: 
sv. övers. Lund, 1989). 

Pylkkänen, Anu, ”Giftermålsbalken i 1734 års lag", i Inst. för privaträtt, Helsing-
fors univ., utg., Statens beroende av familjen (Helsingfors, 1996). 

Quiding, N. H., Sveriges Allmänna Författningsregister 1522–1862 (Sthlm, 1865). 
Qvist, Gunnar, Kvinnofrågan i Sverige 1809–1846: Studier rörande kvinnans nä-

ringsfrihet inom de borgerliga yrkena (Göteborg, 1960). 
Rahikainen, Marjatta & Vainio-Korhonen, Kirsi, ”Manlig och kvinnlig lyx: Över-

flödsförordningar och modeartiklar”, i Klas Nyberg & Paula von Wachenfeldt, red., 
Det Svenska begäret: Sekler av lyxkonsumtion (Sthlm, 2015). 

Rangström, Lena, ”Gustaf III:s svenska dräktprojekt – en nationell reform i tiden”, i 
Åsa Karlsson & Bo Lindberg, red., Nationalism och nationell identitet i 1700-talets 
Sverige, (Uppsala, 2002). 

Rangström, Lena, m. fl., Modelejon: Manligt mode 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal 
(Sthlm, 2003). 



 234 

Rappaport, Erika, ”A husband and his Wife’s Dresses: Consumer Credit and the 
Debtor Family in England, 1864–1914”, i Victoria de Grazia & Ellen Furlough, 
eds., The Sex of Things: Gender and Consumtion in Historical Perspective (Berke-
ley, Los Angeles & London, 1996). 

Rasmussen, Pernilla, Skräddaren, sömmerskan och modet: Arbetsmetoder och arbets-
delning i tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770–1830 (Sthlm, 2010). 

Revera, Margareta, ”En barock historia”, i Gudrun Ekstrand, red., Tre Karlar: Karl X 
Gustav, Karl XI, Karl XII (Sthlm, 1984). 

Ribeiro, Aileen, Dress and morality (1986, 2 ed. Oxford & New York, 2003). 
Rimm, Anna-Maria, Elsa Fougt, Kungl. boktryckare: aktör i det litterära systemet ca. 

1780–1810 (Uppsala, 2009). 
Rodin, Kerstin, Onda kvinnor och oregerliga hustrur: En etnologisk studie av kontro-

versiella kvinnobilder (Uppsala, 1984). 
Runefelt, Leif, ”Aristoteles på kaffehus: Dygdelära och umgänge i Dalins Argus”, i 

Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt Cronberg, red., Dygder och laster: Förmo-
derna perspektiv på tillvaron (Lund, 2010). 

–, Att hasta mot undergången: Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om kon-
sumtion i Sverige 1730–1830 (Lund, 2015). 

–, ”Dygden, nyttan och begären: Affektläran i frihetstida etisk och psykologisk litte-
ratur”, Lychnos 2004. 

–, Dygden som välståndets grund: Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekono-
miska tänkande (Sthlm, 2005). 

–, ”Från yppighets nytta till dygdens försvar – den frihetstida debatten om lyx”, Hi-
storisk Tidskrift 124: 2, 2004. 

–,”Färgbruk i det offentliga: Fallet ’brokig’ 1600–1830”, i Leif Runefelt & 
Oskar Sjöström, red., Förmoderna Offentligheter: Arenor och uttryck för politisk 
debatt 1550–1830 (Lund, 2014). 

–, Hushållningens dygder: Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande un-
der svensk stormaktstid (Sthlm, 2001). 

– & Sjöström, Oskar, ”Förmoderna offentligheter: En introduktion”, i Leif Runefelt 
& Oskar Sjöström, red., Förmoderna Offentligheter: Arenor och uttryck för politisk 
debatt 1550–1830 (Lund, 2014). 

Rydén, Per,”Olof Dalin: Journalist eller publicist eller rentav tidningsmakare”, i Ulla 
Carlsson & Karl Erik Gustafsson, red., Den moderna dagspressen 350 år (Göte-
borg, 1996). 

Sandmo, Erling, Voldssamfunnets undergang: Om disiplineringen av Norge på 1600-
tallet (Oslo, 1999). 

Sandström, Sven, ”Jacob Gillberg”, Svenskt konstnärslexikon (Malmö, 1953). 
Savin, Kristiina, ”Ach hielp oss i wår nöd! Versifierade suppliker i svenskt 1700-tal”, 

i Arne Jönsson m. fl., red., Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning 
under tidigmodern tid (Göteborg & Sthlm, 2020). 

–, ”Blyghet – en affekt mellan dygd och odygd”, i Catharina Stenqvist & Marie 
Lindstedt Cronbert, red., Dygder och laster: Förmoderna perspektiv på tillvaron 
(Lund, 2010). 



 235

–, Fortunas klädnader: Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige (Lund, 
2011). 

Schück, Henrik & Warburg, Karl, Illustrerad svensk litteraturhistoria III: Frihetsti-
den (1911–12, 3 omarb. uppl., Sthlm, 1927). 

Schück, Henrik, Lars Salvius: Minnesteckning (Sthlm, 1929). 
Scott, Joan Wallach, Gender and the politics of history (New York, 1988; 2 rev. uppl. 

New York, 1999). 
–, Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man (Cambridge & 

London, 1996). 
Sennefelt, Karin, ”Frihetstidens politiska kultur”, i Jakob Christensson, red.,  Signums 

svenska kulturhistoria: Frihetstiden (Lund, 2006).  
–, ”Mellan hemligt och offentligt: Sven Hofman vid riksdagen 1765–66”, i Marie-

Christine Skuncke & Henrika Tandefelt, red., Riksdag, kaffehus och predikstol: Fri-
hetstidens politiska kultur 1766–1772 (Sthlm & Helsingfors, 2003). 

–, Politikens hjärta: Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm 
(Sthlm, 2011).  

Shevelow, Kathryn, Women and Print Culture: The construction of femininity in the 
early periodical (London, 1989). 

Simmel, George, ”Fashion” (1904), The American Journal of Sociology Vol. 62, No 
6, 1957. 

Sjöberg, Maria, ”Kvinnans sociala underordning – en problematisk historia: Om makt, 
arv och giftermål i det äldre samhället”, Scandia 63, 1997: 2. 

Sjöberg, Maria, & Ågren, Maria, ”Egendom, kön och förändring”, i Maria Ågren, 
red., Hans och hennes: Genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid (Upp-
sala, 2003). 

Sjöberg, Nils, Kvinnan i svensk karikatyr, i Eduard Fuchs, Kvinnan i karikatyren 
(1906; sv. övers. Sthlm, 1907). 

Skuncke, Marie-Christine, ”Frihetstidens teaterliv i Stockholm”, i Tomas Forser & 
Sven Åke Heed, red., Ny svensk teaterhistoria I: Teater före 1800 (Möklinta, 2007). 

–, ”Medier, mutor och nätverk”, i Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt, red., 
Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–1772 (Sthlm 
& Helsingfors, 2003). 

Stadin, Kekke, ”Kvinnoideal och mansideal i stormaktstidens Sverige”, i S. Dahlgren, 
T. Jansson & H. Norman, red., Från stormakt till smånation: Sveriges plats i 
Europa från 1600-tal till 1900-tal (Sthlm, 1994). 

Stånd och genus i stormaktstidens Sverige (Lund, 2004). 
Steele, Valerie, ed., A Queer History of Fashion: From the Closet to the Catwalk (New 

York, 2013). 
Stenqvist, Catharina & Lindstedt Cronberg, Marie, ”Dygder och laster: Förmoderna 

perspektiv på tillvaron”, i Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt Cronberg, red., 
Dygder och laster: Förmoderna perspektiv på tillvaron (Lund, 2010). 

Svahn, Margareta, Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen: Skällsord, stere-
otyper och könskonstruktioner (Sthlm, 1999). 

Svendsen, Lars Fr. H., Mode: En filosofisk essä (2004; sv. övers. Nora, 2006). 



 236 

Sylwan, Otto, Lyx och komfort (Sthlm, 1937). 
–, Svenska pressens historia till statshvälfningen 1772 (Lund, 1896).  
–, Sveriges periodiska literatur under frihetstidens förra del (till midten af 1750-talet) 

(Lund, 1892). 
Telste, Kari, ”Samliv før ekteskap i lys av norsk ekteskaps- och seksuallovgivning fra 

reformasjonen til omkring 1900”, i Kari Melby, Anu Pylkkänen & Bente 
Rosenbeck, red,. Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag (København, 1999).  

Thavenius, Jan, Gustaviansk lyrik: Ett stickprov för vetenskapligt bruk (Lund, 1968). 
Wahrman, Dror, ”Change and the Corporeal in Seventeenth- and Eighteenth-Century 

Gender History: Or, Can Cultural History Be Rigourous?”, i Alexandra Shepard & 
Garthine Walker, eds, Gender and Change: Agency, Chronology and Periodisation 
(Malden & Oxford, 2009). 

–, The Making of the Modern Self: Identity and Culture in Eighteenth-Century Eng-
land (New Haven & London, 2004). 

Warburg, Karl, Det svenska lustspelet under frihetstiden: En litteraturhistorisk studie 
(Göteborg, 1876). 

–, Olof Dalin: Hans lif och gerning (Sthlm, 1884). 
Veblen, Thorstein B., Den arbetsfria klassen (1899; sv. förkortad övers., 1926; 2 rev. 

uppl. Göteborg, 1986). 
Vegesack, Thomas von, Smak för frihet: Opinionsbildningen i Sverige 1755–1830 

(Sthlm, 1995). 
Wikander, Ruth, Studier över stil och språk i Dalins Argus: grundad på en jämförelse 

mellan de två första upplagorna (av år 1732–34 och 1754 resp.) ett bidrag till 
svenska skriftspråkets historia (Uppsala, 1924). 

Williams, Anna, ”Den kluvna litteraturhistorien”, i Åsa Arping & Anna Nordenstam, 
red., Feministiska litteraturanalyser 1972–2002 (Lund, 2005). 

Wolter, Gundula, Hosen, Weiblich: Kulturgeschichte der Frauenhose (Marburg, 
1994). 

–, Teufelshörner und Lustäpfel: Modekritik in Wort und Bild 1150–1620 (Marburg, 
2002). 

Wrangel, Ewert, Frihetstidens odlingshistoria ur litteraturens häfder 1718–1733 
(Lund, 1895). 

–, ”Risbadstugan: En Stockholmsskandal på 1750-talet”, Kulturhistoriska meddelan-
den 1, 1895–96. 

–, red., Svenska folket genom tiderna: Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bil-
der VI: Frihetstiden (Malmö, 1938). 

–, ”’Versekrig’ under frihetstiden”, Samlaren 15, 1894. 
Zillén, Erik, Fabelbruk i svensk tidigmodernitet: En genrehistorisk studie (Göteborg, 

2020). 
Ågren, Maria, ”Hemligt eller offentligt? Om kön, egendom och offentlighet i 1700-

talets Sverige”, Historisk Tidskrift 126: 1, 2006. 
–, ”Inför allmänhetens oväldiga domstol”, Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfun-

det i Uppsala, Årsbok (Uppsala, 2005).  



 237

–, Jord och gäld: Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650–1850 
(Uppsala, 1992). 

– & Erickson, Amy Louise, eds, Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-
1900 (Aldershot & Burlington, 2005). 

Åsbrink Eva, Genom portar I: Studier i den svenska kyrkans kvinnosyn kring 1800-
talets början (Sthlm, 1959). 

Öhrberg, Ann, ”Att skriva kvinnolitteraturhistoria”, i Åsa Johansson & Petra Ragner-
stam, eds, Limitation and Liberation: Women Writers and the Politics of Genre 
(Uppsala, 2005).   

–, ”Den smala vägen till modernitet: Retorik och människosyn inom 1700-talets 
svenska herrnhutism”, Kyrkohistorisk årsskrift 107, 2007. 

–, ”’Fasa för all flärd, konstlan och förställning’: Den ideala retorn inom 1700-talets 
nya offentlighet”, Samlaren 131, 2010. 

–, ”Françoise Marguerite Janiçon: En kvinnlig aktör på frihetstidens politiska arena”, 
i Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt, red., Riksdag, kaffehus och pre-
dikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–1772 (Sthlm & Helsingfors, 2003). 

–, Samtalets retorik: Belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-
tal (Höör, 2014). 

–, Vittra fruntimmer: Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare 
(Hedemora, 2001).  

Ørvig, Mary, Så skulle flickor vara (Sthlm, 1973). 
Östholm, Hanna, red., Feminismens idéer (Lund, 2006). 





 

Institutionen för idé- och lärdomshistoria 
Uppsala universitet 
Uppsala Studies in History of Ideas  
 
Editors: Sven Widmalm & H. Otto Sibum 
 
1. Per-Gunnar Ottosson, Scholastic Medicine and Philosophy: A Study of Com-

mentaries of Galen’s Tegni (ca. 1300–1450) (1982) 
2. Franz Luttenberger, Neuroser och neuroterapi ca. 1880–1914 (1982) 
3. Roy Porter, The History of Medicine: Past, Present, and Future (1983) 
4. Tore Frängsmyr, Liten handbok för avhandlings- och uppsatsskrivare (1983) 
5. Anders Burius, Ömhet om friheten: Studier i frihetstidens censurpolitik (1984) 
6. Per-Gunnar Ottosson, Synen på pesten: Exempel och problem från svensk 

stormaktstid (1984) 
7. Hippokrates i urval, med inledning av Eyvind Bastholm (1984) 
8. Franz Luttenberger, Freud i Sverige: Psykoanalysens mottagande i svensk me-

dicin och idédebatt (1988) 
9. Tore Frängsmyr, Science or History: Georg Sarton and the Positivist Tradition 

in the History of Science (1989). Nytryck ur Lychnos 1973/74 
10. Sven Widmalm, Mellan kartan och verkligheten: Geodesi och kartläggning, 

1695–1860 (1990) 
11. Lars Sellberg, Av kärlek till Fosterland och Folk: Gabriel Djurklou och dialekt-

forskningen (1993) 
12. Urban Wråkberg, Vetenskapens vikingatåg: Perspektiv på svensk polarforsk-

ning 1860–1930 (1995). Ny upplaga 1999. 
13. Thomas H. Brobjer, Nietzsche’s Ethics of Character: A Study of Nietzsche’s 

Ethics and its Place in the History of Moral Thinking (1995) 
14. Per Dahl, Svensk ingenjörskonst under stormaktstiden: Olof Rudbecks tek-

niska undervisning och praktiska verksamhet (1995) 
15. Suzanne Gieser, Den innersta kärnan: Djuppsykologi och kvantfysik, Wolfgang 

Paulis dialog med C.G. Jung (1995) 
16. Mikael Hörnqvist, Machiavelli and the Romans (1996) 
17. Tore Frängsmyr, ed., Nordström och hans skola: Bakgrund – nuläge –  

utveckling (1997) 
18. Tore Frängsmyr, Den gudomliga ekonomin: Religion och hushållning i 1700-

talets Sverige (1997) 
19. Gunnar Matti, Det intuitiva livet: Hans Larssons vision om enhet i en splittrad 

tid (1999) 
20. Olov Amelin, Medaljens baksida: Instrumentmakaren Daniel Ekström och 

hans efterföljare i 1700-talets Sverige (1999) 
21. Gunnar Eriksson & Karin Johannisson, eds., Den akademiska gemenskapen: 

Universitetets idé och identitet, ett symposium till Tore Frängsmyrs 60-årsdag 
(1999) 



 

22. Karl Grandin, Ett slags modernism i vetenskapen: Teoretisk fysik i Sverige 
under 1920-talet (1999) 

23. Martin Bergström, Anders Ekström & Frans Lundgren, Publika kulturer: Att 
tilltala allmänheten, 1700-1900. En inledning (2000) 

24. Karin Johannisson, Naturvetenskap på reträtt: En diskussion om naturveten-
skapens status under svenskt 1700-tal (2001). Nytryck ur Lychnos 1979/80 

25. Gunnar Eriksson, Olof Rudbeck d.ä. (2001). Nytryck ur Lychnos 1984 
26. Adrian Thomasson, En filosof i exil: Ernst Cassirer i Sverige, 1935–41 (2001) 
27. Urban Josefsson, Det romantiska tidehvarfvet: De svenska romantikernas 

medeltidsuppfattning (2002) 
28. Olof Ljungström, Oscariansk antropologi: Exotism, förhistoria och rasforsk-

ning som vetenskaplig människosyn (2002)  
29. Oskar Pettersson, Politisk vetenskap och vetenskaplig politik: Studier i svensk 

statsvetenskap kring 1900 (2003) 
30. Hjalmar Fors, Mutual Favours: The Social and Scientific Practice of Eight-

eenth-Century Swedish Chemistry (2003) 
31. Ulrika Nilsson, Kampen om Kvinnan: Professionaliseringsprocesser och kon-

struktioner av kön i svensk gynekologi 1860–1925 (2003) 
32. Peter Josephson, Den akademiska frihetens gränser: Max Weber, Hum-

boldtmodellen och den värdefria vetenskapen (2005) 
33. Daniel Lövheim, Att inteckna framtiden: Läroplansdebatter gällande naturve-

tenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900–1965 (2006) 
34. Shamal Kaveh, Det villkorade tillståndet: Centralförbundet för Socialt Arbete 

och liberal politisk rationalitet 1901–1921 (2006) 
35. Tobias Dahlkvist, Nietzsche and the Philosophy of Pessimism: A Study of 

Nietzsche’s Relation to the Pessimistic Tradition: Schopenhauer, Hartmann, 
Leopardi (2007) 

36. Tony Gustafsson, Läkaren, döden och brottet: Studier i den svenska rättsmedi-
cinens etablering (2007) 

37. Emma Shirran, Samhälle, vetenskap och obstetrik: Elis Essen-Möller och kvin-
nokliniken i Lund (2007) 

38. Torbjörn Gustafsson Chorell, Fascination (2008) 
39. Annika Berg, Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och exper-

tisen (2009) 
40. Mathias Persson, Det nära främmande: Svensk lärdom och politik i en tysk tid-

ning, 1753–1792 (2009) 
41. Louise Nilsson, Färger, former, ljus. Svensk reklam och reklampsykologi, 1900–

1930 (2010) 
42. Jenny Ingemarsdotter, Ramism, Rhetoric and Reform. An Intellectual Biography 

of Johan Skytte (1577–1645) (2011). 
43. Maria Björk, Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 

till 1980. (The Problem that had no Name? Neurosis, Stress and Gender in Swe-
den 1950-1980) (2011) 



 

44. David Thorsén, Den svenska aidsepidemin. Ankomst, bemötande, innebörd. 
(2013) 

45.  My Klockar Linder, Kulturpolitik. Formeringen av en modern kategori (2014)  
46. Jacob Orrje, Mechanicus. Performing an Early Modern Persona (2015) 
47. Tim Berndtsson, Annie Mattsson, Mathias Persson, Vera Sundin och Marie-

Christine Skuncke. Traces of Transnational Relations in the Eighteenth Century 
(2015)  

48.  Andreas Rydberg, Inner Experience. An Analysis of Scientific Experience in 
Early Modern Germany (2017) 

49.  Annelie Drakman, När kroppen slöt sig och blev fast. Varför åderlåtning, mias-
mateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt (2018) 

50. Chris Haffenden, Every Man His Own Monument. Self-Monumentalizing in 
Romantic Britain (2018) 

51. Petter Hellstöm, Trees of Knowledge. Science and the Shape of Genealogy 
(2019) 

52. Annika Windahl Pontén, Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais. Identitet 
och materialitet i hushållet von Linné (2020) 

53. Morag Ramsey, The Swedish Abortion Pill. Co-Producing Medical Abortion and 
Values, ca. 1965–1992 (2021) 

54. Helena Franzén, Kroppar i förvandling: Obstetriska och embryologiska samling-
ar vid Uppsala universitet, ca 1830–1930 (2022) 

55. Armel Cornu, Enlightening Water: Science, market & regulation of mineral 
waters in eighteenth-century France (2022) 

56. Thor Rydin, In the Image of Loss: A new perspective on the works of Johan 
Huizinga (1872–1945) (2022) 

57. Agneta Helmius, Mode och hushåll: Om formandet av kön och media i fri-
hetstidens svenska små- och veckoskrifter (2022) 

 
 
 
 
Beställningar gällande nr. 1–32 skall ställas till:  
Inst. för idé- och lärdomshistoria 
Uppsala universitet 
Box 629 
751 26 Uppsala 
 
Beställningar gällande fr.o.m. nr. 33 skall ställas till: 
Uppsala universitetsbibliotek 
Box 510 
751 20 Uppsala 
 
ISSN 1653-5197 




	Abstract
	Innehåll
	Tillägnan
	Inledning
	Olika offentligheter
	Offentlig och privat ”sfär”
	Om egennyttan, det allmännas bästa och dygd

	Material
	Metod och teori
	Kön som analytisk kategori
	Disposition


	Kapitel 1: ”Wij språka med dig, Läsare” – om att samtala i skrift
	En ung generation och ett nytt medium
	Att samtala i skrift
	Interiörer och instruktioner
	Ett inkluderande tilltal

	Ett gammalt uppdrag
	Sagor och allegorier
	Utile dulci och dubbla budskap
	Könskodade strategier
	Kvinnors läsande villkoras

	Mästrande mediemän
	Offentlighetens gränser
	Argus får hjälterollen
	En Fruentimbers Skugga
	Sammanfattning


	Kapitel 2: Hushållet och Madame la Mode – om en könskodad samhällsordning
	Ett gott äktenskap gör ett gott samhälle
	Hustavlans ordning
	Den upp- och nervända världen
	Tre äktenskapliga bilder

	En livsstil à la mode
	Som på en ”Marknads Plass”
	Motbegreppet mode
	”Det Nymodiga Paret”
	Modets kvinnliga gen(i)us

	Kroppsliga begär och behov
	Fru Kättja
	Mannen låter ”betsla sig” – mäns begär
	Sprätthöken
	Att skära de odygdiga av båda könen över en och samma kam
	Sammanfattning


	Kapitel 3: Ryktet om de ”grymsinta” kvinnorna – om marginaliseringen av hushållet
	Ett nytt medielandskap
	Rykte och realism
	”Qwinno-Wäldet” – ett tankeexperiment
	Ett modernt manssamhälle
	Förväntningshorisonten öppnas på två fronter
	Hushållets marginalisering, privatisering eller feminisering

	Omdirigering av begär
	Kroppsliga begär
	En bonde-pigas älskogsmöte

	Marginaliserad media
	Vad ska allmänheten läsa?
	Skandaler säljer
	Utile eller dulci?
	Sammanfattning


	Kapitel 4: ”Sådant är wårt wärda Qwinno-kön” – om essentialiseringen av könen
	Dikten och följdskrifterna
	Det lilla ordet ”är”
	Jämförelser mellan och inom könen
	Förklaringar som försvar
	Att skilja modet ifrån lasten

	Så grälar man, om och med kvinnorna
	Att ”Obuden” ta sig an könets försvar
	Att behaga ”oss”
	”Kom Systrar låt oss skratta!”
	Att sätta könet framför dygden
	Sammanfattning


	Kapitel 5: ”Beswärliga Nödwändigheter” – om olika vägar i det offentliga samtalet
	På modet att skriva
	En simpel skrift

	Uppfostran till att behaga
	På uppfostrans slagfält
	Från kvinnors synvinkel
	En slags livförsäkring – för kvinnors skull
	Hushållets status i samhället

	Med skilda agendor
	Fruentimmers-Tidningar
	”Tidens kvinnliga röst” var inte en
	De många undantagen

	Olika vägar i offentligheten
	Sammanfattning


	Avslutning
	Argus vs det Olyckliga Fruentimret
	Debatter och motstånd
	Essentialisering och dikotomisering

	Summary
	Källor & litteratur
	Otryckta källor
	Kungl. biblioteket
	Uppsala universitetsbibliotek

	Tryckta källor
	Litteratur




