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o 
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"I Himlen skrifven står:/ Hvar stund som nytjas illa/ Gud! Lät mig ej 
förspilla/ En stund af Detta år/." Citatet från den första januari 1801 
kommer ur den dagbok som husmodern på Arsta gård, Märta Helena 
Reenstierna, förde. I de journaler hon lämnade efter sig möter vi bil
den av en kraftfull och arbetsam husmoder, som med stor energi och 
kompetens ledde sitt stora hushåll vid tiden runt sekelskiftet 1800. 
Men vad skulle hända om vi problematiserade husmoderns duglighet 
och satte in hennes roll i den sociala och kulturella kontext som Arsta 
gård och Märta Helenas livsförhållande utgjorde? 

Studier av kvinnoroller inom olika sociala sfärer har ofta betonat 
kvinnors faktiska handlande, utan att för den sakens skull problemati-
sera dess innehåll och betydelse. Det faktum att hustrurollen var att 
betrakta som den socialt mest accepterade kvinnorollen gör det intres
sant att studera hushållet genom husmoderns vardagspraktik, för att 
därigenom fånga den kunskap som krävdes för skötseln av hushållet. 

Utgångspunkten för studien är den aktiva och ansvarsfulla hustrun 
som social norm inom ramen för herrgårdshushållets verksamhet och 

1 Märta Helena Reenstierna, Dagböcker. Maskinskrivna kopior. Nordiska Museets 
bibliotek (Nmb), 1801.01.01. (Fortsättningsvis MHR och datum.) 

155 



sociala ställning.2 Denna norm kompliceras dock av förekomsten av 
två, i vissa avseenden motstridiga, ideal. A ena sidan den goda och 
duktiga husmodern, å andra sidan den fina, bildade damen. Upp
fattningen blir då lätt att högreståndskvinnan måste ge upp sina prak
tiska husmoderliga plikter för att kunna leva upp till ett mer sofisti
kerat ideal. 

Med hjälp av Märta Helena Reenstiernas anteckningar under 
perioden 1793-1812 syftar denna artikel till att ringa in husmoderskapet 
och dess varierande bestyr genom analysen av dess praktik inom de 
sociala och kulturella ramar som hushållet utgjorde. 

Ett ståndsmässigt ursprung 

Märta Helena föddes den 16 september 1753 i en förnäm familj. Hen
nes far var löjtnanten Abraham Reenstierna och hennes mor friherrin
nan Catharina Maria von Köhler. I september år 1772 kom Märta 
Helena till Stockholm för att fullfölja den uppfostran hon fått i hem
met. Märta Helena kom att fördjupa sina kunskaper i franska, men 
även i hushållsgöromål och handarbete. Kännedom om världen utan
för föräldrahemmet fick hon i den bildade miljö som vistelsen hos 
släktingar utgjorde. Anteckningar under 1773 visar att Märta Helena 
inhämtade sina kunskaper hos en madame Moulin, där hon sedan 
stannade fram till sitt giftermål. Den unga flickan skulle öva sina lärda 
umgängeskunskaper och lärde sig då även känna de människor som 
hon skulle komma att umgås med som vuxen. Märta Helena skriver år 

2 Gudrun Andersson, Tingets kvinnor och mån. Genus som norm och strategi under 
1600- och 1700-tal (Uppsala 1998), s. 298-302. 

3 För en vidare utveckling av problemet, se Laurel Thatcher Ulrich, Good Wifes. 
Image and Reality in the Lives ofWomen in Northern New England 1650-1750 (New York 
1982), s. 9 f., 68, 237-239. 

4 Reenstierna, nr 818, tab. 6. (Stamtavlor på CD-rom. Utgivna av Riddarhusdirektio
nen. Baserat på G. Elgenstiernas "Svenska adelns ättartavlor".) Släkten Reenstierna här
stammar från en gammal nederländsk familj, Momma. Ar 1669 adlades släkten med 
namnet Reenstierna. Uppgifterna om familjen von Schnell och gården är hämtade från 
det inledande kapitlet till de utgivna delarna av Ärstadagböckerna. Märta Helena Reen
stierna, Arstadagboken, Journaler från åren 1793-1839. 1 1793—1812. (Stockholm 1966), s. 
16-36. 
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1773 hur hon genom nära släktingar också blev invigd i Stockholms 
sällskapsliv såsom medlem i den år 1760 stiftade Amaranteorden. 

Ar 1775 gifte Märta Helena sig med ryttmästaren Christian von 
Schnell och det äkta paret bosatte sig på Arsta gård, i Brännkyrka för
samling på södra sidan av Arstaviken strax söder om Stockholm. Rytt
mästaren, som hade varit i rysk tjänst fram till 1767, köpte med vänners 
hjälp gården Arsta år 1771. Gården omfattade två säterier samt frälse
hemman, ungefär sex torp, sju lägenheter och tre grindstugor. Därtill 
erlade två avsöndrade egendomar årlig frälseränta till Arsta säteri. 
Gården hade också ett speciellt läge med sin närhet till både huvudsta
den och landsbygden och gårdens folk gjorde sig ofta ärenden till 
Stockholm. 

Märta Helena framstår som en högst vanlig högreståndskvinna 
under slutet av 1700-talet i det att hon blev gift, fick barn och försökte 
leva upp till rollen som husmor. Hennes ursprung var i grunden hög-
reståndsmässigt, men hennes sociala ställning som vuxen kan inte 
betraktas som oproblematisk. För även om familjen von Schnell var att 
räkna som högreståndspersoner var de inte förmögna och de hade ofta 
penningbekymmer. Man skulle kunna argumentera för att familjen 
hörde till den del av samhällets övre skikt som kämpade för att upp
rätthålla den livsstil som deras stånd förutsatte. Undersökningsperio
den kan därmed sägas präglas av det behov av anpassningsstrategier 
som det annalkande "medborgerliga" samhället medförde. 

Märta Helena började skriva dagbok i 40-årsåldern och skrev under 
åren 1793-1839. I denna studie har dock endast de 20 första anteck
ningsåren, som täcker tiden innan Märta Helena blev änka och också 
förlorade sin son Hans Abraham, använts. Mellan åren 1776 och 1787 
fick paret von Schnell åtta barn, men av dessa var det sju som dog vid 
späd ålder. Valet att sluta studien 1812 grundar sig på det faktum då 
börjar en ny epok i Märta Helenas liv. Såsom 60-årig änka, ensam på 
gården, bör hennes roll som husmoder ha förändrats på ett sätt som 
gör att hennes livssituation faller utanför denna artikels syfte. 

5 MHR 1773.10.31. 
6 För en närmare definition av en ståndsperson samt om ståndssamhällets föränd

ring, se Kaarlo Wirilander, Herrskapsfolk. Ståndspersoner i Finlandij2i-i8yo (Stockholm 
1982), s. 31 f., 349-367, men även Göran Norrbys artikel i denna antologi. 
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Att närma sig husmoderns praktik 
Husmoderns handlande såsom det framträder i Märta Helenas an
teckningar kan knappast förstås som slumpmässiga eller helt individu
aliserade. Istället måste de ses mot bakgrund av husmoderns sociala 
sfär på gården. I det vardagliga kommer detta till uttryck i de mönster 
som kan betraktas såsom en inlärd förmåga att förstå och bruka den 
erkända kulturen. Jag ser detta mönster som något som binder en 
grupp samman genom de möjligheter och begränsningar som kommer 
till uttryck i dess aktörers konkreta handlande. I det aktuella fallet blir 
såväl kyrkans idégods som ståndsläran i kombination med livet på 
Arsta gård viktiga för att förstå hur Märta Helenas husmoderskap 
konstruerades. 

Ett viktigt redskap i detta arbete är den franske sociologen Pierre 
Bourdieus begrepp habitus, som här används för att problematisera 
aktörens möjligheter och omgivningens begränsningar. Habitus har i 
Sverige beskrivits av Donald Broady såsom ett "system av dispositioner 
som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala 
världen". Habitus kan därmed sägas vara det som för aktören framstår 
som naturligt. Enligt Bourdieus teori är detta dock inget annat än en 
illusion då habitus är att se som något socialt och historiskt format. 
Habitus formas i vardagssituationerna och kan ses som de vanor vilka 
är ett resultat av det liv som en människa levt. Användningen av ter
men i den här studien rör närmast mötet mellan Märta Helenas 
kvinnohabitus och hennes omvärld. 

Hennes habitus åskådliggör därmed en kultur/livsstil. Men samti
digt är habitus en strategigenererande princip, en naturlig källa, för 
olika intressen och möjligheter.9 Som aktör blir hon därmed ett sub
jekt med kommunikativ förmåga gentemot omvärlden, utan att vi för 
den sakens skull underskattar de underliggande strukturerna eller 
överskattar aktörens, här kvinnans, makt. 

Utöver habitus kommer jag att i viss utsträckning att även använda 

7 Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin, 2:a upplagan (Stockholm 1991), s. 225. 

8 Broady (1991), s. 225-230. 
9 Pierre Bourdieu, Outline of a theory ofpractice (Cambridge 19 77), s. 72 £, 78, 95, 214, 

dens., Kultursociologiska texter (Stockholm 1986), s. 292 ff. 
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mig av Bourdieus termer symboliskt och socialt kapital. Med kapital 
menas här tillgångar och resurser som ses som värdefulla och åtråvär
da. När det är fråga om husmoderskap ser j ag aktörens uppfattning av 
sitt kön som en avgörande grundförutsättning för hennes habitus. 
Olika symboliska kapitalformer, här kvinnligheten, är att se som socia
la, relationella och meningsskapande förhållanden vilka, enligt Bourdi-
eu, är förkroppsligade i habitus.12 Detta skall här ses mot bakgrund av 
den aktuella kulturens uppfattningar om det manliga och kvinnliga, vil
ket innefattar mer eller mindre uttalade normativa föreställningar kring 
"vilka arbeten som män respektive kvinnor kunde, och borde, utföra".13 

Tidigare forskning har visat att högreståndskvinnan var integrerad i 
en krävande och snäv kultur under sin socialisationsprocess, vilket 
medförde tämligen strikta uppfattningar kring hur kvinnor skulle vara 
och hur det avgörande idealet för husmoderskap var beskaffat.14 Upp
fattningen av kvinnligheten, dess värde och möjligheter blir därmed 
viktiga för kvinnans självbild och hennes uppfattning av sin roll som 
husmoder i sitt handlande. I detta avseende blir självklart även Arsta-
fruns upprätthållande av familjens sociala nätverk viktigt, som ett 
uttryck för vad Bourdieu kallar socialt kapital. 

10 Broady (1991), s. 169. Se även Esbjörn Larssons artikel i denna antologi. 
11 Jag vill understryka att det här inte är kvinnans biologiska funktioner, utan istället 

hennes sociala vara som står i blickfånget. För en vidare diskussion kring genus/kön och 
genusuppfattningar, se Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist. En studie av meje
riyrkets maskuliniseringsprocess (Lund 1992), s. 21, 23, Andersson (1998), s. 22-30, Rose
marie Fiebranz,Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1J50-
1850 (Uppsala 2002), s. 21, 26, 34-38. 

12 De är relationella i det avseendet att det alltid gäller en relation mellan en egenskap 
och ett subjekt som värdesätter denna egenskap. Donald Broady, Kapital, habitus, fält. 
Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi (Stockholm 1989), s. 11 f. 

13 Fiebranz (Uppsala 2002), s. 41, För vidare diskussion kring genusarbetsdelning, se 
Rosemarie Andersson [Fiebranz], "Genus och makt i förindustriell arbetsdelning -
plädering för en ny begreppsanvändning", i Gudrun Andersson (red.), Bedrägliga be
grepp. Kön och genus i humanistisk forskning (Uppsala 2000). 

14 Se t.ex. Eva Äsbrink, Genom portar. 1 Studier i den svenska kyrkans kvinnosyn vid 
1800-talets början (Uppsala 1959), passim, Eva Lis Bjurman, Catrines intressanta blekhet. 
Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 1750-18] o, 2:a upplagan (Lund 1998), pas
sim, Angela Rundquist, Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av aristokra
tiska kvinnor 1850-1900, 2:a upplagan (Stockholm 2001), passim. 

15 Broady (1991), s. 169 f., Pierre Bourdieu, Kultur och kritik (Göteborg 1997), s. 69 f. 
Se även Esbjörn Larssons artikel i denna antologi. 
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Bokföring av arbetet 

Att inte bara skriva dagbok utan också beskriva det som arbete, gör att 

sysslan inte synes ha varit bara ett regelbundet tidsfördriv, utan också 

en väsentlig del av Märta Helenas vardag. Med precisa noteringar 

redovisas vädrets alla skiftningar, folks arbete inne och ute samt upp

gifter om djur och odlingar. Rikt belysta blir också sällskapslivet, fes

ter, kläder, mat, hustruns litterära intressen, tjänstefolkets villkor och 

politiska händelser. Visst kunde Märta Helena finna utlopp för sin 

personliga intresse för berättarglädje och önskan att bevara och 

minnas viktiga idéer och händelser, men det framgår också att hennes 

journaler, som andra dagböcker under 1700-talet, ofta skrevs med 

tanke på att de skulle läsas av släkt och barn.16 Arstadagböckerna har 

inte någon direkt privat prägel, där det egna jagets tankar och religio

siteten kommer till uttryck, utan de är oftast mycket vardagsnära och 

konkreta. 

När man försöker nå kunskap om hur Märta Helena upplevde sitt 

liv och vad som fyllde hennes vardag måste framhållas att vi omöjligen 

kan göra rättvisa åt 1700-talets husmoderskap. Materialet visar endast 

en kvinnas individuella erfarenhet och uppfattning av sin tid och livs

miljö. Mina reflektioner kring Märta Helenas husmoderskap bygger 

därmed på en mer eller mindre uttalad förmåga hos henne att reflekte

ra över sig själv och sin roll, något som sedan kommer till uttryck i 

hennes konkreta anteckningar. 

Arbete i den kvinnliga ekonomin 

Det framgår tydligt att deltagandet i ett varierande hushållsarbete, 

både inne och ute, var en självklar del av Märta Helenas liv och ofta 

antecknar hon om dagar fulla av verksamhet: 

Jag stökade hela dagen från ett till annat, avsade foglarne, Mol kaffe, slog 
och stötte Socker, sigtade bordsalt, tvättade smör, ränsade Turkiska frö
bönor, och kokärter, såg efter mina äplen uppe på vinden, skref, och slu-

16 Christina Sjöblad, Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från iyoo-talet 
(Stockholm 1997), s. 36—53. Se MHR1793.12.31 om "Den gunstige läsaren". 
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teligen om aftonen stoppade strumpor, samt lade upp mitt hår till andra 
dagen.17 

I stort sätt samma sysslor med små variationer återkommer under en 
årscykel. Under månaders lopp redovisas arbete med nål och tråd 
under vinterns mörka dagar, vårsådd och trädgårdsskötsel, välorgani
serade utflykter och fester på sommaren, konservering av matvaror vid 
skördetiden, hösttvätt, grisslakt samt firandet av årets högtider, julbak 
och ljusstöpning. Dag för dag iklädde Märta Helena sig rollen som 
arbetsledare, men hon tog också del i den kvinnliga delen av ekonomin 
på gården, husets inre skötsel, mathållning och rengöring. Vidare 
hade hon ansvar för trädgården och parken kring gården, småkreaturs-
skötseln samt livsmedelsförråden.18 

Självhushållningen var den grund som Arsta gård vilade på och den 
engagerade allt kvinnofolk, även Märta Helena, som inte på något sätt 
stod över det rent praktiska arbetet. Arstafrun behärskade många pry
dande galanterier som språk, broderier och förmågan att uttrycka sig 
samtidigt som hon hade kunskap och erfarenhet av såväl garn- och 
linneproduktion som klädsömnad, saltning, syltning, bakning och 
bryggning.19 

Märta Helenas arbetsområde kan anses ha sträckt sig även till staden 
och hon körde med häst och vagn, ofta dagligen och också själv, till 
Stockholm för att uträtta sina ärenden hos olika hantverkare och han
delsmän, och för att visitera sin täta vänkrets. Det syns ha varit viktigt 
för henne att genom sina dagliga husmodersärenden bygga upp per
sonliga kontakter på olika håll och bibehålla ett friktionsfritt nätverk. 
Stadsresor tycks också räknas som arbete om de hade varit till någon 
praktisk nytta, exempelvis för uträttandet av sysslor inför högtider och 
fester i fråga om matvaror, hjälpfolk, gåvor eller inbjudningar.20 

17 MHR 1793.10.25. 
18 Denna bild av Märta Helenas vardag bygger på Merja Keinänen, '"Bagateller, som 

dageligen förefalla uti vårt hushåld vid Arstad' - En hermeneutisk studie av Märta 
Helena Reenstiernas husmoderskap på Arstagården mellan 1793-1812" (opubl. C-
uppsats, Historiska institutionen, Uppsala 2001), s. 17-33. 

19 MHR om handarbete 1807.11.03-27, konservering 1807.09.29, julbak och brygg
ning 1793.12.18, 1797.12.22. 

20 MHR t.ex. 1793.07.17,1798.01.20,1806.02.07,1807.12.07. 
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I staden lät Märta Helena ofta inleda sig i avsevärda utgifter trots 
sin höga duglighet och i andra sammanhang höga ändamålsrationali
tet. För även om hon lade stor omsorg på att få småpengar genom för
säljning av överskottet från hönseriet och trädgården, spenderade hon 
också i sällskapslivets händelser eller på dyra och smakliga matvaror, 
handarbeten och mode. När det gäller Märta Helenas sätt att kombi
nera eget utfört arbete med olika former av lyxkonsumtion, kan det vid 
första anblicken inte alltid ses vara nödvändigt för livsuppehället, men 
det var väl så viktigt som betydelseskapande verksamhet och manifes
tation av hennes stånds- och könstillhörighet. 

Sådana aspekter blir vidare synliga när all slags verksamhet beskrivs 
som dagens arbete: "Tils klockan mot 4. var hela mitt arbete att sofva, 
äta, dricka Caffée, prata, rangera i ordning och skrifva denna min 
minnesjournal." Enligt Angela Rundquist gjorde husmodern dygd av 
nödvändigheten genom att markera sin verksamhet och sina insatser 
som arbete, detta för att arbetets värde och begreppsinnehåll varierade 
stort beroende på när det utfördes och vem som utförde det. Man kan 
ana hur viktigt det var att noggrant anteckna vilket arbete som borde 
göras, vem som utförde det, när och hur. På samma sätt förde Märta 
Helena också en slags kassabok över inkomster från såväl som utgifter 
för odling, inköpta och utsålda produkter samt löner. Skrivandet blir 
då att se som en skriftlig redovisning av dugligheten och husmoderns 
insatser för familjens försörjning och gårdens välmående. 

Märta Helenas primära uppgift var dock först och främst att an
ställa och kontrollera husfolket, ge order, undervisa samt organisera 
och schemalägga. Ett friktionsfritt förhållande gentemot folket blev 
speciellt viktigt efter mannens död när husmodern blev ansvarig för 
hela godset, affärerna samt relationen till arrendatorerna. För att med 
auktoritet styra och leda behövde Märta Helena veta vad hon talade 
om. Övervakning, beredning och servering av vissa anrättningar kan 

21 MHR om försäljning 1808.07.23, om konsumtion av linne 1805.04.02, till teater 
17cK.11.23, till mode 1798.09.02-04. 

22 MHR 1808.01.26. 

23 Rundquist (2001), s. 224 f. 
24 MHR om inköpta varor 1797.12.20, 1807.09.19, om skörden 1806.10.16, om andra 

utgifter 1808.08.26. 
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för husmodern anses ha varit ett uttryck för ett kvinnligt kunnande 
som krävde såväl kännedom kring olika traditioner som boklig bild
ning. Märta Helenas anteckningar redovisar exempelvis att hus
modern skulle ha kunskaper kring hur man organiserar ståndmässiga 
bjudningar med alla sina detaljer, så att bjudandet blev rätt, lämpligt 
och anständig, utan att vara överflödigt. Vidare hade Märta Helena 
många personliga intresseområden som exempelvis förädlandet av 
pomeransträd.25 Märta Helena hade även många slags rådgivnings
böcker till hands och med dessa kunde hon förbättra sina kunskaper 
om matlagning och affärer, men även förkovra sig i ledningen av 
tjänstefolket.26 

Husmoderns syn på sitt arbete 

Det material som Märta Helenas dagböcker utgör ger bilden av hus
hållsarbetets värde och praktikens mening för att fylla en roll inom 
ett kvinnligt präglat arbetsområde som krävde en balanshållning med 
familjens ofta begränsade resurser. Bilden av Märta Helena som 
ständigt sysselsatt husfru kan dock lätt bli idealiserad. Det är högst 
tvivelaktigt att betrakta henne som ett mönstergillt exempel på mot
satsen till den senare medelklassbilden som ofta begripit högre-
ståndskvinnornas roll som ytlig och onyttig. Det var inte ovanligt att 
Märta Helena framförde kritik också mot sig själv som husmoder, 
men även om självkritiken kunde skydda henne mot kritik för över
driven självhävdelse var hon ändå stolt över sitt arbetssätt och sina 
kunskaper. 

Märta Helena kände sig nödvändig på gården och beklagar att hus-
hållsgöromålen plägade fördubblas när hon varit borta en hel eller halv 
dag. Ofta framhåller Märta Helena att hon inte hade varit fåfäng utan 
tvärtom mycket sysselsatt, även om hon inte kunde uppvisa någon 

25 Keinänen (2001), s. 26f. MHR t.ex. 1812.06.12. 
26 För en rådgivningsbok som också Märta Helena senare skaffade, se Anna Maria 

Riickerschöld, En Liten Hushålls-Bok, innehållande Säkra underrättelser, om rätta bered
ningen af hwarjehanda äteliga waror, unga Matmödrar till Tjenst, 2:2. upplagan (Stock
holm 1786), passim. MHR 1819.10.16. 

27 Keinänen (2001), s. 12, 38. MHR 1797.03.03,1812.03.10. 
28 MHR 1806.11.08,1806.11.20. 
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reell syssla som av henne hade utförts. Hon ville känna sig nyttig och 

visar sin flitighet även då hon var sjuk och mådde mycket illa.29 

Hela dagen hade jag mycket att sysla som dock intet syntes, ty jag ränsad 
Russin, Svinskon, Mandel, Corinter etc: bakad [...], tväddad [...], läste, 
proderade.30 

Enligt Märta Helena kunde små, dagligen återkommande sysslor som 
rensandet av grönsaker och nystandet av garn vara osynliga, men å 
andra sidan är det sådana insatser som ofta kommenteras mycket spar
samt. DärtiH finns det anteckningar om "fjäsksysslor" och obetydliga 
"skräpsysslor" och man kan ana att inte alla arbetsuppgifter var lika 
givande och viktiga. Det finns inte i klara ordalag uttryckt hur hus
modern hanterade sin vantrivsel eller oförmåga att styra och organi
sera sin sfär, men Märta Helena skriver att göromålen kunde vara 
tröttsamma och exempelvis läsningen intresserade henne mer "ehuru 
de sednare varit nyttigare". Men när arbetet bland annat gällde 
förädlandet av växter, krukornas putsning, stickandet av mannens 
spetsmanschetter, broderier, förberedning av middagar, samt sysslor 
som krävde kunskap kring handhavandet av pengar och bokföring, 
visade husmodern med få undantag ingen tröttsamhet eller missnöje.33 

Arbete tillsammans med tjänstefolket 
Även om Märta Helena verkar ha planerat sitt arbete och umgänge 
efter klocka och almanacka var husmoderns dag troligen inte långt i 
förväg inrutad av plikter som hindrade henne att relativt fritt välja 
när dessa åliggande skulle utföras. Man kan konstatera att tjänstefol
ket befriade husmodern från de största, och för gårdens överlevnad 
nödvändigaste göromålen, så att hon kunde ägna sin tid åt sällskaps-

29 MHR 1793.10.14,1B04.02.11,1804.09.11,1806.02.28. 
30 MHR 1806.12.13. 
31 MHR 1808.11.27.11, om "ijäsksysslor" 1806.01.09, om "skräpsysslor" 1808.01.30. 
32 MHR 1801.03.09. Arbetet var att nysta ullgarn. 
33 Några undantag se MHR 1806.04.05, 1806.10.10. Jämför med bröllopsplanering 

MHR 1805.09.15. Se också Reenstierna (1966), s. 333. 

164 



livet, promenader i trädgården samt nöjesläsning och skrivande.34 

I Märta Helenas dagböcker får anteckningarna om ett nära arbete 
tillsammans med tjänstefolket avsevärt utrymme. På gården fanns 
det en med åren och tillfällen varierande grupp av tjänstefolk och 
andra som var husmodern tillhands: pigor och husmamsellen på går
den, hjälphustrur på torpen och i staden. Relationerna var för det 
mesta goda och anteckningar kring muntliga bannor och örfilar är få. 
Detta till trots synes problem inte ha varit ovanliga och husmodern 
behövde en hel del människokunskap och auktoritet för att få arbetet 
att överhuvudtaget fungera. Matmorsansvaret kunde kräva tålamod 
och ofta klagade Märta Helena på tjänstefolkets vardagsfylleri, oärlig
het och slarvighet. Visserligen ställde hon höga fordringar på arbets
prestationen, men därvid var hon angelägen om att vara ett bra före
döme för hur man på bästa sätt skulle utnyttja sin tid: 

Klockan Vi 6 om morgonen begynte jag att tillaga degarne, som voro 2 
rågbröd, 2 vörtbröd, 2 hvete och 2 bakelsedegar [...] då jag nästan gjorde 
hvart endaste ämne, utbakade, krusade Saffransbröd, tårtor och mandel
musslor, pickade sedan kakorna, varvid gräddningen i Bagarestugan och 
sluteligen sjelf och ensam hopräknade och inbar allt brödet, 228 kakor 
och52bakelser [...].37 

Det mer avancerade köksarbetet och bestyren inför årets högtider 
samt hanteringen av dyrare matvaror och rätter synes ha krävt en sådan 
kunskap och noggrannhet att husmodern gärna lade sina händer vid 
just dessa sysslor. Märta Helena var noggrann med vem som kunde 
hjälpa till och släppte inte ansvaret över familjens kläder och linne 
inför byken, eller matvarorna i förråden. Ofta städade hon också själv 
skåp och lådor med dyrbara föremål som silver och porslin.38 Hus-

34 MHR om sällskapslivet 1806.09.16, om läsning 1802.06.15, 1809.05.30. 
35 Jfr Anna-Maria Aström som har funnit andra uppgifter genom anteckningar om 

tjänstefolket i herrskapets brev och dagböcker, i vilka det ofta tycks finnas en nästan 
fullständig tystnad. Anna-Maria Äström, Sockenboarne. Herrgårdskultur i Savolax 779 o— 
1850 (Helsingfors 1993), s. 186. 

36 MHR 1801.11.13,1797.07.29,1802.02.12. 
37 MHR 1797.12.22. 
38 MHR om kläder och linne 1806.08.07, 1807.11.18, om matvaror 1793.03.14, 

1807.r1.06, om städning 1798.02.18,1809.01.17. 
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modern såg det vidare nödvändigt att ibland göra om pigornas arbete 
och det framgår tydligt att skillnaden borde märkas i kvinnornas sätt 
att utföra arbeten, exempelvis mellan deras sätt att skära bröd. Hus
moderns breda kunskaper kom även väl till pass när hon behövde 
instruera och ge order till tjänstefolk, bland annat vid handhavandet av 
dyrbara textilier och handarbete: "[...] gick omkring att hushålla litet i 
ordning, som väl behöfdes. Efven måste jag lära Johanna att draga klä
der till manglings, då alt, utan dukar lakan och Servetter låg fatalt".4 

Märta Helena tog vidare även ansvaret för omsorgen om exempelvis 
rabatter och trädgårdsland, men lämnade åt tjänstefolket att utförde 
det rent praktiska, oftast smutsigaste, arbetet som skurandet av huset, 
stortvätten och skötseln av småkreatur: "Pigorna och Mor Åberg tväd-
dade vår Höstbyk. Jag sydde litet, sedan bestyrdt om den friare tvät
ten."41 Berömmet tog dock husmodern åt sig av, såväl under arbetets 
gång som när hon kunde visa sin välskötta trädgård, sköna utflykts
orter, friska djur och rena hus. 

Husmodern och tjänstefolket - en hushållsenhet 

Runt sekelskiftet 1800 levde den lutherska hushållsdiskursen fort
farande kvar i samhället och satte ramarna för synen på husmoderns 
handlande. Inom dessa kulturella tolkningsramar var husmoderns 
arbete i sitt hushåll accepterat och sågs som värdefullt i sig, och kvin
nan var en nödvändig och grundläggande del i hushållet. Märta 
Helena synes ha gjort sin del av den komplementära arbetsdelningen 
inom ramen för tidens syn på kvinnligt och manligt. 

Studier visar också att hushållet och hemverksamheten har haft ett 

39 MHR 1806.11.17. 
40 MHR 1806.10.06.1806.10.08 lärde Märta Helena pigan Johanna att stryka då hon 

enligt sin matmor strök för dåligt. 
41 MHR 1806.09.30. Se MHR om skötsel av smådjur 1798.03.30,1807.03.17, om ren

göring av huset 1794.07.05, 1807.11.10. 
42 Keinänen (2001), s. 25, 28. 
43 Asbrink (1959), s. 13—26. Marion W. Gray, "Prescriptions for productive female 

domesticity in a transitional era: Germanys Hausmutterlitteratur, 1780-1840", i History 
ofEuropean Ideas vol. 8. no 4/5 (1987), s. 415-441. 

44 Keinänen (2001), s.38. 
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starkt meningsskapande värde och stor betydelse för den individuella 
hedern hos högreståndskvinnorna. Den ideala bildningen och duglig
heten hos dem sågs traditionellt kräva en viss insats av sakkunskaper 
och husliga talanger.45 När det gäller hushållets kvinnliga arbetsupp
gifter kan tolkningen av arbetsdelning mellan husmoder och tjänste
folket dock lätt bli förenklad. Förståelsen måste utgå ifrån uppfatt
ningen av det patriarkaliska systemet där husmodern och de anställda, 
på samma sätt som män och kvinnor, var bundna till varandra i ett 
ständigt närvarande patron-klient-förhållande. 

Arstamaterialet visar att vid exempelvis garnproduktion höll man 
inte alltid fast vid en så skarp uppdelning av uppgifter. Märta Helena 
kunde korsa barriären och tillfälligt, trots att hon ledde arbetet, utföra 
enstaka sysslor, såsom ullkardning, vilka normalt skulle ha utförts av 
tjänstefolket. Mot bakgrund av detta kan vi inte automatiskt sätta lik
hetstecken mellan arbetsuppgiftens nödvändighet, den sociala fördel
ningen och utförarens auktoritet. Husmoderskapet måste således ses 
mer som en socialt och kulturellt uppfattat företeelse genom indivi
dens erfarenhet av vardagens normer. 

På Arsta gård gjorde kvinnorna ofta samma typ av arbete, men 
arbetet fick olika konsekvenser beroende på vem som utförde det. 
Bestämmande för arbetets betydelse och följande auktoritet berodde 
på utförarens beteende och kunskaper inom speciella kulturmönster, 
vilket bland annat visar sig i följande: "Jag var la Cuisiniére [kokerska] 
emedan Jungfrun var till stan i sina egna ärender samt alla de andra på 
1 »47 logen. 

Genom sitt övreståndsursprung kan Märta Helena sägas äga vissa 
värderingar och smak, vilka utgjorde grunden för hennes livsstil, habi-
tus. Märta Helenas kulturella kompetens och sociala säkerhet, med 
andra ord hennes välutvecklade habitus, framstår i mötet med hennes 
omgivning såsom ett redskap för henne att enligt särskilda värderingar 
otvunget omsätta sina intressen och sin kännedom i praktiken. Hon 

45 Jessica Parland von Essen, "Adelsflickors edukation under slutet av 1700-talet. 
Uppfostran som dialog mellan kultur och individ" (opubl. licentiatavhandling, Histo
riska institutionen, Helsingfors 2001), s. 24 f., 84-86. Rundquist (2001), s. 194—199. 

46 Keinänen (2001), s. 14 f. 
47 MHR 1796.09.17. 
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uträttade de delar av hushållets göromål som var nyttiga och nödvän
diga för att visa hennes del i den kvinnliga ekonomin. Husmodern 
kunde uppnå kontroll över det egna livet genom insikt, kunskap och 
känsla för förhållandet mellan korrekt versus inkorrekt handlande.48 

Här är det vidare intressant att fråga sig om den större likheten i 
kvinnors hushållsarbete medförde att skiljelinjerna mellan "passande" 
och "opassande" arbete i vissa fall var svår att urskilja. Gemensamma 
uppgifter tycks ofta ha varit så vanliga att de kan betraktas som en del 
av normen och det opassande kunde bara vara nödvändigt uttryck för 
familjens ekonomiska resurser och husmoderns praktiska syn på hus
moderns roll. Märta Helena kunde träda in och på alla områden med 
sakkunnighet, men kunde samtidigt, beroende på tillfället visa sin mer 
sofistikerade stil. Liksom var och när uppgifter utfördes, samt med 
vilka redskap och råvaror, kunde arbetets form och innehåll bli viktiga 
medel för dess mening.49 

Kontakterna vid denna sociala gräns kan ses som ett slags "manifes
tation" av husmoderns auktoritet - den auktoritet som Märta Helena 
dessutom kunde behöva i relationerna till sitt tjänstefolk eller i mötet 
med personer ur andra samhällsgrupper. I dessa sammanhang hade 
hon tillgång till en rad olika symboliska tillgångar, kapital. Börden, 
ståndstillhörigheten och släktnamnet, men även den stil, smak och 
sakkunskaper som visade sig i sättet att uttrycka sig, röra sig, klä sig, 
läsa och skriva, samt möjligheten att självständigt kunna välja sina 
arbetsuppgifter enligt egna intressen. 

Märta Helena var beroende av sitt tjänstefolk, utan vilka hon i prak
tiken var hjälplös. Relationen mellan husmodern och tjänarinnor kan 
dock ses som ett uttryck för en slags samhörighet, utan att någon för 
den sakens skull glömde sin plats. Tillsammans utgjorde de en hus
hållsenhet där de passande förutsättningarna för sociala relationer var 
olikhet, ömsesidighet och helhet. 

48 Keinänen (2001), s. 6, 37-40. 

49 Keinänen (2001), s. 35, 24 £ 
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Relationsrik och meningsbärande verksamhet 

Det sociala livet och hemmets ekonomi var starkt knutna till varandra 
i det som utgjorde Märta Helenas arbetsfält. Husmoderns sätt att 
utföra sitt arbete blev direkt synligt inför familjens umgängeskrets och 
folket på gården. För Märta Helena var det viktigt att kunna visa sina 
insatser och sitt hushåll för familjens sällskap och i såväl husmoders-
som värdinnerollen ingick upprätthållandet av ett friktionsfritt nät
verk. Märta Helenas kan ofta ses uttrycka en suverän behärskning av 
sin situation och hennes husmoderskap framstår ofta som präglat av 
individualitet: 

Jag bakade af det lilla mjöl förråd - hvarvid mina nya Pigor förvånades, 
emedan de ej varit vana att se baka så fort utan i lagom comode smak, att 
man ej blir varm.50 

Det meningsbärande i husmoderrollen blev emellertid konstruerat 
också i förhållande till andra människor, såväl tjänstefolket som famil
jens umgänge. I relationen till familjens umgängeskrets blev hennes 
husmoderskap, med sina många kvinnliga kunskaper och erfarenhet, 
ett symboliskt kapital, en resurs vid skapandet och upprätthållandet av 
gemenskap och hållbara relationer till omvärlden, och därmed en 
förutsättning för reproduktionen av familjens sociala kapital. 

Märta Helenas arbete, speciellt i kökssfären, visar på hennes mel
lanställning genom kontakten med tjänstefolk och bönder, men även 
välbesuttna grannar på landsbygden, borgerliga bekanta och hantver
kare i staden. Genom en daglig kontakt med såväl ståndssamhällets 
högre som lägre sfärer och med kunskap om dessa världars olika ting 
och sysslor synes hon ha haft en god blick för bäggedera. Hennes an
seende byggde till viss del på förmågan att visa sitt sinne för ekonomi 
och organisering, såväl som för flitighet i hushållet. Därför står de spe
ciella hemgjorda produkterna, som Märta Helena oftast själv till
verkade, i en klass för sig, vilket var ett skäl till att man ägnade sig åt 
egen produktion även om det fanns produkter att köpa. På fester och 
bjudningar kunde Märta Helena bjuda vänner på gårdens eget bränn-

50 MHR 1799.10.25. 
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vin eller oxläggevin och som gåva kunde hon ge ett nygräddat bröd, 
färska bär, äpplen eller en konstnärligt formad smörgumse av nykärnat 

.. 51 
smor. 

Märta Helena kunde utnyttja både de adliga och de borgerliga kret
sarnas livsstil, såväl som torparnas och tjänstefolkets kunskaper, för 
gårdens behov och välmående. Familjens liv, nära men samtidigt mitt 
emellan Stockholmssocieteten och den lokala publiken på landsbyg
den, kunde vara både dyrt och krävande. I en sådan miljö var en arbet
sam och duktig husmoder en stor resurs. Märta Helena kunde omsätta 
sina kunskaper i praktiken och på så sätt upprätthålla värdefulla kon
takter med världen utanför, vilket var en förutsättning för att familjen 
skulle kunna vidmakthålla sin samhällsposition. 

Märta Helenas sätt att sköta sitt hushåll var inte att göra avkall vare 
sig på den goda ståndsmässiga smaken, relationerna mellan man och 
kvinnor eller mellan husbondefolk och tjänstefolk. Hennes verksam
het som husmoder gav henne förmågan till dialog med omgivningen. 
Detta innebär i sig inte ett försummande av det faktum att Märta 
Helena under sin livstid kan ses ha varit präglad av olika sociala och 
kulturella ideal som gällde inte minst bilden av högreståndskvinnan 
och diskussionen kring motsatsparen huslig/bildad och hem/offent-
lighet, som blev alltmer konfliktfylld.521 Märta Helenas anteckningar 
kan man dock inte spåra någon klar värdekonflikt mellan dessa olika 
ideal. 

Även om Märta Helena ofta befann sig nära den nya medelklassen 
hade hon en klar uppfattning om sina rötter i de godsägande övre skik
ten. I viss mån tycks bilden av adelskulturens särklass bekräftas som ett 
fullständigt behärskande av kultur, vilket möjliggör mer frihet och 
mindre tvunget umgängessätt med människor. Den ståndsmässiga 
fingerfärdigheten att styra hushållet på det bästa sättet syns ha behövt 

51 MHR 1812.08.03. En smörgumse är en skulptur formad av nykärnat smör. När en 
nykärnad smörklimp formades till mer konstnärlig form och gavs bort som en personlig 
gåva visade det inte bara på husmoderns kunskap, utan blev också ett uttryck för ett vän
skapsförhållande. Reenstierna (1966), s. 106. Om etikett och vänskap vid gåvogivning i 
herrgårdskultur, se Aström (1993), s. 195-205. 

52 Om syn på nya ideal för kvinnor och kvinnlighet se Ulrich (1982), s. 8, 35, Gray 
(1987), s. 412, 420, 423, Bjurman (1998), s. 185 f., 193. 

53 Reenstierna (1966), s. 28, Bjurman (1998), s. 90 f. 
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olika kvinnoroller och arbetsinsatser: Inom sin tids norm- och livs
åskådningsmönster tog Märta Helena sin roll som ståndsdam, med 
artiga galanterier såväl som den som arbetssam husmoder, på största 
allvar. 
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