


Äregiriga och härsklystna eller 
starka och självständiga? 
Kvinnoideal i stormaktstidens Sverige 

Kekke Stadin 

Carl XI:s gemål, Ulrika Eleonora d.ä., var en av Sveriges ädlaste 
drottningar... hon ville så mycket som möjligt undvika utgifter för sin 
person... Ödmjukhet och undergivenhet voro framstående egenskaper 
hos drottning Ulrika Eleonora. Utan att klaga fördrog hon sin makes 
kallsinnighet och sökte på allt sätt vinna hans tillgivenhet. Troget 
uppfyllde hon en hustrus plikter... Stora svårigheter bereddes henne av 
svärmodern, den stolta, härsklystna änkedrottningen, Hedvig Eleonora. 
Hon ville i allt äras framför den regerande drottningen. Den ödmjuka 
Ulrika Eleonora lämnade henne första platsen.1 

Med detta citat ut Kastmans läsebok för småskolan från 1883, vill jag visa 
två bilder av 1600-talskvinnan som ofta möter oss i litteraturen. Den 
mycket positiva bilden av Ulrika Eleonora, som var vacker, god och 
undergiven och troget uppfyllde sina hustruliga plikter, är här en mycket 
ovanlig bild av 1600-talskvinnan. Vid sidan om Ulrika Eleonora d.ä. är det 
endast en enda kvinna som genomgående prisas i litteraturen. Det är Anna 
Bååt, Axel Oxenstiernas hustru. 

En betydligt vanligare bild är beskrivningen av Hedvig Eleonora, den 
härsklystna och äregiriga änkedrottningen. Skall vi lita till litteraturen är 
det karaktäristiska för 1600-talskvinnorna att de avvek från idealen. De 
beskrivs antingen som häxor, det gäller då framförallt bondkvinnor och 
här finns det många exempel, eller också beskrivs de som kvinnor som inte 
riktigt var kvinnor på riktigt, som exempelvis drottning Kristina eller 
också framställs de som härsklystna och dominanta och därmed också 
okvinnliga. Här finns många exempel bland adelsdamerna med det 
främsta exemplet i Ebba Lilliehöök, gref Ebba. Avvikande från alla i 
litteraturen rimliga ideal är också bilden av drottning Maria Eleonora och 
några andra kvinnor: hysteriska och inkapabla till det mesta. 

Vi skall då komma ihåg att bedömningarna huvudsakligen kommer från 
forskare och författare som var verksamma under den förra period då 
1600-talsforskningen hade ett starkt uppsving, nämligen under slutet av 

'Kastman, Karl & Knut: Läsebok för småskolan, Större upplagan n:o 2 , Stockholm 1883 s 274 
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1800-talet. Beskrivningarna av 1600-talets kvinnor säger därför betydligt 
mer om dessa forskares och överhuvudtaget det sena 1800-talets kvinno
ideal än om 1600-talets. Men icke desto mindre är det just deras bild som 
genom bl.a. skönlitteraturens förmedling lever kvar.2 

Men vilket kvinnoideal träder fram om vi går tillbaks till 1600-talets 
skrifter? Svaret på den frågan beror på vilka kvinnor vi talar om. För 
kvinnoidealen var, i likhet med mansidealen, starkt knutna till samhällets 
karaktär och uppbyggnad och under 1600-talet knöts idealen i första hand 
till samhällets ståndsindelning. 

Ståndssamhället kan, som här, liknas vid ett fyravåningshus där de fyra 
stånden, adel, präster, borgare och bönder utgör de olika våningarna. Över 
byggnaden tronar kungen, som samhällets krona. Ståndsindelningen var 
en indelning av landets befolkning i olika samhällsfunktioner: Adeln 
skulle såsom militärer och ämbetsmän hjälpa kungen att styra landet, 
prästernas plikt var att predika och övervaka undersåtarna, borgarna 
bestämda uppgift var att förmedla varor och att se till att landets penning
mängd ökade och bönderna slutligen skulle bruka jorden. Stånds
indelningen var också en hierarkisk organisation av samhället, som 
markerade individens värde. Bondeståndet i botten av hierarkin och dess 
enskilda medlemmar hade således ett mindre värde än exempelvis en 
adelsman.3 

Och för vaije plats i samhället fanns det således ett särskilt ideal. För 
både män och kvinnor gällde att idealen var knutna till respektive stånds 
samhällsuppgift och till deras könsspecifika uppgift i hushållets försörj
ning. 

Hushållet - samhällets grund 
Det hierarkiska synsättet gällde inte endast ståndssamhället, även hus
hållet omfattades av detta organisationsideal. Hushållet var den minsta 
arbetsenheten, vilket innebar att det inom hushållet endast kunde finnas 
ett stånd och därmed en samhällsuppgift. Om en halvvuxen son eller dotter 
tog arbete som hantverkslärling respektive piga flyttade de till det hushåll 

2 Ellen Fries, landets första disputerade kvinna och verksam som historiker runt sekelskiftet, hade 
dock en något mer nyanserad bild av 1600-talets kvinnor, men även här är grundsynen likartad. 
Se exempelvis Fries, Ellen: Märkvärdiga kvinnor. 2. Svenska kvinnor, Stockholm 1891. En 
analys av beskrivningarna av drottning Maria Eleonora återfinns i Kyle, Gunhild: En kvinnohistoria 
/Bibliotheca feminarium. om de kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, kvinnoliv och 
kvinnotanke under 300 år, Göteborg 1984 
3 Englund, Peter: Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. 
Stockholm 1989 kap. 2. Se även Stadin, Kekke: Stormaktskvinnor, ur : Makt och vardag. Hur 
man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid, Stockholm 1993 s 177 f 
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där de arbetade. Arbete och hushållstillhörighet var oskiljaktigt samman
gjutna. När det gäller kvinnans ställning i hushållet och i äktenskapet var 
idealen relativt enhetliga, oavsett vilket stånd de tillhörde eller om de helt 
stod utanför ståndsgemenskapen. 

Tidens syn på kvinnornas roll inom äktenskapet och i hushållet prägla
des starkt av den lutherska läran. Enligt denna bestod kvinnans livsuppgift 
i att vara maka och mor. Modersrollen hade genom reformationen gjorts 
till den enda accepterade kvinnorollen i vårt land. Flickorna skulle fostras 
till tålmodig lydnad och underkastelse undermannen. Hustruns underkas
telse under sin make var lika hårt inpräntad och självklar för kvinnorna 
som för männen. Under hela sin uppväxt och inte minst framför altaret 
fick de veta sin plats. 11693 års vigselformulär förmanas kvinnan att "vara 
manenom lydig, älska honom, hålla honom som sitt huvud och förman...: 
Ty kvinnan är skapat för mannens skull och icke mannen för kvinnones 
skull..." 

Genomslagskraften hos denna kvinnosyn var mycket stark. Endast i 
extrema undantag förekom det att en kvinna öppet opponerade sig mot 
underordningen. Ett sådant undantag var drottning Kristina, som efter sin 
abdikation diskuterade sin syn på äktenskapet med den påvlige nuntien i 
Polen: 

Vad... äktenskapet beträffar, erkänner jag att det vållar mig rasande bryderi; 
med tanke på mitt humör och min ålder tror jag inte, att här finns något 
botemedel. Mitt humör är dödlig fiende till detta fruktansvärda ok, vilket jag 
icke skulle ålägga mig, om jag så bleve världens härskare. Gud har låtit mig 
födas fri, och jag skulle aldrig kunna gå med på att underordna mig en 
härskare; eftersom jag är född att befalla, finns det ingen möjlighet för mig att 
acceptera lydnad eller att ålägga mig detta slaveri... 

Men, Kristina ifrågasatte inte den "av Gud givna ordningen", att kvinnan 
skulle underkasta sig mannen i äktenskapet, inte ens om kvinnan i fråga 
var världens härskare. Inte heller ifrågasatte hon den gängse kvinnosynen, 
enligt vilket kvinnorna skulle vara lydiga, saktmodiga och stillsamma. En 
hustru kunde inte ha hennes livliga temperament. Exdrottningen accepte
rade tidens hustruideal, men hon betvivlade att hon själv, med sin utpräglat 
"manliga" uppfostran och utbildning, skulle kunna leva upp till detta ideal 
eller "slaveri", som hon kallade det. Inom katolicismen, som hon vid 
denna tid bekände sig till, fanns dessutom en annan socialt accepterad 
kvinnoroll, nämligen nunnans. I den katolska världen kunde en kvinna 
själv välja att förbli ogift och ändå anses respektabel, ja till och med 
normal. I den lutherska ortodoxins Sverige var det knappast möjligt. För 
att leva ett ärbart liv skulle en kvinna således vara gift och få barn. 

Mannen var hustruns herre och han hade rätt att aga henne om hennes 
beteende inte var förenligt med hushållets bästa, enligt mannens sätt att se 
det. Men, det innebar inte att han kunde behandla henne hur som helst. 
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Tvärtom. En mans karaktär och manlighet ansågs nämligen komma 
särskilt tydligt fram i hur han behandlade sin hustru. För, som det står i 
Hustavlan, "Den sin hustru älskar, han älskar sig själv". Vi ser här samma 
grundsyn på äktenskapet som hos exempelvis den samtida engelske 
författaren William Gouge. I sin skrift "Domesticall Duties" från 1634 
framhöll Gouge att man och hustru är så nära sammanknutna, att den som 
slår sin hustru han slår sig själv. Under 1600-talet sågs nämligen inte alltid 
könen som två klart avgränsade och diametralt olika kön, vilket varit den 
dominerande synen från 1800-talet och framåt. Nej, man och kvinna 
kunde här ses som ytterligheter av en ock samma sak. Det var, vad en 
forskare nyligen beskrivit som en enkönsmodell eller "ettköttsmodell". 
Uttrycket att man och kvinna i äktenskapet är "ett kött" var för 1600-
talsmänniskan mycket mer konkret än det är för oss idag. Mannen skulle 
vara välvillig och rättvis och styra, som det hette i Hustavlan "med 
förnuft". Han skulle ära och högakta sin hustru, framförallt utåt i närvaron 
av andra män.4 

Gunilla - en bondhustru 
Bondmoreidealet var nog det av de till ståndsindelningen knutna kvinno
idealen som stod sig längst. Den bondkvinna jag vill ta upp som exempel 
är den numera riksbekanta Gunilla i Andersvattnet. Hon har presenterats 
för oss av Jan Lindegren, som studerat förhållandena i Bygdeå socken 
under förra hälften av 1600-talet. Gunilla gifte sig ovanligt tidigt för att 
vara enkel bondjänta, redan vid 19 års ålder. Någon fullständig hemgift 
kan hon därför knappast ha hunnit arbetat ihop vid så unga år. Det skulle 
nog ha tagit ytterligare sju, åtta år. Men hennes ett år äldre fästman, Jöns 
Nilsson, behövde en hustru nu för han hade fått överta gården i förtid 
eftersom hans far hade blivit blind och måste lämna ifrån sig gården och 
husbondeskapet redan vid femtioett års ålder. 

Giftermålsådern var alltså knuten till när mannen "blev sin egen" och 
när kvinnan hade en fullstor hemgift i brudkistan. Bland bönderna var det 
omöjligt att ge döttrarna hela hemgiften, utan de måste arbeta ihop en stor 
del av den själv. Det innebar bl.a. att de skulle väva lakan, handdukar och 
andra nödvändiga textilier för det nya hemmet, men att de också måste 
skaffa grytor, slevar och andra husgeråd. Det vanliga var därför att 
bondebefolkningen gifte sig någon gång mellan 25 och 30 års ålder. 

Samma sak gäller exempelvis det lägre borgerskapet. Hantverkaren 
gifte sig när han blev mästare och sj ömannen när han blivit skeppare. Även 

4 Amussen, Susan Dwyer: An ordered Society: Gender and Class in Early Modern England, 
Oxford 1988 s 44 f. För en beskrivning av "enkönsmodellen" se Laqueur, Thomas: Om könens 
uppkomst. Hur kroppen blev manlig och kvinnlig, Stockholm 1994 
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här arbetade kvinnorna ihop en stor del av hemgiften själva, inte sällan 
som piga i ett annat borgarhushåll. 

Om vi återvänder till Gunilla och Jöns kan vi förutsätta att de under 
första åren levde i enighet med idealen. Det var alltid enklast så. Det 
innebar att det var noga bestämt vad Jöns skulle göra och vad som var 
Gunillas arbete. De hade varsina ansvarsområden som de skötte utan 
inblandning från den andres sida. Den strikta uppdelningen mellan män
nens och kvinnornas arbetsuppgifter innebar också att det krävdes både 
manlig och kvinnlig arbetskraft för att det skulle gå att bedriva jordbruk, 
enligt idealen. 

Vid skörden och några andra arbeten hjälptes de visserligen åt, men det 
var Jöns som skulle skära säden och Gunilla som skulle gå efter och binda 
den till kärvar. Jöns skulle så och harva och plöja och han hade hand om 
hästen. Han skulle också göra stängsel och tillverka redskap och sköta 
underhållet på stugan och uthusen. Gunilla skötte, om hon levde efter 
idealen, alla innesysslor och hon skulle ha hand om smådjuren: getterna, 
fåren och grisen och så naturligtvis det kvinnligaste av allt, hon skulle 
mj ölka familj ens fem kor och tillreda mj ölken till långmj ölk, smör och ost. 
Smöret sålde hon för pengar, för pengar måste de få in för att kunna betala 
mantalsskatten och köpa salt och annat nödvändigt. På vårvintrarna 
brukade Jöns fånga lite gädda, som de torkade och sålde. Några andra 
penninginkomster hade man inte i familjen. Detta, att kvinnan svarade för 
hushållets största eller t.o.m. enda penninginkomster, var kanske inte ett 
ideal, men det var mycket vanligt och uppfattades som helt naturligt. 

I enlighet med idealen kom också barnen med j ämna mellanrum. De var 
inte särskilt välbeställda, Gunilla och Jöns, så de tre år som gick mellan 
varje barn uppfattades nog som både bekvämt och passande. De hade 
dessutom den outsägliga lyckan att få dem alla att överleva de första 
kritiska åren. 

Men säg den lycka som varar beständigt. Efter tio års äktenskap och tre 
barn, våren 1626, togs hennes man Jöns Nilsson ut till knekt för att delta 
i det stora kriget nere i Polen. Det året togs inte mindre än 26 knektar ut 
från Bygdeå socken. När hustru Gunilla på försommaren födde sitt fjärde 
barn var Jöns redan på väg till Preussen. Man kan förmoda att det blev en 
arbetsam sommar för henne. Hon hade ju inte bara den nyfödde, utan även 
de tre andra barnen och så de allt äldre svärföräldrarna att ta hand om. Nu 
måste hon, förutom allt det ordinarie kvinnoarbetet även göra sådant som 
inte passade sig för en kvinna och som hon aldrig hade hade fått lära sig: 
Plöja och så och alla de andra manssysslorna. Men barnen och de gamla 
måste få sin mat och staten skulle ha sin skatt för att finansiera kriget, så 
det var bara att arbeta för att hålla produktionen igång. Den äldste sonen, 
Per var nu nio år så han kunde säkert hjälpa till en hel del i utearbetet. 
Någon större hjälp från de tre granngårdarna i byn kunde hon inte räkna 
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med eftersom ytterligare två vuxna män tagits ut till knektar. Nu fanns det 
bara en enda arbetsför man kvar i de fyra gårdarna i byn. 

Vi vet ingenting om hur Gunilla upplevde denna sommar. Bondkvinnor 
som hon hade varken tid, ork eller förmåga att skriva brev, dagböcker eller 
andra skrifter som ger besked om sådant. Vi kan bara gissa att hon, trots 
lyckan över ett nytt barn, hade en svår tid och att hon ängslades för hur 
Jöns hade det. Det skulle hon snart få veta. Redan innan sommaren var slut 
avled Jöns Nilsson i Marienburg i Preussen. Liksom så många andra 
knektar dog han av de många smittsamma sjukdomar som grasserade i 
lägren. Gunilla fick beskedet av de få överlevande knektar som hemförlova
des på senhösten för det sedvanliga vinteruppehållet. Gunilla förblev änka 
i hela sitt liv och inte nog med det, när den äldste sonen, Per blev 20 år och 
fullt utväxt då togs också han ut som knekt. Efter fyra månader dog han i 
Greifswald. 

Så var det för många bondkvinnor, deras män, fästmän och söner kom 
aldrig tillbaks från kriget. Jan Lindegrens undersökning av de 219 knektar 
som togs ut i Bygdeå socken i Västerbotten under 1620- och 1630-talet 
visar att 19 återkom, mer eller mindre skadade till kropp och sj äl, de övriga 
200 dog eller rapporterades saknade. 

För de unga ogifta kvinnorna innebar detta enorma manfall att deras 
möjligheter att bli den respektabla hustru, som normen bjöd, minskade 
avsevärt. På varje ogift man gick det drygt tre ogifta kvinnor. Det var 
emellertid inte bara ogifta män som togs ut i kriget, många var i likhet med 
Jöns Nilsson gifta och hade familj. Många kvinnor blev liksom Gunilla i 
Andersvattnet änkor vid unga år och förblev det resten av livet. Det fanns 
helt enkelt inte tillräckligt med män för alla ensamstående bondkvinnor. 

Hustru Gunilla fick fortsätta att kämpa på ensam med jordbruket i 
många år till. Det måste hon och de andra kvinnorna i grannskapet ha gjort 
bra, för trots att en mycket stor del av socknens män tagits ut i kriget så var 
jordbruksproduktionen oförändrad. Sörjande sina män och söner lycka
des de utföra två personers arbete. Det kallar jag styrka.5 

Adelsdamen - Agneta 
Adelskvinnornas ideal var knutet till godsekonomin. Deras uppgift var av 
tradition att administrera de stora godshushållen, som samtidigt utgjorde 
grunden för adelns försörjning. En kvinna som väl kände adelns kvinno-

5Uppgifterna om hustru Gunilla och livet i Bygdeå har hämtats ur: Lindegren, Jan: Utskrivning 
och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640, Uppsala 1980, dens. 
Knektänkors land/ Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända förflutna, Malmö 1984/ Om 
bondesamhällets könsarbetsdelning handlar Löfgren, Orvar: Kvinnofolksgöra - om arbetsdelning 
i bondesamhället/Kvinnovetenskaplig tidskrift 1982:3 och Österberg, Eva: Bonde eller bagerska? 
Vanliga svenska kvinnors ekonomiska ställning under senmedeltiden /Historisk tidskrift 1980:2 
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ideal, men som också visste hur hon kunde kringgå dem om det var 
nödvändigt, var den högadliga Agneta Horn. 

Agneta föddes i augusti 1629. Födelseorten var Riga, dit hennes 
mamma, Kristina Oxenstierna, rest från Kurland, där Agnetas far, Gustaf 
Horn, låg med sin armé i kriget mot polackerna. Det ansågs nämligen, 
trots faran, lämpligt att de nygifta högadliga officersfruarna följde med 
sina män ut i fält, åtminstone tills de fött ett eller ett par barn. Först därefter 
tog de med sig barnen hem för att administrera egendomarna. Och om 
männen inte kom hem från kriget snart nog, så åkte kvinnorna till dem för 
några månader i taget, ibland tillsammans med barnen, för att hålla ihop 
familjen och för att fa den att växa. 

Lilla Agnetas första år tillbringade hon alltså i ett fältläger. Därefter åkte 
hon hem med sin mor som skulle se över godsen, men också föda sitt andra 
barn under något mer trygga förhållanden. När den lille Axel var ett halvår 
våren 1631 reste modern och barnen ner till armén i Tyskland, eftersom 
"Herr far" som Agneta kallade honom, längtat så mycket efter familjen 
och skrivit och bett dem komma så fort de kunde. "Och unte då Gud mig 
den stora lyckan, att jag hade både far och mor" skrev Agneta om detta i 
sin självbiografi, men, fortsatte hon, "så varar det inte länge". För hennes 
mamma drabbades av pesten nästan omedelbart efter det att de kommit till 
fåltlägret i Tyskland. Efter en kort tid dog Kristina Oxenstierna, 22 år 
gammal. Efter några månader dog också lille Axel efter hemresans 
strapatser. 

Medan hennes far avancenade till en berömd fältherre som som sådan 
satt som krigsfånge under många år av det trettioåriga kriget, tillbringade 
Agneta sin barndom hos olika släktingar. Ofta bodde hon hos sin ingifta 
faster, Ebba Leijonhufvud, men bäst trivdes Agneta hos sin "goda och 
fromma" mormor Anna Bååt och morfar Axel Oxenstierna. 

Under barndomen reste hon alltså runt bland släktingar, vilket var 
vanligt bland dem inom adeln, som blivit moderlösa. Därmed inte sagt att 
det var bra för barnen att ständigt flytta runt eller att de trivdes med det. 
Agneta Horn tyckte att hon hade haft en svår barndom, ja hon använder 
t.o.m. så starka ord som "vedervärdig". 

Men, hon reste också tillsammans med dessa släktingar, med de 
kvinnliga släktingarna, när de reste runt till de olika godsen och egendo
marna och bevakade att de sköttes som de skulle. Per Brahe, som på 15 80-
talet skrev en Oeconomia, d.v.s. en handledning för ungt folk i hur ett 
adelsgods skulle skötas, underströk kvinnornas övervakning av de anställ
das arbete. Det gällde i första hand dem som hade inomhusarbete, men när 
mannen var i tjänst, vilket han som oftast var, även de övriga anställda. 
Adelsfruarnas uppgift var också, enligt Per Brahe, direkt överinseende 
över vad han kallade "Nyttige bohagzsysslor". Det betyder att de skulle 
leda och vid behov kunna instruera de anställda i exempelvis bakning, 
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ystning, linnetvätt, ljusstöpning, ölbryggning och annat kvinnoarbete på 
gården. 

Detta gällde även Agnetas släktingar vilka tillhörde landets allra rikaste 
och mäktigaste kvinnor. De drog sig inte för att sj älva delta i kvinnosysslorna 
på sina gårdar. Så berättar Agneta exempelvis i ett brev till morfar 
rikskanslern hur Ebba Leijonhufvud ådragit sig en ögoninflammation i 
samband med ett storbyk på Kägleholm, där tvättstugan inte var i ett 
fullgott skick. 

Agneta var sexton år då hon förlovades med den förnäme men i 
familjens ögon inte särskilt förmögne Erik Sparre. Axel Oxenstierna hade 
i samråd med faster Ebba valt honom för att hon med sin stora förmögen
het skulle kunna hjälpa upp hans ställning, men framförallt för att de 
trodde att han var tillräckligt mjuk och medgörlig för att passa hennes 
ovanligt viljestarka personlighet. Detta var också i enlighet med tidens 
norm, släktingarna hjälpte till att välja ut den unga adelsflickans make. 
Men, de valde inte vem som helst; börd, ekonomi och personlighet måste 
stämma överens. En självständig och viljestark kvinna behövde en med
görlig man, tycks man ha resonerat, likaväl som en dominant man behövde 
en foglig och undergiven kvinna. Vid valet av make var ändå det allra 
viktigaste att de båda parterna kunde högakta varandra. En engelsk 
undersökning av 1600-talets landsbygdsbefolkning har visat att äkten
skapspartner valdes bland dem man kunde känna aktning för. Om då också 
de ekonomiska villkoren stämde så slog man till.6 

Problemet var bara det att Agneta Horn inte kunde känna aktning för 
Sparren, som hon kallade honom, hon tyckte att han var vad vi skulle kalla 
mesig. Värst var det, tyckte hon, att han inte försvarade sig när folk drev 
med honom, vilket skedde ganska ofta bl.a. därför att han läspade, men 
också för att han var gängligt byggd, vilket inte alls motsvarade tidens 
manliga skönhetsideal. Hon ville gifta sig med en riktig soldat, sa hon, och 
lyckades också driva igenom att hon skulle gifta sig med chefen för 
Västergötlands regemente, Lars Cruus från Sätuna i Uppland, som hon 
hade träffat vid en av drottning Kristinas många baler. 

När morfar Axel inför bröllopet talade allvar med henne om äktenskapet 
och vad det innebar förmanade han henne att det inte passade sig för en 
kvinna att råda sj älv. Agneta som mycket väl visste vad som gällde svarade 
att "resolverar jag mig till att sätta honom som herre över mig, så måste 
jag väl ock resolvera mig till att dansa efter hans pipa". Ja även den 
självständiga och bestämda Agneta visste det alla kvinnor måste veta; att 
hon måste vara mannen underdånig och lyda honom i allt. Att hon 
dessutom visste hur hon omärkligt skulle styra både sin fars och sin mans 
vilja är en annan sak... 
6 Amussen, Susan Dwyer: An Oredred Society. Gender and Class in Early Modern England, 
Oxford 1988 
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Agneta drömde om att få barn med Cruusen. Hon hoppades så att hinna 
få fyra överlevande, vilket förmodligen innebar att hon räknade med att 
föda åtminstone sex-sjubarn. Visserligen var de unga, hon och Cruusen, 
men de levde ständigt i dödens väntrum. "Gud vet hur länge vi får leva", 
sa hon dagen efter sin bröllopsdag. Det var i juni 1648, hon skulle snart 
fylla 19 år. Hon hade tur såtillvida att samma höst upphörde det långa 
trettioåriga kriget, så hennes man kunde vara hemma i Sverige ganska 
mycket de första åren. Åtta år fick de tillsammans på Sätuna. År 1656 dog 
hennes älskade man i en infektionssjukdom under marschen mot Wars
zawa i Karl X Gustavs krig mot polackerna. De hade då fått fem barn, två 
pojkar och tre flickor. Två av barnen avled i tvåårsåldern, men tre, Gustav, 
Brita och Anna fick leva till vuxen ålder. Agneta gifte aldrig om sig. Såsom 
många andra självständiga adelsdamer under 1600-talet valde hon att 
förbli en myndig änka framför att gifta om sig och åter bli omyndig. Agneta 
dog vid 42 års ålder. Hon ligger begraven tillsammans med sin man, 
Cruusen, i Björklinge kyrka utanför Uppsala.7 

Nyadel och andra - Catharina 
Catharina Wallenstedt kom från prästeståndet, hon var dotter till en 
professor vid Uppsala universitet och hon gifte sig med en prästson, 
Edvard Philipsson. Edvard hade efter studierna slagit sig frampå diplomat
banan och adlats Ehrensteen. 

Till de fördelar adelskapet förde med sig hörde inte minst de yttre 
attributen, exempelvis rätten att bära vackrare kläder. De nyadlade kvin
norna var därför inte sena att byta dräkt. Jag vet inte hur det var med 
Catharina själv, men om en bekant berättar hon följande: "Doktor Watt
rangs fru, prästkäringen, var och besökte mig förleden söndags. Hon har 
ock klädt om sig redan. De göra kläderna nu färdiga förrän (adels)breven 
äro underskrefne." 8 

Men, det var inte endast de nyadlade som bytte dräkt. Även kvinnorna 
i det förmögnare borgerskapet och då framförallt de i Stockholm som var 
involverade i landets järnexport, började i takt med penningpungens 
tillväxt att efterlikna adeln i såväl manér som i klädedräkten. Det var just 
denna grupp som senare så passande kom att kallas för "Skeppsbroadeln". 
År 1674 noterade en florentinsk diplomat, som då befann sig i Sverige, 

'Agneta Horns självbiografi finns tryckt i "Agneta Horns lefverne". Efter Ellen Fries efterlämnade 
manuskript, utg av Sigrid Leijonhufvud, Stockholm 1910 
8 Catharina Wallenstedts brev till maken Edvard Ehrensteen daterat den 18 oktober 1673. Delar 
av Catharina Wallenstedts efterlämnade brev finns nu utgiven i tryck av Christina Wiikmark 
under titeln Allrakäraste. Catharina Wallenstedts brev 1672-1718, Stockholm 1995 s 93 
(Prästkäringen kallades hon för att hon var änka efter den legendariske prästen i Klara i 
Stockholm, mäster Samuel) 
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Lorenzo Magalotti, att mest alla Stockholms borgarkvinnor lagt av den 
borgerliga dräkten och i likhet med adelns kvinnor helt anammat det 
franska modet. Den enhetlighet i dräktskicket som funnits inom borger-
skapet under 1600-talets första år var då borta.9 Så trots stora ansträng
ningar lyckades den starka 1600-talsstaten inte styra riktigt allting. 

Adelsdamerna skulle emellertid inte endast ha de egenskaper som krävs 
av en administratör och god personalchef. De måste också kunna föra sig 
i maktens salonger för att tillvarata mannens och släktens intressen när 
mannen var borta i krig ellerpå diplomatiska uppdrag. Katarina Wallenstedt 
berättar i sina brev till sin make om de otaliga uppvaktningar hon gjorde 
för hans räkning. Ibland, när det gällde mycket högt uppsatta män, valde 
hon att istället söka upp deras fruar. För att få ut mannens innestående 
löner och ambassadens underhåll uppsökte hon exempelvis rikskatt
mästare Sten Bielkes fru, Brita Rosladin och vid ett annat tillfälle gick hon 
till dåvarande rikskanslerns, Magnus Gabriel De la Gardies gemål, 
furstinnan Maria Eufrosyne, för sin makes räkning.10 Hustrurna till 
landets högsta ämbetsmän deltog således, vid denna tid då den utvecklade 
statsadministrationen ännu var helt ung, i männens verksamhet på detta 
indirekta och förmedlande sätt och det fanns bestämda former för hur 
detta skulle ske. 

Vid sådana tillfallen var konversationskonsten en grundförutsättning 
för att lyckas. Det innebar inte endast att de måste vara mycket allmänbil-
dade och kunna tala flera moderna språk. De måste också behärska de 
grundläggande kunskaper i vältalighet, som ansågs vara en förutsättning 
för en lyckad kommunikation, såväl muntligt som skriftligt. Denna konst 
fick de unga adelsflickorna öva flitigt redan från unga år. Så vet vi 
exempelvis att Schering Rosenhanes dotter Beata kontinuerligt arbetade 
med övningar i praktisk retorik alltifrån sju års ålder och långt upp i vuxen 
ålder.11 

Prästhustrun - Magdalena och Cherstin 
Framväxten av den absoluta staten, och i anslutning till detta även 
reformationen, förändrade prästernas situation i många avseenden. Präs
terna var inte längre enbart Guds män, nu blev de även kronans, konungens 
och fosterlandets män. Celibattvångets upphävande kan i detta samman
hang ses som en symbol för att de nu inte endast hade plikter mot Gud, de 

9 Magalotti, Lorenzo: Sverige under år 1674, Stockholm 1986 (1912) s 11 
10 Catharina Wallenstedts brev till maken den 14 december 1672, 21 februari 1673, Wiikmark 
1995 s 29 ff, 33 ff 
11 Hansson, Stina: Beata Rosenhane, hennes övningsböcker och den klassiska retoriken. Göteborg 
1993 
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hade nu även plikter mot staten. Alla undersåtars - inklusive prästernas 
- främsta plikt var ju att befolka landet med nya undersåtar. 

Såsom förebilder för landets befolkning kunde inte prästerna leva i ett 
livslångt celibat. Tvärtom, när en präst avancerat till kyrkoherde och fått 
fast tjänst, vilket vanligen skedde i 35- 40-årsåldern, förväntades de gifta 
sig och avla många barn. Därför gifte sig prästerna helst, om de inte 
konserverade en änka, med 18-20-åriga flickor. Västeråsbiskopen Johan
nes Rudbeckius gjorde en kometkarriär. Han gifte sig första gången sedan 
han blivit professor vid tjugonio års ålder och den andra gången sedan han 
blivit biskop vid 38 års ålder. Den andra hustrun, prästdottern från 
Fellingsbro, Magdalena Hising var då 18 år. Det innebar att de hann få 11 
barn tillsammans, det sista samma år som han avled vid 66 års ålder. Och 
det var på intet sätt unikt. 

Visst förlorade också prästerna, liksom alla andra människor, barn i 
späd ålder. Så till exempel kan nämnas Cherstin Christiernsdotter, som var 
gift med prästen i Nordingrå i Ångermanland. En helt vanlig prästhustru 
alltså. Av de 13 barn hon födde dog 7 före moderns död i november 1667, 
medan sex av barnen blev vuxna.12 Men sex barn var inte heller så lite. 
Prästfamiljerna var stora även med den tidens mått mätt, när tre överle
vande barn annars ansågs som normalt.13 

Det var knappast någon överraskning för en nygift prästhustru att hon 
förväntades ha en stor familj. För en stor del av dem var själva uppvuxna 
i en prästgård. Prästeståndet blev relativt snabbt ett mycket homogent 
stånd och omkring 1680 var klart mer än hälften av alla prästhustrur sj älva 
prästdöttrar.14 Det var alltså vanligare att prästhustrun själv var uppvuxen 
i en prästgård än att prästen var det. Redan från barnsben fostrades 
prästgårdsdöttrarna till att motsvara tidens uppfattning om hur en god 
prästhustru skulle vara. 

Prästhustruns uppgift var knuten till skötseln av prästgården, som ju var 
det jordbruk som utgjorde en viktig del av prästfamiljens inkomst. I det 
avseendet liknade deras uppgift och ideal bondkvinnornas. Men trots 
likheten i de yttre villkoren så intog prästgården ändå en särställning inom 
socknen. Det som framförallt skilde prästgårdens kultur från sockenbön
dernas var den bokliga bildningen och den akademiska förfiningen. 
Visserligen var det bara mannen, prästen, som hade en akademisk utbild
ning, men en prästhustru skulle också, enligt tidens uppfattning, äga 
boklig bildning och förfining, hon skulle kunna recitera, musicera och 

12Steuchinus, Pertus: Cordis Davidici Anatomia ...Cherstin Christiernsdotter. Stockholm u.å. 
(1668) 
13Lundkvist, Sven: Rörlighet och social struktur i 161 O-talets Sverige/Historisk Tidskrift 1974:2 
s 234 
14Carlsson, Sten: Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865. 2:a uppl. Lund 1973 s 203 ff 
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klara det elegantaste finbroderi. Prästgårdsflickorna fick därför likaväl 
som prästsönerna tidigt lära sig läsa och skriva, ibland även lite latin. Om 
den tidigare omtalade prästhustrun i Nordingrå; Cherstin Christierns-
dotter, som var uppvuxen i Forsa i Hälsingland, sades att hon från 
barndomen var hållen att "rent och färdigt läsa i Book, läsa sina 
christendomsstycken, månge sköne Davidzpsalmer och der ibland hans 
Boot- och bättringspsalmer... som een Dygdig Qwinna framdeles wäl 
anstå och tiena kunde".15 

Bot- och bättringspsalmer danade inte endast flickans karaktär till en 
verkligt dygdig kvinna, vilket krävdes av den som skulle vara socknens 
kvinnor till föredöme. Prästhustrun hade också en rent praktisk använd
ning för dem. Prästhustrun var något av en mor för sockenborna. Till henne 
kunde alla vända sig med praktiska frågor om allt från trädgårdsskötsel till 
sjukdomar, men också med sina tankar och bekymmer för att få råd och 
tröst.16 Det var inte lika allvarligt och officiellt som det var att gå till 
prästen och skrifta sig. Och här kunde Davids botpsalmer komma väl till 
pass som ett ord på vägen. 

Dessutom fungerade prästgårdarna under större delen av 1600-talet 
även som gästgivargårdar för "finare" resande. Det medförde att kvin
norna inom prästeståndet dessutom förväntades äga de kunskaper och 
färdigheter som krävdes när de skulle vara värdinnor för diplomater, 
utländska adelsmän och andra förnäma resenärer, vilka började komma 
till Sverige sedan landet blivit en stormakt. Det gav dem nya impulser från 
stora världen, men det ställde också krav på deras förmåga som värdinnor. 
De måste kunna laga mat som anstod dessa förnäma och kräsna gäster och 
de måste i någon måtto kunna underhålla dem. "Medan prosten beredde 
sig till de predikningar han skulle hålla dagen därpå, sörjde prostinnan 
träget och artigt för vår lekamliga välfärd" meddelar oss exempelvis den 
franske diplomaten Charles Ogier från en av de många prästgårdar han 
gästade på 1630-talet.17 

Kravet på ett strikt och allvarsamt yttre, som var mycket viktigt för 
prästen, omfattade också prästens hustru. Prästhustrurna hade en viktig 
funktion i det att de skulle fungera som dygdiga föredömen för landets alla 

l5Steuchius, Petrus: Cordis Davidici Anatomia. ...Cherstin Christiernsdotter. Stockholm u.å. 
16Pleijel, Hilding: Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, Stockholm 1970 s 19 f, 
I Bergström, Carin: Lantprästen. Prästen funktion i det agrara samhället 1720-1800. Oland-
Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Stockholm 1991 ges en inblick i prästernas och prästfamiljernas 
situation i en landsbygdssocken. 1 Hernroth, Uno: Den konserverade änkan. En studie i 
prästerskapets äktenskapsbildning på 1600- och 1700-talet, Uddevalla 1985 diskuterades 
konserveringssystemet inom prästeståndet medan prästfruns olika roller diskuteras i Widén, 
Solveig: Prästfruns ställning och roll i församlingarna i det svenska riket på 1700-talet. En skiss. 
/Kyrkohistorisk årsskrift 1994 
17 Ogier, Charles: Dagbok öfver dess resa i Sverige med franska ambassadören grefve d'Avaux. 
År 1634. Stockholm 1955 
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kvinnor, nu sedan jungfru Maria detroniserats i och med reformationen. 
Till skillnad från Guds moder skulle alla prästhustrur inte endast vara 
andliga förebilder, utan de skulle också vara det på det praktiska planet i 
det dagliga livet. 

Exklusiva tyger som siden och sammet kunde accepteras för en biskops
hustru, bara kläderna inte var färgglada, utan allvarsamt hållna i svart, vitt 
och grått. Klädseln skulle således vara enkel, strikt och "wig" som det 
hette, d.v.s. bekväm för en kvinna som alltid ammade eller var gravid.18 

Självfallet hade hon, såsom ett tecken på sin ärbarhet och sin gifta status, 
håret uppsatt och dolt under hätta och dok. Mot slutet av seklet började 
nämligen vissa gifta kvinnor inom prästeståndet att enligt det nya modet 
visa sig barhuvade eller med fontanger och andra "otjänliga huvudbona
der", som en präst uttryckte det i riksdagens utskottsmöte 1710. Det nya 
modet sågs med mycket oblida ögon av prästerna i riksdagen, vilka ansåg 
att detta var uttryck för ett lättsinne och en fåfänga som inte anstod en 
medlem av prästeståndet.19 Prästeståndets män diskuterade, utredde och 
tog sina beslut, men ståndets kvinnor de valde inte sina frisyrer utifrån 
några riksdagsbeslut. Så från 1690-talet började många prästhustrur och 
prästdöttrar att åtminstone inom hemmets fyra väggar att frisera sig enligt 
senaste mode. 

Den nya borgerligheten - Anna Maria 
Det finns mycket mer att säga om 1600-talets kvinnoideal än jag här har 
tid och möjlighet att ta upp. Jag vill kort bara nämna ett helt nytt 
kvinnoideal som började växa fram från slutet av 1600-talet. Byråkratins 
tillväxt inledde, tillsammans med framväxten av bruk och manufakturer, 
en annan långsiktigt mycket betydelsefull utveckling, nämligen arbetets 
utflyttning urhemmet. Eller rättare sagt: männens utflyttning urhemmet. 
Arbetet kunde inte längre utföras i eller i anslutning till bostaden, utan 
började alltmer förläggas till särskilda lokaler. Kvinnorna, vilka tidigare 
inom alla stånd och grupper deltagit i hushållets arbete för livsuppehället, 
separerades härigenom från försöijningen. Detta markerades ytterligare 
av att lönen började bli grunden för en växande grupps försörjning. 
Yrkesarbete och försörjning blev mannens enskilda uppgift, kvinnan blev 
kvar i hemmet för att ta hand om de små barnen, de större barnens fostran 
och vad som kom att kallas inre hemvård, d.v.s. uppsikt över pigor och 
andra anställda. Denna utveckling kom sedan under 1700- och 1800-talen 

1 Prästeståndets riksdagsprotokoll nr.l, Uppsala 1949 s 6 f, nr 2, Uppsala 1954 s 12, 634 f 
19 Prästeståndets protokoll nr 4 , Norrköping 1962 s 702 f 
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att sprida sig till allt fler yrkesgrupper och samhällsskikt. På sikt blev det 
i stort sett bara bönderna som behöll arbetsplatsen i anslutning till 
hemmet. Bondkvinnorna fortsatte därigenom också att arbeta för famil
jens försörjning. 

När kvinnorna kopplades bort från de till stånden knutna samhälls
uppgifterna och från familjens försörjning krävdes ett nytt kvinnoideal, 
som legitimerade deras nya roll. Det var ett ideal som fått beteckningen 
"svaghetsidealet".20 Detta ideal kan, när det gäller det yttre, illustreras av 
ett självporträtt av Anna Maria Thelotte. När det gäller livsvillkoren levde 
Anna Maria inte upp till detta nya ideal såtillvida att hennes verksamhet 
inte var koncentrerad till hem och barn, tvärtom var hon en yrkesarbetande 
kvinna med egen lön. Hon var född och uppvuxen i Uppsala och verkade 
här som konstnär. Hon tillhörde bl. a. den stab som illustrerade Rudbecks 
Atlantica. Anna Maria var också framgångsrik som målare av miniatyr
porträtt och kopparstickare. Ändå föredrog hon att avporträttera sig själv 
i en ombonad hemmiljö vid sidenbroderiet, en lämplig sysselsättning för 
den under slutet av 1600-talet ännu mycket lilla men växande grupp, som 
introducerade detta ideal. Den hårt snörda midjan, som tydligt markeras 
på porträttet, och den inskränkta rörlighet detta medförde kan ses som en 
parallell till, eller snarare symbol för, kvinnornas mindre rörlighet i 
samhället. 

Sin verkliga storhetstid fick detta ideal först långt senare, på 1800-talet, 
då kombinerat med en viktoriansk sedlighet. Detta högborgerliga kvin
noideal hade då spridit sig till en jämförelsevis stor grupp. Vi är då tillbaks 
i 1800-talet där vi började och vi har då kommit långt från Gunilla i 
Andersvattnet, Agneta Horn och Magdalena Hising och de ideal de sökte 
leva upp till. 

20 Begreppet "svaghetsidealet" lanserades av Beata Losman i hennes uppsats: Kvinnorna och 
makten eller Vart tog sköldmörna vägen? /Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända 
förflutna, Stockholm 1984 
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