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1700-talet till mitten av 1800-talet 

Well-meant advice to young women 

A qualitative content analysis of the forewords by Swedish cookbook writers – from mid-
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The aim of this thesis is to illuminate the ideals and values explicitly expressed by five female 

cookbook writers in mid-18th to mid-19th century Sweden. A qualitative content analysis of 

their forewords was implemented to highlight ideals and values connected to the categories: 

cookery, household maintenance, gender, class and education. An aspiration for order and 

frugality regarding cookery and household maintenance disclosed how the ideological 

current of mercantilism permeated the Swedish society. To economise and not overconsume 

was considered a patriotic deed. Marriage was the only way for women to advance socially 

and to assure economic stability. Therefore, the need to abide by the conventions of the ideal 

female was important, as to avoid life in the periphery. The treatment of the lower classes 

was held to reflect the relationship between man and God. For women, education, and more 

importantly experience, was to be obtained by own practice at home and never neglected. 

The Lutheran faith was steadfast and, seemingly, the Enlightenment could not compete, 

whereas if it could, maybe the forewords would have been phrased differently. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval 

Denna studie fokuserar fem kvinnor som under 1700- och 1800-talet tog steget ut i den 

svenska offentligheten som kokboksförfattarinnor. Härmed undersöks deras uttryckta ideal 

och värderingar gällande sin samtida omvärld. Det var under 1700-talet som vägen till vårt 

moderna samhälle började banas och det är här vi kan söka dess rötter (Frängsmyr, 2006, 7). 

Kanske uttrycker kokboksförfattarinnorna en tilltro till förnuftet, upplysningens ideal, och 

anammar en ny syn på människan, på hennes roll som individ och samhällsvarelse? Tore 

Frängsmyr (2006, 12) menar att upplysningen och dess idéer aldrig fick något egentligt 

genomslag i det sena 1700-talets Sverige, att det ockulta och mystiska fortfarande var starkt 

rotat. Likväl ska kokboksförfattarinnornas förord i denna studie analyseras för att spåra idéer, 

ur det då undanskymda kvinnliga perspektivet, som antingen stärker eller vänder sig mot de 

dåvarande samtida idealen. 

Maten och matlagningen har inte alltid varit lika offentliga som de är idag, särskilt vad gäller 

kvinnors kokkonst. Det privata köket har historiskt sett varit kvinnornas domän osynligt för 

omvärlden, medan männen dominerade den offentliga matlagningen och den högre 

kokkonsten – gastronomin (Fjellström 2016, 1057). Inom aristokratin ansågs det vara en god 

satsning att skicka iväg manliga kockar till Frankrike för att utbilda sig i den fina matens 

kokkonst, i syfte att kunna imponera på värdskapets gäster med pampiga maträtter när kocken 

väl var färdigutbildad (Ilmakunnas 2015, 469–470). En sådan investering i arbetsgivarens 

sociala och kulturella kapital gjorde att den manlige gastronomen ansågs vara en statussymbol 

framför den vanliga, kvinnliga kokerskan (ibid.). Även pennan har historiskt sett varit ett 

manligt verktyg och ”skapande överhuvudtaget ansågs kräva en man” (Helmius 1993, 27).  

Detta förändrades i samband med att även flickor fick möjlighet till skolgång (Bergström 

1997, 47). Flickorna undervisades i en praktisk hushållsinriktning på modersmålet (ibid., 46). 

I och med detta hade kvinnorna ett annorlunda, mer anspråkslöst sätt att uttrycka sig än vad 

männen hade då de inte hade tillträde till akademierna där latin och retorik lärdes ut (ibid.; 

Ong 1982, 156). Walter J. Ong påpekar att medeltidens skolgång för flickor var av praktisk 

och muntlig karaktär, den var ”intensiv och lärde dem att bli effektiva föreståndare för 

ekonomi och hushåll, ett omfattande företag då ett hushåll på den tiden kunde bestå av så 

många som 50 till 80 personer” (Ong 1982, 109). 
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Nancy Bergström (1997, 46) skriver att det var främst i protestantiska länder, i slutet av 1600-

talet och början av 1700-talet, som kvinnor först började skriva kokböcker, och att de sedan 

1800-talet och framåt har varit i majoritet i Storbritannien och Sverige (ibid., 47). Kvinnorna 

tog snabbt över kokboksförfattarskapets arena vilken tidigare dominerats av män. I kraft av 

sina långa år med erfarenhet inom det privata köket och kunskap om hushållet, en erfarenhet 

som inte kunde ifrågasättas, tog sig kvinnorna in på arenan. De skrev kok- och hushållsböcker 

riktade till unga husmödrar och nygifta i syfte att sprida sin kunskap vidare, och på så vis 

underlätta övergången till det omfattande ansvaret för hushåll och ekonomi. 

Kokboken är ”ett historiskt dokument som ger uttryck för den sociala och kulturella miljö 

som boken är framtagen i” (Bergström 1997, 7). I kokböckerna finns inte bara uppgifter om 

livsmedel samt deras tillagning och anrättning, utan de ger även en inblick i den tidens 

förhållanden gällande hushåll och vardag (ibid., 51). Kokböckerna ger således uttryck för 

författarinnornas livsvärld och omvärld. Genren som sådan ger dem möjligheten att uttrycka 

sig politiskt och driva kvinnofrågor i en värld som annars utesluter dem från offentlig 

maktpåverkan. 

1.2 Mat som kultur 

In other words, the meaning of the term [culture] has been extended to embrace a much wider range of 

activities than before—not only art but material culture, not only the written but the oral, not only drama 

but ritual, not only philosophy but the mentalities of ordinary people. (Burke 1997, 194) 

Peter Burke (ibid.) menar att det inte endast är de klassiska konstnärliga områdena som räknas 

till kulturen idag, utan att begreppet har vidgats till att inkludera även det vardagliga livets 

traditioner och ritualer. Att tala om matkultur bryter mot den traditionella uppfattningen om 

vad kulturens essens är. Immanuel Kant menar att kulturen kretsar kring en intressefri, 

estetisk upplevelse – ”något högre än vad naturen själv kan åstadkomma” 

(Nationalencyklopedin 2018) – och utesluter därför gastronomi då det förutsätter ett 

kroppsligt behov eller begär. Men, vår matkultur handlar inte bara om vad vi hungrar efter 

utan uttrycker även mer komplexa värderingar kring måltid och gemenskap, som Tellström 

(2015, 8) poängterar. Han menar att måltiden kan ses som ett kulturområde i egen rätt då vi 

skapar värden och ideal genom den mat vi äter – vår matkultur skapas alltså inte genom en 

slump utan genom aktiva val vi gör varje dag. Vår matkultur avgör vad som är ätbart och inte, 

vad som ska ätas vid vissa tillfällen och, inte mist, hur maten ska tillagas, hur ritualen 

gällande tillhörande dryck och servering ska se ut, inmundigandet av dem utföras, och så 

vidare (ibid., 9). Tellström menar därför att måltiden kan ses som en livsstilsmarkör eller ”ett 
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symboliskt system som vi människor använder för att skapa dialog med varandra” (ibid., 9), 

att vår egen matkultur speglar vem vi vill komma i kontakt och skapa relationer med och att vi 

genom matkulturen representerar oss själva för andra (ibid.).  

Den västerländska kulturen gör en stark åtskillnad mellan kropp och själ, natur och kultur. 

Samtidigt förbinder maten oss med världen och vi måste öppna munnen för att ta del av den: 

”Maten vi äter länkar oss samman med världen och öppnar oss för den rent bokstavligt” 

(Petrov 2012, 130). Det gamla talesättet ”människan är vad hon äter” är intressant för ämnet i 

den meningen att det är våra värderingar som avgör vilken sorts näring vi väljer att ta i vår 

mun eller inte. Vi är vad vi äter, då det speglar vem vi vill vara och för att beståndsdelar och 

näring bygger upp våra biologiska kroppar. Maten i sin råa form speglar naturen, men genom 

att forma maten och föra samman ingredienser med hjälp av redskap, ritualer och värderingar, 

skapar vi något mer. Detta illustreras i Claude Lévi-Strauss’ bild av förhållandet mellan natur 

och kultur som bland annat lyfts fram av Marianne Ekströms i hennes avhandling Kost, klass 

och kön (1990, 41):  

Obearbetat               Kultur                   RÅ                    Natur 

 

 Bearbetat             KOKT/STEKT                      RUTTEN/LAGRAD 

Figur 1: ”Den kulinariska triangeln”, efter Claude Lévi-Strauss (intervju i Samtiden, 1979:6). Ur Marianne 

Ekströms Kost, klass och kön (1990, 41). 

Marianne Ekström (1990, 40) beskriver detta förhållande som att människan är skapad av 

”både natur och kultur”, hon är både ”animalisk och mänsklig”, och att vi kan vandra över 

gränsen ”från djuriskt till mänskligt beteende” genom att tillaga den råa maten. Ekström 

(ibid., 59) menar att vi förvandlar natur till kultur genom matlagning, men att vi samtidigt åter 

tar upp naturen i vår kultur genom själva ätandet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Med kokboksförfattarinnornas intåg på det offentliga litterära fältet öppnades dörrarna in till 

den privata sfärens kök och de förhållanden som där rådde. Kokboksförfattarinnorna kunde 

erövra en tidigare mansdominerad arena i kraft av sina egna praktiska kunskaper och sedan 

föra öppen kunskapsspridning, utan att strikt sett ha den formella rätten att tala offentligt. I 

sina förord kunde de tala fritt om det offentliga såväl som det privata, samtiden såväl som 
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framtiden. Syftet med denna studie är därmed att genom kokboksförfattarinnornas förord 

försöka utläsa vad de berättar om sin syn på sin egen livsvärld och omvärlden. 

Frågeställningarna som studien ska besvara är följande: 

• Vilka värderingar och ideal uttrycker kokboksförfattarinnorna i sina förord? Bröt de 

mot det konventionella eller upprätthöll de traditionella budskap? 

• I vilken mån anpassar sig de kvinnliga kokboksförfattarinnorna utifrån samtidens 

rådande genuskonventioner? 

• Vilka utopiska föreställningar om samhället och världen kommer till uttryck hos 

kokboksförfattarinnorna? 

1.4 Forskningsöversikt 

Det finns olika forskningsfält som är relevanta för ämnet, dels ett mer samhällsvetenskapligt 

eller rent av nutritionsvetenskapligt fält som studerar kokböcker, dvs. kost- och 

hushållsvetenskap (food science). Dels ett mer kultur- och humanvetenskapligt fält, vilket är 

det fält som är mest relevant för denna studie (food studies). Föreliggande avsnitt fyller en 

analytisk och delvis teoretisk funktion för studien, då de begrepp och perspektiv som tas upp 

är viktiga för min egen studie. Här sammanfattas tidigare forskning med jämförbara 

inriktningar och som har inspirerat mig att fokusera studien på kvinnliga kokboksförfattare 

och deras idealbilder av samhället.  

1.4.1 Förändringar och konstanter i kokböcker  

Karin Mårdsjö (2001, 71) har skrivit en rapport som undersöker svenska kokböcker från 

1700-talet till cirka 1900-talet. Mårdsjö (ibid., 72) ser en förändring i hur värderingarna 

förskjuts under perioden vad gäller idealhemmet och husmodern – en förskjutning från 1700-

talets ideal om sparsamhet till 1800-talets ideal om ordning. Mårdsjö (ibid., 73) kopplar dessa 

till tidens ideologiska strömningar, såsom merkantilismen – vilken innebar att export skulle 

överstiga import för att undvika ”fattigdom och elände” – och hur det naturliga skulle tämjas 

till fördel för den organiserade ordningen som skulle ta dess plats. 

Mårdsjö (ibid., 25) lyfter en intressant aspekt i studien, att ett typiskt drag i de äldre 

kokböckerna är att de inte bara ger recept för maten utan också recept för livet, dvs. råd om 

hur hushållet bör skötas, attityder och värderingar kring hur tjänstefolket ska behandlas. 

Målgruppen är välbärgad, det är de unga fruarna med uppgift att ”stå för mathållningen, i 

samråd någon husföreståndarinna – och att vara arbetsledare och ytterst ansvarig för 
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tjänstefolket och familjeliv” (ibid.). Recepten för livet fungerar som attitydpåverkan, en 

fostran kring hur de ska tänka inom olika värderingsfrågor (ibid.). Mårdsjö skriver att hennes 

studie utgår ifrån ”föreställningen att handböcker speglar sin samtid och försöker att bidra till 

att forma den […]” (ibid., 26). Detta ska även min studie göra och jag kommer att låna 

Mårdsjös myntade begrepp recept för livet för att benämna kokboksförfattarinnornas råd. Likt 

Mårdsjö ska även jag i denna studie söka efter samtida ideologiska förändringar och jag avser 

försöka koppla dem till de värderingar och ideal som mitt undersökningsmaterial lyfter fram. 

Däremot ämnar jag söka efter fler idealtyper än husmodern och idealhemmet, som Mårdsjö 

berör, och ämnar endast fokusera på kvinnliga författare. 

1.4.2 Ideal om hushållning och kön 

I sin masteruppsats i historia, Hem och hushåll: synen på genus och ekonomi i Sverige 1770 – 

1790, studerar Hedvig Widmalm (2013, 6) hushållets status och ideal om hushållning och 

genus under undersökningsperioden. Med hjälp av rådgivningsböcker och arkiverade, privata 

brevväxlingar under slutet av 1700-talet studerar Widmalm (ibid.) skillnader vad gäller 

manligt och kvinnligt i arbetsfördelning och deras respektive roller. 

Widmalm fann att idealen både kunde knytas till och bryta med den samtida hushållskulturen, 

och har avslöjat vad hon kallar ”en komplicerad tankevärld” (Widmalm 2013, 60). Hon menar 

att de ideal som uttrycks fungerar som kontraster gentemot den samtida kvinnorollen, dvs. hur 

en kvinna inte ska vara. Saknat engagemang för hushållsbestyr och passivitet hos kvinnor 

nämns som särskilt förkastligt då en kombination av dessa kan riskera hela hushållets 

ekonomi. Dessa stereotyper uttrycktes inte bara i rådgivningsböckerna utan också i de privata 

brevväxlingarna som Widmalm studerade. Hon fann att det hierarkiska idealhushållet 

fortfarande existerade, med männens överordning och kvinnornas underordning, och att deras 

platser ansågs komplettera varandra. Konkurrerande livsstilsmönster var något som 

kritiserades, t.ex. sällskapsliv och värdskap, samt den rörelsefrihet som tjänstefolket hade 

(ibid.). 

Denna komplicerade tankevärld gällande ideal för kvinnor, män och tjänstefolk tycks enligt 

Widmalm snarare ha ”ett budskap om ideal” (ibid., 61), att de kanske inte fungerade i 

praktiken, men snarare som ett sken av hur ordningen skulle se ut. Något som Widmalm 

(ibid., 63) tydligt ser i sitt källmaterial är hur hushållet knöts allt starkare till kvinnligheten, att 

den traditionella kopplingen mellan kvinnlighet och hushållet användes som ett argument för 

att utestänga kvinnorna från männens fält, så som vetenskap och handel.  
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Min egen studie ska fokusera på kvinnornas egna idealbilder och värderingar kring den sfär 

de blivit knutna till, genom den samhälleliga idealbilden av att hushållet och kvinnan hör 

samman. Även deras ideal och föreställningar kring det framtida samhället ska i denna studie 

undersökas, för att se om de bröt mot det konventionella eller om de upprätthöll samma 

budskap. Kokboksförfattarinnornas säregna ställning bland kvinnor överlag gjorde att de 

kunde publicera sina åsikter och föra budskap vidare till yngre och mindre erfarna kvinnor, 

vilket gör studiens källmaterial intresseväckande i den meningen att de kunde kommunicera 

direkt till andra hushållsbundna kvinnor. Det som för denna studie är intressant att undersöka 

är om de valde att upprätthålla eller bryta med den konventionella synen. 

1.4.3 De separata sfärerna som analytisk kategori 

Marie Steinruds avhandling Den dolda offentligheten: Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets 

svenska högreståndskultur, i ämnet etnologi, utgår ifrån uppfattningen att det ”knappast fanns 

en ’privat sfär’ där kvinnorna hörde hemma och som stod i kontrast till en ’offentlig’ där 

männen diskuterade ekonomi och nyheter” (Steinrud 2008, 13). Hon menar att det istället 

handlade om ”en offentlighet som osynliggjorts – och osynliggörs” (ibid.).  

Steinrud använde sig av de separata sfärerna som analytisk kategori och menar att detta gjorde 

det möjligt att se hur livet ordnades och strukturerades (ibid., 20). Hon fann att kvinnor såväl 

som män förhöll sig till normerna vad gällde de ordnade principerna för vad som var manligt 

respektive kvinnligt, offentligt respektive privat (ibid., 213). Samtidigt som kvinnorna levde i 

ett patriarkat kunde de ändå ”agera som självständiga subjekt” och de skapade sig sin egen 

offentlighet inom de förutsättningar de hade (ibid., 222–223). 

Denna studie kommer inte direkt utgå ifrån de separata sfärerna som överordnad analytisk 

kategori, men jag kommer delvis ha dem i åtanke vid analysen av de kategorier som utrönas i 

källmaterialet. Idén om de separata sfärerna tycks vara befäst under undersökningsperioden 

och jag vill därför se på vilket sätt kokboksförfattarinnorna förmedlar denna genom att se på 

deras ideal om matlagning och hushåll, vilka för tiden framstod som utpräglat kvinnliga 

domäner. 

1.5 Teoretiskt ramverk 

1.5.1 Habermas teori om det borgerliga samhället 

Jürgen Habermas (Habermas 1984; Dahlkvist 2003, 6) teorier om det borgerliga samhället tar 

sin startpunkt i antikens Grekland – det var här som begreppen privat och offentligt 
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upprättades språkligt. Här var polis-sfären området för det gemensamma och oikos-sfären var 

det enskilda hushållets, avskilt från det offentliga livet, där husfadern förvaltade egendomar, 

kvinnor, slavar och barn (ibid.). Samtidigt som de var åtskilda var polis och oikos en 

förutsättning för varandra, att vara medborgare krävde nämligen ägandet av ett oikos, en 

hushållning (grek. oikonoma betyder ”hushållsförvaltning”) (ibid.). Att polis var mannens 

herravälde respektive oikos var kvinnans innebar däremot inte att man och kvinna ansågs 

jämlika, tvärtom ansågs mannens herravälde naturligt och kvinnans naturliga roll ansågs vara 

att behärskas (Berg 2009, 44). Även om mannen hade det huvudsakliga ansvaret för familjen, 

erhöll ändå kvinnan ett visst ansvar vad gällde att förvalta och vårda hushållet. 

Under 1700- och 1800-talet upprättades det borgerliga samhället som bestod av två områden, 

det privata och det statliga (Habermas 1984; Dahlkvist 2003, 8–15). Det privata området kan 

enligt Habermas delas upp i två sfärer, socialsfär och intimsfär. Den intima sfären var 

familjelivet, där frågor om känslor, religion och moral rymdes, men som även diskuterades 

inom den litterära offentligheten – på klubbar, i salonger och i romaner (ibid.). Den sociala 

sfären innefattade det ekonomiska livet med marknad, företag och produktion, där den 

tillhörande politiska offentligheten berörde politik, ekonomi, vetenskap och journalistik 

(ibid.). Flera grundlagar infördes för att stärka denna samhällsordning, för att institutionellt 

avgränsa och garantera sfärerna (ibid.). 

Inom könsordningens separata sfärer fanns idealet om kvinnan som den hemmavarande 

hustrun, med ansvar för hushållet inom den privata sfären, medan mannen var ute i 

offentligheten, var familjens överhuvud och ansvarade för dess försörjning (Hassan Jansson 

2004, 236).  

1.5.2 Teorier om kvinnoideal i 1700- och 1800-talets Sverige 

I det tidigmoderna Sverige var det Hustavlan, eller Martin Luthers treståndslära, utöver den 

fyrståndsläran om adel, präster, borgare och bönder, som var den rådande samhällssynen 

(Stadin 2004, 18). Här uppdelades samhället i tre stånd: kyrkoståndet, det politiska ståndet 

och hushållsståndet. Hushållsståndet, status economicus, var samhällets grundsten där makten 

och auktoriteten kopplades till mannen, husfadern, i en patriarkal modell där kvinnorna var 

underordnade, vilket de även var inom de övriga stånden (ibid., 20–21). Inom fyrståndsläran 

bestämdes hushållets ståndstillhörighet av husfaderns verksamhet eller börd, det var den gifte 

mannen som var normen och hushållets ansikte utåt (ibid., 24–25). 
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Enligt Widmalms (2013, 11) teorier om kvinnoideal kunde ideal under 1700-talet användas 

som ett maktmedel mot andra. Hon menar att förolämpningar användes som dygdernas 

motpol och ansågs vara så skadliga att rättsliga tvister kunde inledas. Kvinnorna var därför 

sårbara om de inte levde upp till de idealtyper som bland annat beskrevs i hushållsböckerna 

(ibid.). Under denna tid fanns en tendens inom kokböckerna att hylla de färdigheter som 

ansågs kvinnliga, samtidigt som de fortsatte knyta kvinnan till den inre hushållningen och 

köket (ibid., 12). 

För att förstå vilka idealbilder kvinnorna under 1700-talet skulle efterleva är en inblick i deras 

villkor nödvändig. Agneta Helmius ger i sin bok Det Olyckliga Swenska Fruentimret en 

översikt gällande kvinnors villkor på 1700-talet. Hon skriver att den enda sanna bestämmelsen 

för en kvinna var äktenskapet, där hennes enda uppgift var att vara maka, mor och husmor 

(Helmius 1993, 13). En kvinna var på 1700-talet omyndig, fram tills den dag hon blivit en 

änka stod hon alltid under en mans förmyndarskap (ibid.). Kvinnan stod under en manlig 

försörjning och associerades alltid med en man, antingen som hans dotter, fru eller änka 

(ibid.). Genom äktenskapet fick kvinnan sin försörjning och sin enda chans att avancera 

socialt, vilket gjorde valet av make livsavgörande (ibid.). Oftast skedde giftermål inom 

stånden, då makens sysselsättning avgjorde kvinnans och vilket i sin tur innebar att kvinnorna 

inte behövde en annan utbildning än den som deras moder lärt dem (ibid.). Oavsett vilket 

stånd de tillhörde fick de gifta kvinnorna ansvar för barn och den inre hushållningen (ibid.). 

Giftermålsfrekvensen sjönk under 1700-talet, särskilt i de högre stånden, då överklassens män 

alltmer gifte sig utanför sitt stånd samtidigt som kvinnorna inte gärna gifte sig under sin 

ståndstillhörighet av ekonomiska skäl (ibid., 14). De kvinnor inom medel- och överklassen 

som inte gifte sig kunde arbeta för mat och husrum som husmamseller, hushållerskor eller 

guvernanter (ibid.). Det var endast arbetarklassen som kunde arbeta för lön som pigor, tvätt- 

och städgummor eller andra grovsysslor (Ärlemalm 2000, 35).  

Genussystemets två grundläggande logiker är, som Yvonne Hirdman (1988, 49–51) skriver, 

dikotomin, dvs. isärhållningen av könen där deras beblandning är tabu, samt hierarkin, dvs. 

etablerandet av det manliga som norm. Isärhållningen av könen kan tydligt ses i de separata 

sfärernas uppstrukturerade ideal om kvinnan som knuten till det privata hemmet och mannen 

som förbinds till offentligheten, samt hans överordnade roll i den patriarkala hierarkin som 

familjens överhuvud och förmyndare. Vidare förklarar Hirdman teorin om genuskontraktet, 

som utgår ifrån att det finns ett kontrakt mellan könen, vilket ofta är uppdraget av den part 

som anses vara normen (ibid., 54). Hon skriver att kontrakten bestämmer hur män och 
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kvinnor ska vara mot varandra i arbetet, kärleken, språket och gestalten, ”den yttre formen” 

(ibid.). Denna studie ska försöka belysa hur ett genuskontrakt gällande manligt och kvinnligt 

reflekteras i kokboksförfattarinnornas förord. 

Steinrud (2008, 217) fann att så länge som kvinnorna inte uppenbart bröt mot normerna, var 

det lättare att ta sig in på arenor som annars var typiskt manliga. Engagemanget i 

välgörenhetsföreningar är ett talande exempel, här kunde kvinnorna delta i politisk debatt om 

statlig välfärd och socialt ansvar (ibid., 221). Att kvinnor kunde ta sig in på arenor som de 

tidigare varit utestängda från, menar Steinrud visar på en ”expanderade uppfattning” om vad 

som tillhörde den privata respektive den offentliga sfären (ibid., 221). Här kan liknande 

paralleller dras till de kvinnor som tog sig in på kokboksförfattarskapets arena, då hushållet 

och matlagning traditionellt ansågs höra till kvinnornas plikter. 

1.6 Metod och avgränsning 

Örebro universitetsbibliotek på Campus Grythyttan har varit till stor hjälp vid insamlingen av 

källmaterialet, då dess digitala kokbokssamling gav mig tillgång till kokböcker från så tidigt 

som 1600-talet. Startpunkten för studien sammanfaller med publiceringen av den allra första 

kokboken skriven av en kvinna i Sverige, år 1751. Studien fortskrider med kokböcker som 

publicerats cirka 100 år framöver, dels för att se om värderingarna och idealen har förändrats 

över tid och dels för att det är just vid sekelskiftena som den större mängden verk har kommit 

ut, med mitten av 1800-talet som undantag då det under denna period inte gavs ut särskilt 

många böcker som blivit kända för eftervärlden (Mårdsjö 2001, 12–13). 

Undersökningsperioden sträcker sig fram till år 1842 när den allmänna skolplikten infördes 

och gav pojkar och flickor rätt till grundläggande utbildning. 

De utvalda kokböckerna är skrivna av inflytelserika kvinnor vars namn och verk lever kvar än 

idag. Jag sökte efter kokböcker med utförliga förord och som innehållsligt fokuserar på både 

matlagning och hushållning. Lyckligtvis är kokböckerna från den utvalda tiden mera av regel 

än undantag en kombination av dessa två aspekter. Jag har även i min urvalsprocess sökt efter 

en så tidig upplaga jag kunnat finna av samtliga böcker, i syfte att undvika tillökningar eller 

revideringar av andra än kokboksförfattarinnorna själva. Totalt är fem böcker med i studien. 

Dessa är följande: 

- Maria Elzberg, 1751. Försök til en pålitelig matrednings-bok 

- Cajsa Warg, 1770. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber 

- Anna Maria Rückershöld, 1796. Den nya och fullständiga kok-boken 
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- Carolina Weltzin, 1814. Ny kokbok 

- Sara Charlotta Götrek, 1831. Sommar-handbok, för unga husfruar 

De valda kokböckerna är utgivna med ungefär 20 års mellanrum för att få en jämn spridning i 

den valda undersökningsperioden. Det hade även varit intressant att analysera fler böcker av 

en och samma författare, flera böcker utgivna under samma period och böcker utgivna längre 

fram, men jag har i denna studie valt att begränsa mig inom ramen för ett ungefärligt 

tidsspann på 100 år med en kokbok per författarinna, dels för att se om idealen förändras över 

tid och dels för att se om kokboksförfattarinnorna sinsemellan uttrycker olika åsikter. 

1.6.1 Analysmetod 

Studiens syfte är av en beskrivande karaktär och undersökningen genomfördes som en 

kvalitativ innehållsanalys ur ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutiken betonar att 

forskarrollen alltid är subjektiv och att forskaren alltid använder sin förförståelse som ett 

verktyg (Patel & Davidson 2011, 29–30). Enligt hermeneutiken kan kunskap insamlas om det 

genuint mänskliga genom språket, då det är i språk och handling som människors intentioner 

tar sig uttryck och det är här som vi kan tolka och förstå dem (ibid.). Inom hermeneutiken 

återvänder forskaren till ett forskningsobjekt med en allt mer utvidgad förståelsehorisont efter 

varje ny observation. På så sätt, genom att växelvis studera delen och helheten, kan kunskap 

om ett område fördjupas. Denna process kallas den hermeneutiska cirkeln (ibid., 30). Under 

studiens gång fick jag flertalet gånger återgå till min text och revidera den i takt med att min 

egen förståelse för området vidgades. Studiens syfte och frågeställningar har skiftat och 

omformulerats samtidigt som metod- och teoriavsnitten har utvecklats för att kunna gräva 

djupare i de frågor som jag sökte svar på. 

För att kunna utläsa de enskilda kokboksförfattarinnornas värderingar och ideal kring 

hushållet och samhället användes en kvalitativ innehållsanalys, för att systematiskt kunna 

beskriva textinnehållet och sedan tolka innehållet (Bergström och Boréus 2012, 50). 

Kokböckerna transkriberades ordagrant till separata dokument för att kunna markera och 

kategorisera de ämnen som författarinnorna berörde. Innehållsanalysen gjordes utifrån en 

induktiv ansats där texterna så att säga fick bestämma kategorierna (jfr Patel och Davidson 

2011, 23). 

Analysen inleddes med en översiktlig läsning av de utvalda böckernas förord med syfte att 

urskilja förekommande idéer och värderingar gällande den privata sfären. De ämnen som 

kokboksförfattarinnorna tar upp i sina kokböcker, vilka ofta är kombinerade kok- och 
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hushållsböcker med råd och anvisningar kring hur matlagningen och hushållet ska skötas på 

bästa sätt, organiserades sedan i ett kodningsschema med färgkoder i form av färgade 

överstrykningar och olika understrykningar. Ämnen som berördes i kokböckernas förord var 

förutom matlagning och hushåll även sådant som kan relateras till genus, klass och utbildning. 

Nedan följer ett exempel på kodningsschemat med färgkoder i detta fall tillämpat på Cajsa 

Wargs förord i kokboken Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber från 1770: 

Utgåva  Avsnitt Uttryck för värderingar 

1770 

 

 

Inledning 
En förståndig Matmoder, som med flit och aktsamhet söker at jämka det ena med 

det andra, finner med mycken förmån huru ärkänsam hennes möda är, och med 

hwad tilräckelighet dess tarfwor förslå, när hon sielf äger kundskap i de stycken, 

som wid et Hushåll fordras: då deremot en ung och oförfaren ofta nödgas lita på 

okunnogt Tjenstefolk, och får med särdeles förlust röna, huru odrygt sådant blir, 

som genom deras händer måste ämnas och afgöras. 

Jag lemnar således til mina Läsarinnors öfwerseende, en samling, hwarwid jag 

flera år användt tid och möda at utröna alla uptänkeliga omständigheter, som i et 

Hushåll kunna förefalla, i synnerhet wid Matredning, derwid jag winlagt mig om 

all möjelig sparsamhet, och funnit, at kostnad icke altid utgör det werkeligaste 

wid dylika tilredningar, utan mera wetenskapen, huru et och annat bör mätas, 

delas och blandas; hwarföre, at ernå detta, jag utsatt wigten, måttet och tiden wid 

dess tillagande. 

Färgkod: matlagning, hushåll, genus, klass, utbildning 

Tabell 1. Exempel på kodningsschema med färgkoder. Kodningsschemat är hämtat från den analysmodell som 

Maria Erixon & Therese Eklöf (2015, 17) använder sig av i sitt examensarbete ’Vår kokbok’ förmedlar 

hållbarhet. 

Kategorierna formulerades som en sorts samlingskategorier för ämnen som ofta berördes i 

förorden. Samlingskategorin matlagning berörde ideal kring mat, måltid och matlagning, t.ex. 

vilka ingredienser som ansågs lämpliga och vilka som inte gjorde det, samt hur de ska 

tillredas på bästa sätt och i vilket syfte. Ämnen som arbetsfördelning, ekonomi, 

resursanvändning och -förvaring placerades inom samlingskategorin hushåll. När förorden 

berörde föreställningar om vad som anses manligt respektive kvinnligt, placerades dessa inom 

samlingskategorin genus. Uttryckta åsikter om klasskillnader och attityder gentemot olika 

klasser placerades inom samlingskategorin klass. Utbildning är den samlingskategori som 

innehåller åsikter om t.ex. värdet av kunskap, erfarenhet och utbildningsmöjligheter. 

1.6.2 Källkritik – kokböcker och förord som källor 

Denna studie följer det resonemang som Mårdsjö (2001, 9) för i sitt uppsatsarbete gällande 

hur kokböckerna får tala för sig själva, då det inte är möjligt att komplettera dem med 

intervjuer. Istället får texternas ideal tolkas med hjälp av andra texter om 

undersökningsperioden (jfr Mårdsjö 2001, 10). Hedvig Widmalm (2013, 6) använder sig av 
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arkiverade släktsamlingar med brevväxling för att fördjupa sin studie om hushållets status och 

ideal på sent 1700-tal, och Marie Steinrud (2008, 14) använder sig av flera olika sorters 

arkivmaterial för att bygga upp en bild av adelskvinnors livshistoria på 1800-talet. 

Släktsamlingar och arkivmaterial vore en intressant källa även för denna studie, men jag 

väljer att enbart fokusera på kokboksförfattarinnornas uttryckta ideal och värderingar för att 

sedan tolka dem med andra texter. Denna studie ämnar inte analysera värden och ideal utifrån 

recept och matval indirekt, utan fokuserar istället på hur värden och ideal formuleras mer 

manifest av de tidiga kokboksförfattarinnorna. Huvudsakligt fokus i denna studie är således 

endast kokboksförfattarinnornas publicerade åsikter. 

Paratexten, en term som myntats av den franske litteraturforskaren Gérard Genette, är det 

ramverk som möjliggör en text att bli en bok (Genette 1997, 1–2). Termen paratext avser 

förutom förordet även bokens titel, baksidestext, omslag, pärm, form, typsnitt osv. (Tellström 

1999, 8). Paratexten fungerar som en tröskel, eller en vestibul, som presenterar det litterära 

verket för en läsare som kan välja att ta klivet in eller lämna boken oläst (Genette 1997, 2). 

Här finns ingen bestämd struktur eller ordning, utan författaren kan genom paratexten influera 

läsaren och lämna instruktioner om hur verket ska läsas och förstås (ibid.). Idag skulle vi nog 

säga att det finns en viss struktur, då förordet oftast sätter bokens innehåll i ett sammanhang 

genom att gå från det personliga och individuella till det generella. 

Jag väljer att fokusera på förordet i kokböckerna då det är inom denna text som författaren 

kan reflektera över sitt verk, lägga in läsanvisningar och styra läsarens upplevelse av boken. 

Här finns också en möjlighet till lite friare reflektioner till skillnad från de regelrätta recepten 

som är mer av katalogkaraktär. I förorden förväntar jag mig, likt Tellström, finna ”ett 

kvalitativt och betydelsebärande innehåll” (Tellström 1999, 8). 

1.7 Disposition 

I följande kapitel presenteras först resultatet, vilket innefattar en kort presentation om var och 

en av kokboksförfattarinnorna. Presentationen efterföljs av flera avsnitt där redogörelsen för 

författarinnornas förord och innebörden av dessa presenteras. Respektive avsnitt är döpt efter 

kokboksförfattarinnorna själva och presenterar de ideal och värderingar som jag har kunnat 

uttyda. I nästföljande avsnitt kopplas de ideal och värderingar som uttrycktes i 

kokboksförfattarinnornas förord till studiens teorier och frågeställningar. Därefter följer 

kapitlen som behandlar en diskussion av studiens slutsatser. 
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2 Resultat 

Här följer en kort presentation av samtliga författarinnor vars kokböcker analyseras i studien.1 

I nästa kapitelavsnitt presenteras resultaten av kokboksförfattarinnornas förord, och i avsnittet 

därefter presenteras tolkningen av dem. 

2.1 Presentation av författarinnorna 

Margareta Elzberg var den första svenska kokboksförfattarinnan, men ytterst lite om hennes 

liv är känt, inte ens hennes födelseår eller vilket år hon dog. Det som är känt är att hon 

förestod ett hushåll som husmamsell hos ett herrskap, med ansvar för tjänstefolk, inköp och 

matlagning, samt att hon förmodligen var bosatt i Stockholm då det var där hennes bok utgavs 

(Ärlemalm 2000, 10). Elzbergs bok, med den omfattande titeln, Försök Til en Pålitelig 

Matrednings-Bok, utkom år 1751, fyra år innan Cajsa Wargs välkända kokbok (ibid., 10–11). 

Christina ”Cajsa” Warg, 1703–1769, föddes i Örebro i en välbärgad familj, men några år 

efter hennes fars död och hennes mors omgifte flyttade Warg till Stockholm när hon var 16 år. 

Här arbetade hon som husföreståndarinna åt Leonard och Catharina Klinckowström. Leonard 

Klinckowström var ämbetsman och Cajsa Warg var kusinbarn till frun, Catharina (Ärlemalm 

2000, 12). När Catharina dog år 1757 och Leonard blev änkling, stannade Warg kvar och 

även så efter Leonards död två år senare, då Warg blivit testamenterad besittningsrätt till en 

lägenhet i huset (ibid., 15). Warg begravdes senare i samma grav som paret Klinckowström i 

gravkoret i Klara kyrka (ibid.). Wargs berömda bok Hielpreda i Hushållningen för Unga 

Fruentimber gavs ut för första gången år 1755 och gavs ut i totalt 14 upplagor på svenska 

fram till år 1822, och översattes även till tyska (ibid., 28). 

Anna Maria Rückerschöld, 1725–1805, var dotterdotter till Christopher Polhem, uppfinnare 

och industriman, ”den svenska mekanikens fader” (Nationalencyklopedin 2018). Tillsammans 

med sina nio syskon växte Anna Maria Rückerschöld upp på familjens stadsgård i Hedemora 

samt på Stjernsunds bruk (Ärlemalm 2000, 46). Rückerschöld gifte sig med Jonas Dahl när 

hon var 25 år, men behöll sitt flicknamn, och flyttade till gården Sätra i Eds socken. 

Tillsammans fick de fyra barn, men Rückerschöld överlevde dem alla (ibid., 46). De levde på 

Sätra i minst tio år innan de flyttade till Stockholm runt år 1755. Under pseudonymen Fru *** 

D gav Rückerschöld ut en åtta sidor lång Böne-Skrift där hon för talan för flickskolor, 

hushållsskolor, yrkesskolor och ogifta kvinnors rätt till förvärvsarbete (ibid., 36). År 1785, när 

                                                           
1 Jag har i avsnitt 2.1 helt förlitat mig på uppgifter i Inger Ärlemalms (2000) bok Cajsa Warg, Hiram och de 

andra där hon presenterar svenska kokboksförfattarinnor från 1700-talet och framåt. 
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Rückerschöld var 60 år, gav hon ut en lärobok i hushållning: En liten hushålls-bok, 

innehållande säkra underrättelser, om beredning av hvarjehanda äteliga varor, unga 

husmödrar till tjenst. 75 år gammal gav Rückerschöld ut sin sista skrift Försök Til En liten 

Hushålls-Cateches, huru man skall förehålla Unga flickor Deras rätta Bestämmelse i 

werlden. Förestäldt i Frågor och Svar där hon argumenterar för flickornas möjlighet till 

utbildning (ibid., 48). 

Carolina Weltzin, 1754–1812, föddes i Stockholm och var dotter till en präst i Storkyrkan, 

Anders Carl Rudström, som år 1765 blev avsatt och landsförvisad (Ärlemalm 2000, 52). 

Weltzin gifte sig när hon var 21 år med Christian Peter Weltzin, en statlig ämbetsman, 

assessorn vid Pantbanken (ibid.). När Weltzin tidigt blivit änka var hennes bror ett stöd och 

Weltzin själv dog när hon var 58 år gammal (ibid.). Weltzin var i en modern benämning en 

frilansskribent, hon skrev dagsvers, artiklar och gjorde översättningar (ibid., 50). I de 

kokböcker som Weltzin gav ut var hon tydlig med att recepten till stor del var lånade från 

andra källor (ibid., 51). 

Sara Charlotta Götrek, 1788–1856, var från Linköping och gift med Pär Götrek som hon 

drev en bokhandel med i Stockholm och de båda etablerade sig senare som förläggare 

(Ärlemalm 2000, 69–70). Senare drev de även ett lotteri, efter det ett lånebibliotek och en 

bred olika sorters affärer (ibid.,71 & 73). Götrek var likt Carolina Weltzin ingen matlagerska 

till yrket, utan var översättare och författare (ibid., 69). Götrek skrev bland annat den första 

bär- och fruktkokboken, en kokbok om potatisens användning, en om dryckers beredning och 

även en kokbok under pseudonymen Sara Varg. Götrek skrev inte bara kokböcker utan gav 

även ut en handbok om färgkonst, om tvättmetoder, noveller och översättningar. År 1856 gick 

Götrek bort i cancer (ibid., 73).  

2.2 Kokböckernas förord 

Detta avsnitt är uppdelat i flera delar för att visa kokboksförfattarinnornas respektive förord. 

Här presenteras resultaten som de funnits i förorden, utan djupare tolkning av dem. 

Tolkningen följer i nästkommande avsnitt. Ordningen är satt efter äldsta till yngsta 

författarinna, tidigast utgivna bok till senast utgivna. 

2.2.1 Maria Elzberg 

Den äldsta utgivna kokboken är skriven av Maria Elzberg, (1751) Försök til en pålitelig 

matrednings-bok, Eller en Upriktig Beskrifning på allehanda matlagning, med whad thertil 

hörer, såsom then nu för tiden är brukelig uti de förnämste Hof-kök, utan then förr wanlige 
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tilsats af en myckethet krydder. Jemte En upsats om Rätters indelning til Måltider, theras 

uppsättande på Borden, och om betjänandet therwid. Redan i titeln är Maria Elzberg klar med 

att en överdriven tillsats av kryddor inte kommer förespråkas i denna kokbok. Kokboken är 

skriven i syfte att vara pålitlig, med uppriktiga beskrivningar och recept som används i 

förnäma hovkök. Det är sålunda en kokbok som beskriver den finare matlagningen, likaså vill 

Elzberg inte att läsaren ska avskräckas av detta. Hon menar att även de inom hovköken, som 

är väl upplysta, vet om att det är den simpla födan som är den allra nyttigaste, och att denna 

kokbok först och främst riktar sig till allmänhetens tjänst: 

Med skäl påminna, at thet ej är i the Förnämsta Husen, ther the dyraste och mäst 

sammansatte Rätter ständigt brukas. Thesse ställen, som högt uplyste, weta ganska wäl, at 

then simplaste är för menniskian then nyttigaste föda: thenna reglan i akt tages äfwen ther, 

när omständigheterne tillåta at så ske kan, och lärer et så berömmeligit efterdöme af andra 

så mycket heldre följas. (Elzberg 1751, 3) 

Elzberg formulerar sitt förord som tio påminnelser. Hon inleder med förmaningen att 

matlagning inte är en så ringa konst som vissa kan påstå, och sätter sig emot inställningen att 

”thet blott ankommer uppå, at hafwa thet man kan laga af” (Elzberg 1751, 2). Elzberg menar 

att hälsosam och välsmakande matlagning inte enbart beror på de ingredienser som finns till 

godo att laga maten av, hon menar att vikten vilar på egna val och tillvägagångssätt vad gäller 

matlagningen. Detta är, menar Elzberg (ibid.), vad som gör skillnad, både vad gäller 

kostnaden och matens inverkan på människans hälsa och liv.  

Elzberg är tydlig med att inga lånade recept finns med i denna kokbok då de inte passar ”wårt 

bruk”, det är endast recept som är beprövande av henne själv efter den praxis som hon efter 

många år av erfarenhet funnit som den allra bästa (Elzberg 1751, 3). Vidare nämner Elzberg 

(1751, 3) i sin sjunde påminnelse att det gröna som växer i våra egna trädgårdar räcker gott. 

Här nämns också flera olika sätt på vilka dyrare ingredienser såsom vin och citroner kan bytas 

ut till en skvätt ättika, eller att använda sillmjölke istället för ansjovis (ibid., 4). Svåråtkomliga 

ingredienser som socker och saffran kan utelämnas helt, likaså löken då hon menar att den 

nordliga löken är så mycket skarpare än den sort som används i Frankrike och varmare länder 

(ibid.). Här påminner Elzberg också om balansen mellan smakpaletter vad gäller kokerskans 

egen och herrskapets – den som lagar maten har en egen smak som påverkar rätterna, 

samtidigt som ”den befallandes vilja” måste hållas i åtanke (ibid.).  

Den ”befallande” nämns återigen i den nionde påminnelsen, i vilken Elzberg förklarar att de 

välmenta råd som förekommer senare i boken, gällande hur måltider kan indelas och borden 
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uppställas, inte nödvändigtvis föreskriver hur det egentligen ska vara, då det till syvende och 

sist beror på den befallandes eget val och tycke (ibid., 5). Hon menar enbart att det kan vara 

till hjälp för den mindre kunniga att skapa sig en bild av möjliga uppställningar. 

Elzberg (ibid.) ber läsaren om ursäkt angående sin språkkunnighet, då den inte är så god som 

hon skulle önska, men menar att hennes huvudsakliga syfte har varit att försöka beskriva allt 

så tydligt som möjligt. Här, i den åttonde påminnelsen, har hon också skrivit en förklaring till 

de utländska ord som hon har brukat, såsom ”schy”, sås, buljong, färs, kotletter och 

”frekadång”, då de är en del av köksspråket och anses så gott som rent försvenskade (ibid.). 

Den slutliga påminnelsen är följande: 

Sluteligen recommenderar jag wälment alla Hushållerskor och Kokerskor, en förnuftig 

ordning, upriktig flit och noga renlighet wid theras syslor och Matlagning; emedan thess 

förutan theras tjenst, ehwad kunskap the ock kunna hafwa, hwarken kan wara nyttig eller 

angenäm. (Elzberg 1751, 6) 

Ordning och reda med arbetsam flit menar Elzberg vara de viktigaste dygderna hos 

hushållerskor och kokerskor. Utan dessa är vad kunskaper de än må ha, varken nyttiga eller 

angenäma. 

2.2.2 Cajsa Warg 

Christina, Cajsa, Warg (1770, 7), Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber, har i sitt 

förord en ödmjuk ton och skriver att hennes bok består av egna samlade försök, vilken hon 

överlämnar i förhoppningen att den endast ska skänka läsarinnorna nöje. Warg (ibid.) skriver 

att hon inte någonsin föreställde sig våga ge ut kokboken, vilken började som ett kärt 

tidsfördriv under lediga timmar, men att hon av lydnad snarare än övertygelse lät sig övertalas 

att låta boken tryckas för att kunna vara sitt eget kön och i synnerhet unga matmödrar till 

någon hjälp (ibid.). Vidare menar Warg att då den inre hushållningen fallit på kvinnornas lott 

är det deras skyldighet att förvalta detta värv, därtill att de kan finna lycka i att göra en 

angenäm plikt: 

Härwid lären i finna, mina Läsarinnor, at de delar, som angå den inre hushållningen, äro 

falne på wår lott, och röra således närmare skyldigheten af wårt kön, såsom et wärf, det 

med rätta oss tilkommer at förwalta, och huru lycklig är icke den, som härutaf gör sig en 

angenäm plikt. (Warg 1770, 8) 

Warg (ibid., 9) skriver att ju högre insikt och mer möda som läggs ner på att förvalta sina 

hushållsvetenskaper, desto större besparingar kan göras. En matmoder med flit och aktsamhet 
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ska finna att hennes mödor lönar sig när hon själv äger kunskaper inom hushållet, och inte 

längre behöver förlita sig på ”okunnigt tjänstefolk” som inte ger sig i akt med att dryga ut de 

tillgångar som finns: 

En förståndig Matmoder, som med flit och aktsamhet söker at jämka det ena med det 

andra, finner med mycken förmån huru ärkänsam hennes möda är, och med hwad 

tilräckelighet dess tarfwor förslå, när hon sielf äger kundskap i de stycken, som wid et 

Hushåll fordras: då deremot en ung och oförfaren ofta nödgas lita på okunnogt Tjenstefolk, 

och får med särdeles förlust röna, huru odrygt sådant blir, som genom deras händer måste 

ämnas och afgöras. (Warg 1770, 8–9) 

Kokbokens samling förespråkar sparsamhet i allra möjligaste grad, menar Warg, då hon 

funnit att det inte är kostnaden som avgör det verkligaste utan snarare vetskapen om hur saker 

och ting bör mätas, delas och blandas. Därför har Warg (ibid.) varit noga med att skriva ut 

vikt, mått och även tid vid tillagningen, vilket kan ha varit en framgångsfaktor hos läsarna då 

äldre kokböcker ofta har mer godtyckliga mått som en ”gnutta”, en ”skvätt” eller en ”nypa”. 

I kokboken tar Warg (ibid., 10) upp en blandning av ”kräsligheter” såväl som ”tarfligheter”, 

dvs. både välsmakande såväl som nödtorftiga rätter och drycker, vilka hon menar är 

anpassade till att kunna serveras både på ett läckrare bord och ett där smak och sparsamhet är 

förenade. Sitt skriftliga språkbruk beskriver hon på följande vis:  

Hwad skrifarten angår, så hoppas jag den är begripelig, fast enfaldig, utan minsta smink af 

lånad penna; ty som jag altid funnit den rätten osmakelig, som med onödiga krydder blifwit 

öfwerhopad, så skulle jag ock räkna de wältalighets blomster illa anwände, som woro 

strödde på beskrifningar, hwilka endast för tydelighet och sanning böra njuta sit wärde. 

(Warg 1770, 10) 

Tydlighet och ärlighet är vad Warg vill förmedla, hon har inget till övers för onödiga 

beskrivningar och formuleringar på samma sätt som hon inte uppmuntrar en överdriven 

användning av kryddor. En bildlig beskrivning helt i kokbokens tema. Förordet avslutas med 

samma ödmjukhet som det inleddes – Warg (ibid., 11) uttrycker att det säkerligen finns 

mycket i denna bok som kan förbättras genom läsarinnornas uppmärksamhet och att hon 

skulle se det som ett behagligt nöje att därpå skriva ett nyttigare verk, samt att hon hoppas att 

råden är behjälpliga i en vetenskap som är underkastad dagliga förändringar. 

2.2.3 Anna Maria Rückerschöld 

Härnäst följer Anna Maria Rückershöld (1796) med boken Den nya och fullständiga kok-

boken, innehållande beskrifning, at med mindre kostnad tilreda hwarjehanda smakliga rätter 
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äfwen af potates, samt wälmenta råd och påminnelser, som jämwäl för bättre hushåll kunna 

wara tjänande, jämte bihang af et litet hushålls-allehanda. Titeln håller vad den lovar, Anna 

Maria Rückerschölds kokbok kan definitivt kallas fullständig. Den berör inte bara matlagning 

i sparsamhetens anda, den är även utökad med råd och påminnelser. Rückerschölds recept för 

livet är därmed utskrivna i totalt tre avsnitt i hennes bok och hon riktar sig till två olika 

målgrupper, vilket skiljer henne från de övriga kokboksförfattarinnorna i studien samt gör 

detta avsnitt ansenligt längre än de övrigas. Rückerschöld har mycket att säga, och det gäller 

inte bara matlagning. De kapitel med ett betydelsebärande innehåll för studien är förordet, 

kapitlet ”Wälment Råd til en Hushållerska i et Rikt och Förnämt Kök” och kapitlet ”Kopior af 

några Utländska Matmödrars Portraiter”. 

Förordet är passionerat och uppmanande, här riktar sig Rückerschöld till ”Damer”, 

”Läsarinnor” och sitt ”Kön” i allmänhet, och skriver att det är ”endast den warma kärleken för 

mit Kön, deras nytta, deras heder, som förmått mig at åter gripa til pennan” (ibid., 1). De råd 

som Rückerschöld vill överlämna menar hon ska hjälpa hennes läsarinnor att skapa en bättre 

väg genom livet, över vars bitterhet och trångmål det klagas så mycket. Världen är, skriver 

Rückerschöld, precis lika härlig, god och tillräcklig som den alltid har varit, men oklokt 

uppförande ger den en skadlig och plågsam skepnad (ibid.). 

De bedröfliga willerwallor, som i wår tid ligga för öppen dag i Hushållsståndet, hwarifrån 

hafwa de wäl sit ursprung? Wågar jag beswara denna frågan med en så hård sanning? Ifrån 

wårt Kön, åtminstone til större delen. Hwad är orsaken til mängden af blottstälda wärnlösa 

Flickor? Ingen annan an Karlarnes fruktan at träffa Hustrur, som okunniga i hushållswägen, 

kunna sätta deras wälfärd på spel. Härigenom rubbas ej allenast wår wise Skapares 

faststälde ordning i Naturen, utan sådana seder få råda, som orena Fäderneslandet, förstöra 

friden, och slutligen förjaga alla wälsignelser ifrån et slägte, som så djerft wågat resa sig up 

emot den Högstes välgörande Lagar. (Rückerschöld 1796, 2) 

Här nämner Rückerschöld explicit hushållsståndet och dess, enligt henne med heliga rätt, 

strukturering av hushållen. Genom att trotsa Guds egna lagar menar Rückerschöld att den 

fastställda ordningen i naturen rubbas, friden förstörs och alla välsignelser jagas bort från hela 

deras släkte. Och hos vem ligger felet, om inte kvinnorna själva. Inga karlar vågar gifta sig 

med okunniga flickor, då detta kan komma att sätta hela deras välfärd på spel, eftersom det är 

just flickan som får ansvaret för att hushållets ekonomi förvaltas rätt. I samma anda fortsätter 

Rückerschöld med att påpeka, att en from, dygdig och kunnig hustru kan uträtta mycket hos 

en man, förutsatt att han inte är en barbar (ibid., 3). 
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Rückerschöld formulerar ofta sina råd utefter argument efter kristen och patriotisk karaktär. 

Okunnighet är en plåga som vanhedrar fosterlandet och Rückerschöld uppmanar samtliga 

läsarinnor till att införskaffa sig de kunskaper som kommer vara dem till nytta en hel livstid, 

som kommer göra en mans lycka, och som kommer skapa äkta, goda medborgare för 

eftervärlden (ibid.). 

Här torde inwändas: at denna lärdom borttager tiden for finare yrken, såsom för toiletten 

för dans, musik och granlåts-arbeten; men så snart en förnuftig öfwertygelse fört hågen til 

en kunskap, utan hwilken I aldrig kunnen blifwa rätt lyckliga, så blir altid tid at sköta det 

granna, hwilket, ehuru obetydligast af et Fruntimers göromål, är dock en prydnad for 

hennes Kön. den hon icke bör försumma när tilfälle och råd dertil gifwas. (Rückerschöld 

1796, 3) 

Rückerschöld skriver att även om detta införskaffande av kunskap kommer att överta mycket 

av den tid som annars kan läggas på konstnärligt hantverk och skönhetsvård, så blir lyckan 

aldrig komplett utan den. Trots att skötseln av ”det granna” är en av kvinnornas mest 

obetydliga göromål bör den inte försummas helt, då den är en prydnad för hennes kön. 

Rückerschöld råder starkt emot att en ung matmoder skulle utgå ifrån Cajsa Wargs kokbok, då 

hon anser den vara oerhört slösaktig och olämplig för tiden: 

Om en ung Matmoder denna tiden skulle besöka sit Kök med Mademoiselle Wargs 

Kokbok i handen, i upsåt at i alt rätta sig efter henne, utan at rådföra sin Mans kassa, är 

fruktanswärdt, at en tidig brist snart körde husfriden på dörren; derföre betages likwäl icke 

den boken sit wärde. — Hon är owedersägligen den bästa i sit slag, hwars öfwerflöd på 

kryddor och fina ämnen bör ursäktas, såwäl i anseende til tiderna när den skrefs, som de 

rika tilgångar Auctorn hade inom det hus, hwarst hon förwärfwade sina kunskaper. 

(Rückerschöld 1796, 4) 

Rückerschöld (ibid.) påtrycker att hon inte fråntar Warg sin status som den bästa i sitt slag, 

men att omständigheterna i vilka hon lärdes upp gör att hennes syn på sparsamhet inte går i 

linje med dagens hårda tider. Istället menar hon att det är upp till var och en att fatta beslut 

som underlättar den allmänna bristen, utan att rubba matens smak eller betydelse för god hälsa 

Boken, skriver hon, är riktad till dem som behöver hushålla, men menar att av ingen 

anledning bör de som har råd, vilja och förmögenhet att utgå efter smaken sluta läsa, för dem 

har Rückerschöld också haft i åtanke när hon författat recepten. Ändå vill Rückerschöld 

påminna att det är en patriotisk plikt att lyda naturens måttlighet, på så vis tjänar den rike både 

staten och sin egen mage. Deras efterkommande skulle tacka dem för väl besparade gods och 
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goda vanor att föra vidare, landet skulle bli lycksaligt, måttligheten på de rikas bord skulle 

minska konsumtionen och bonden skulle få mer tid till kristligt arbete (ibid., 5).  

I nästa kapitel, där Rückerschöld ger ett ”Wälment Råd til en Hushållerska i et Rikt och 

Förnämt Kök”, finns råd till hushållerskor och kokerskor gällande hur de ska uppföra sig mot 

sin matmoder. Om deras matmoder är ”Christlig och kunnig” ska de värna om henne som en 

skatt och vara vaksamma med sitt uppförande, ty de är sällsynta och svåra att återfå (ibid., 7). 

Rückerschöld uttrycker sitt medlidande om matmodern är den motsatta, den okunniga som 

fordrar feta stekar och ett bakelsefat vid varje måltid, men som samtidigt förväntar sig att 

kassan ska gå ihop. Rückerschöld uppmanar hushållerskan att inte tappa modet och förtro 

Gud sin sak. På så vis menar Rückerschöld att hushållerskan ska finna att hon blir lika ärlig, 

arbetsam och tålig som om hon hade tjänstgjort under den fromma matmodern (ibid., 7–8).   

De råd som här följer är riktade till hushållerskan, med tonvikt på det viktiga ansvar hon har, 

som stöttepelare i herrskapets hushåll och för medtjänarnas nöje och trevnad, och det är 

många råd – totalt sju sidor som här ska försöka sammanfattas. Hushållerskan ska vara 

vaksam och kunnig, undvika syndigt slöseri, och hon ska med ömhet och försiktighet se till att 

alla blir nöjda med hennes betjäning. Hon ska vara trogen och ödmjuk, och får då heder och 

belöning. Hon ska lägga hela sin omtanke på styrelsen och utdelningen av hennes anförtrodda 

gods, även om hennes axlar är befriade från ”skaffningsvägen” (ibid., 9). 

Ett av de allra viktigaste råden tycks vara gudsfruktan, detta leder till många goda egenskaper 

för hushållerskan såsom självständighet, skicklighet och trogenhet. Gudfruktighet gör att hon 

varken fruktar nycker eller orättvisa, gör att hon vinner sitt herrskaps förtroende och framstår 

som ett gott exempel inför sina medtjänare. På så vis ska hushållerskan få medtjänare att 

lägga bort sina grova seder och svordomar, och istället vilja tävla sinsemellan för att bli lika 

älskade av herrskapet som hushållerskan (ibid., 9–10). 

Snygghet och ordentlighet är kökets främsta dygd, likaså är den kräsmagade kokerskan som 

iakttar den nödvändiga renligheten. Var sak har sin plats, redskapen ska vara i gott skick, och 

alla vävredskap är från köket bannlysta för att undvika damm och skräp. Kokerskan ska inte 

skämmas för främmande när hon står i sitt kök med förkläde och hopbundet hår, utan visa 

stolthet för den Guds gåva hon bearbetar med sina händer. Okunnig och vårdslös tillagning av 

mat kan göra den skadlig istället för nyttig, och dåligt tillredd mat kan inte döljas med 

kryddor. Rückerschöld är inte blid vad gäller användadet av kryddor: ”detta påfund tyckes 

hafwa sit ursprung ifrån förskämda waror, som behöft förgyllning, sedan Naturens höga smak 



21 
 

warit förlorad, antingen igenom okunnighet eller owårdighet” (ibid., 11). Maten ska därmed 

hållas så nära sin naturliga smakupplevelse som möjligt för att visa att kokerskan har 

bemästrat kokkonsten utan mygel och dolda smaker. Då minskar också herrskapets utgifter 

för de dyra kryddorna! Rückerschöld förespråkar också ett eget ansvar för att odla sina 

kunskaper om matlagning, utan att förlita sig helt på kokböcker. Att på egen hand lära sig hur 

ingredienser fungerar och hur tillredningen ska ske är viktigt (ibid.). 

Huvudleden i dessa råd är, tycks det mig, formade likt en kristen predikan med stor 

påtryckning av vikten av sparsamhet och fromhet. Likaså är Rückerschöld noga med att 

påpeka att hushållerskan står under herrskapets nåd och att det är mot dem och deras hushåll 

som hon ska agera kristligt. Att ge mat till den fattige i tron att tjäna i kristen anda är fel, då 

det kommer ur någon annans kassa än din egen. 

Likafullt kan du, kära wän, hafwa et christligt och medlidande hjerta emot din fattiga nästa, 

och hwem wore så illa sinnad, at han wille råda dig derifrån; men i den ställning du är 

såsom tjenare, tilkommer dig ej annat, än det du kan utwerka dig lof til af dit Herrskap; tag 

noga wara på skräden, ben och andra öfwerlefwor, kasta icke för kattor och hundar sådant, 

som en usling i sin hunger, med heta tacksägelse-tårar til Gud, kan förtära. (Rückerschöld 

1796, 13) 

Matrester kan hushållerskan ge vidare till fattiga, hellre än till katter och hundar, men hon ska 

veta sin begränsning tills den dag hon har egna resurser att ge vidare till vem hon vill. 

Vad gäller övriga tjänstefolket och hur de ska behandlas skriver Rückerschöld (ibid., 13–14) 

att hushållerskan inte ska skämma bort dem för att sedan tvingas snåla i nästa stund. Hon ska 

vara konsekvent för att undvika upprördhet som i sin tur oroar herrskapet. Hon ska inte vara 

deras lekkamrat, hon ska vara deras förebedjerska när det behövs, men utan att vara 

högmodig, och inte behandla dem med ”gap och flas” för att i nästa stund undra varför de inte 

lyder befallningar. Hushållerskan ska se till att vara fri från bestraffning för att i sin tur kunna 

predika om de rätta sederna och även för att kunna straffa de som gjort fel med myndighet. 

Hushållerskan ska inte ställa sig in hos herrskapet på under-betjäningens bekostnad, utan hon 

ska själv påvisa deras fel med vänliga ord och förmaningar. Balansen och fridfullheten i huset 

är vad som ska beaktas med största möjliga hänsyn (ibid., 15). 

Så här skriver Rückerschöld om det efterföljande kapitlet där hon riktar sig till matmödrarna:  

Några Copior af utländska Matmödrars Portraiter, äro också här anförda, en del för at roa 

mina unga Läsarinnor, en del såsom förestäldta mönster. Unga förnuftiga Fruntimmer, fatta 
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helt wisst, wid deras genomläsande, det beslut, at undfly det föraktliga och omfatta det 

nyttiga, det hederliga. (Rückerschöld 1796, 5–6) 

Här finns således idealbilden om den nyttiga, hederliga matmodern bland flera idealbilder 

som visar hur en matmoder absolut inte ska vara. Dels för att roa och dels för att visa 

föreställda mönster. De läsarinnor som är förnuftiga kan utröna vem de ska sträva efter att 

vara lik. Rückerschöld beskriver tolv olika exempel på matmödrar, där elva helst ska undvikas 

medan den tolfte, Beningia, visar på det högsta idealet. Så här beskrivs hon: 

Beningia war fattig på guld, men rik på dygder då hon kom på en mans lott, som hade det 

gammalmodiga förståndet, at han mera wärderade det senare än det förra. Hon är upwäxt 

wid en öm moders sida, som meddelat henne sin kunskap, sit hushållswett, sin fromhet och 

ödmjukhet, då hon ingen annan hemgift hade at gifwa henne. Och Beningias Man wille nu 

icke bortbyta denna gåfwan för hela werldens skatter. Ordning och snygghet, lugn och frid 

regera i hennes hus. (Rückerschöld 1796, 26) 

Beningia besitter de viktiga dygderna för kunskap, hushållsvett, fromhet och ödmjukhet som 

tidigare har berörts även i råden till hushållerskorna. Beningia är också först ur sängen på 

morgnarna och sist i säng på kvällarna, och hon låter tjänstefolket få sin naturliga vilotid. 

Varje göromål har sin tid, sysslorna görs fort och utan oväsen. Husfolket ser henne som en öm 

moder och trogen vän, och lyder hennes minsta vink utan att svikta i sina skyldigheter. 

Beningia använder sig aldrig av svordomar och hot, utan av vänlighet och vaksamhet. Det 

enda Beningia kan beskyllas för är hennes vårdslöshet med sin egen skönhetsvård, hennes 

morgonrutin är ett hastigt verk och hon lägger ingen vikt vid modetrender (ibid., 26). 

Samtidigt är Beningia inte vårdslös när det gäller sin klädnad och hennes make behöver aldrig 

skämmas över hennes vardagsklädsel, heller aldrig skämmas över en slösaktig, helgprålig 

utstyrsel. Samtidigt som hon är girig med sina arbetstimmar har hon alltid en stund över för 

sällskap för sina vänners nöje, och hon är alltid en värdig värdinna om hennes make 

överraskar henne med middagsgäster. Beningia har all kunskap att tillskapa ämnen och 

använda dem rätt i köket, och huset lider aldrig brist på kläder, för det finns alltid dubbla 

upplagor. Beningia är flitig i alla hushållsgrenar och låter aldrig en förfalla till fördel för en 

annan (ibid., 27). 

Med et ord: Beningia är sin Mans ära, husets krona, husfolkets glädje, wännernas frögd, de 

fattigas hugswalerska, de tröstlösas råd, de betryktas tilflygt, och slutligen elaka grannars 

afunds föremål. Men monne Beningia blir högmodig öfwer sin lyckliga ställning? Ack nej, 

hon känner mer än andra sin swaghet, at hon drager all sin styrka, ifrån Den som ser til 

hennes ringhet, och af nåd förlänat henne werksamhet i sina skyldigheters upfyllande. 
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Måtte en Beningia pryda hwart hus, så wisst som ägtenskap blefwo Paradis på jorden, och 

alla oseder landförwiste! (Rückerschöld 1796, 27–28) 

Rückerschöld är inte snål när det gäller egenskaper som den ideala matmodern ska ha, och 

frågan är om hon någonsin har sett dessa ideal uppfyllda hos en och samma kvinna. Men, 

Rückerschöld skriver inledningsvis att detta kapitel främst är till för att roa hennes läsarinnor, 

så helt igenom allvarlig är hon kanske inte. Detta syns bland annat i hur namnet Beningia är 

en ordlek, vilket kommer från det engelska ordet ”benign” som betyder välvillig, gynnsam 

och godartad. Trots lekfullheten i kapitlet pekar mångfalden av egenskaper och dygder som 

uttrycks däri på en komplex kvinnobild. 

2.2.4 Carolina Weltzin 

Carolina Weltzin (1814, 1) skriver ett traditionellt förord i sin kokbok Ny kokbok; Eller 

Anwisning till en myckenhet nu brukliga mat-rätters tillredande; jemte ett bihang 

innehållande kunskaper om hwarjehanda hushålls-rön, till skillnad från Rückerschöld, och är 

redan i första meningen ärlig med att recepten i hennes kokbok till största delen är lånade från 

andra håll – från nya såväl som äldre kokböcker och till största delen från utländska böcker – 

något som föregående kokboksförfattarinnor strängt har vänt ryggen till. Weltzin (ibid.) 

menar att hennes kokbok inte ges ut i syftet att vara en bättre kokbok än de som redan finns, 

utan som en omväxling. Hon nämner Cajsa Wargs kokbok med vördnad och påpekar att 

förutom Anna Maria Rückerschölds två kokböcker så har inget nytt utgivits på mer än ett 

halvt sekel (ibid.). Därför menar Weltzin (ibid.) att hon ska våga sig på ett försök att ge ut en 

kokbok som väljer en medelväg, mellan den utländska och den inhemska svenska maten. Den 

utländska matens överflöd av kryddor och gröna örter samt den svenska matens stadiga och 

enkla matlagning, är en blandning som Weltzin (ibid.) erkänner har varit svår att kombinera. 

Likväl har hon känt sig skyldig gentemot Sveriges inskränkta sed att inkludera de traditionellt 

franska ingredienserna såsom lök, salvia, mejram och timjan. Hon bjuder också läsarinnorna 

att ändra i recepten där de tycker att det behövs, i enlighet med deras egen smak (ibid. 2). 

Jag wågar icke utgifwa denna Kokbok för sparsam; dess ändamål är förnämligast att gifwa 

underrättetelser för måltider, wid hwilka man icke så noga beräknar omkostnaden, ehuru 

likwäl ganska många wanliga och tarfliga hushållsrätter deribland förekomma. (Weltzin 

1814, 2) 

Weltzins kokbok är uppenbarligen en mellanväg i det mesta, även vad gäller kostnaden. Både 

dyrare och enklare maträtter menar hon finns med i denna kokbok. Slutligen ber Welztin om 

läsarinnornas ursäkt ifall recepten i kokboken strider mot deras egen goda smak och 
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erfarenhet, och ber dem reflektera över omöjligheten att vara alla till lags. Vidare skriver 

Weltzin att om kokboken tas emot väl, kan hon våga sig på att skriva ännu en, som skulle vara 

inriktad på enkel och nödtorftig vardagshushållning (ibid.). 

2.2.5 Sara Charlotta Götrek 

Den sista boken i studien är författad av Sara Charlotta Götrek (1831): Sommar-handbok, 

för unga husfruar; eller Tillförlitliga uppgifter att på ett lätt sätt och sparsamt sätt bereda 

bärsafter, bärwiner, ättikor, mjöd, m.m; att brygga socker-, sirops- och honings-dricka; att 

koka sirop af frukter och rötter; att tillaga glacer, och alla-handa syltsaker; samt säkra 

förwaringsmedel af åtskilliga grönsaker och sallater; jemte några enkla men nyttiga 

hushållsrön. Kokboken är tillägnad inhemska bär och frukter samt de i ett ordentligt hushåll 

brukliga sallader och grönsaker. Götrek (1831, 3) skriver att hennes recept är säkra och 

förvaringsmetoderna tillförlitliga. Utöver recepten ger hon råd i olika sorters hushållsrön, vad 

gäller metoder att bland annat förvara olika sorters grönsaker, lökar och fisk under 

sommartiden samt exempelvis hur elak smak kan tas bort från kött och det härskna från olika 

sorters fisk. 

Ni hafwa wäl förut i de kok- och hushållsböcker, som finnas utgifne, ett så tillräckligt antal 

beskrivningar, att ni tyckas äga nog föreskrifter i de ämnen denna lilla handbok omfattar; 

men dels kan hwarje sak wara god för sig, dels äga vi ingen afhandling, som ensamt blifwit 

egnad åt dessa beredningar, och der de finnas, äro de till större delen så alldeles olika med 

dem jag har i denna bok föreskrifwit, att jag hoppas min Sommar-handbok inte utan nyta 

skall begagnas, helst jag kan af egen erfarenhet försäkra, att blott beskrifningarne troget 

följas, aldrig någon enda af beredningarna skall misslyckas. (Götrek 1831, 3–4) 

Götrek menar att hennes kokbok är ett nytt tillskott som bidrar med beskrivningar som inte 

ägnats en hel bok tidigare. Hon skriver också att hon själv har använt recepten i sitt eget 

hushåll, att de är beprövade och garanterar ett lyckat resultat om instruktionerna följs troget. 

Wårt land är icke fattigt på läckerheter. Den som äger en trädgård har i fruktträn och 

bärbuskar tillgång att förskaffa sig sådana af mångfaldiga slag. Om mina enkla föreskrifter 

följas, saknas ej medel att äga både dricksvaror och deserter wid familjemåltiderna, utan att 

wärdsfolket behöfwer störa sin gästfria glädje med betänkanden öfwer kostnaden. (Götrek 

1831, 4) 

Götrek skriver att den som har tillgång till en trädgård har en mångfald att välja ingredienser 

ur, då vårt land är rikt på läckerheter. Blir Götreks recept följda till punkt och pricka behöver 

inte herrskapet oroas med för höga kostnader. 



25 
 

Min bok tillegnar jag icke rika och förnäma Damer, utan de unga Matmödrar, som icke tro 

sig förlora något af sin älskwärdhet och sitt anseede, om de sjelfwa deltaga i beredandet af 

winterförrådet i sitt hushåll, samt äro nog förståndiga, att mera göra afseende på hwad de 

kunna bespara, än det beswär dem förordsakas samt sålunda ej försmå att taga några råd af 

erfarenheten. För att gagna sådana werkliga husfruar har jag ej velat glömma dessa mina 

hushållsanteckningar, utan will dem nu härmed ödmjukt öfwerlämna. (Götrek 1831, 4–5) 

Verkliga husfruar, som Götrek beskriver dem, är de som inte ser sig som förmer än att ta emot 

råd från den mer erfarna. Dessa är matmödrar som inte ser hushållsarbetet att ordna med 

vinterförrådet som något vilket förtar deras älskvärdhet och anseende om de deltar i det. De är 

förståndiga nog att beakta sparsamhet framför stoltheten. 

2.3 Analys och tolkning av resultatet 

I detta avsnitt analyseras resultatet genom att de ideal och värderingar som uttrycktes i 

kokboksförfattarinnornas förord sammanfattas och tolkas i relation till studiens teorier och 

frågeställningar. Vad är deras recept för livet? Vad skrev författarinnorna om vad som kan 

kopplas till de separata sfärerna? Föreställde de sig en annan nutid eller framtid? 

Kokboksförfattarinnornas uttalanden tolkas bokstavligt, såsom de explicit uttrycks. Jag har 

inte haft för avsikt att tolka dem som om de vore cyniska eller ironiska, eller huruvida de 

själva efterlevde sina råd (Vickery 1993, 385), utan vill enbart samla idealen för att kunna 

strukturera en överblick kring den föreställningsvärld de beskriver. Här samlas de utifrån 

innehållsanalysens kategorier för att få en bild av de ideal som de förespråkade. 

2.3.1 Var sak har sin plats 

De värderingar och ideal som kan kopplas till matlagning handlar till stor del om matens roll 

för hälsan, kopplat till vaksamma, noggranna tillagningsmetoder vilka försäkrar att maten 

smakar som bäst och andra faktorer som garanterar en låg ekonomisk kostnad. Vad gäller 

hushållet ska var och en veta sin plats. Detta överensstämmer med Mårdsjös (2001,73) teori 

om att ordning blev allt mer viktigt under 1800-talet. Dock verkar sparsamhet som ideal ha 

dröjt sig kvar inom vissa av de studerade kokböckernas förord, vilket förmodligen har att göra 

med ämnets – matlagning och hushållning – karaktär. 

Elzberg (1751, 1–4) förespråkar ordning och reda, inga överdrivna tillsättningar av kryddor 

eller dyra ingredienser, precis som också Warg (1770, 8–10) argumenterar, och Rückerschöld 

(1796, 5) uttrycker det vara en patriotisk plikt att vara sparsam. Sparsamhet i allra möjligaste 

mån är ett återkommande tema i de flesta kokböckerna. Även om Wargs idé om sparsamhet 

inte går stick i stäv med Rückerschölds, så har kokböckerna ändå argument för välsmakande 
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mat kombinerat med sparsamhet i olika tider och under olika förutsättningar. Rückerschöld 

(1796, 11) menar att kryddor alltför ofta används i syfte att skyla illa tillagad mat, och att 

maten ska hållas så nära sin naturliga smak som möjligt för att visa att det inte finns något att 

dölja, samtidigt som detta blir en mindre börda för herrskapets kassa. Ändå är Weltzin (1814, 

2) den som vågar gå emot strömmen vad gäller sparsam matlagning – hon uttrycker tydligt att 

hennes kokbok inte ska tolkas som sparsam, att den innehåller recept på måltider där 

kostnaden inte så noga ska räknas på.  

Hushållerskorna och kokerskorna ska vara medvetna om hur de tillagar maten för att försäkra 

dess smaklighet och hälsosamma effekter, inte bara fokusera på vilka ingredienser de 

använder. Elzberg (1751, 3) menar att hennes recept är väl beprövade av henne själv och 

därmed pålitliga, säkerligen för att undvika onödigt slöseri ifall något skulle gå snett, såsom 

det kan göra med avancerade och högtravande recept. I samma anda garanterar också Götrek 

(1831, 3–4) lyckade resultat så länge hennes instruktioner följs troget. Också Warg (1770, 8–

9) menar att det är tillvägagångssätten som är det allra mest avgörande vad gäller 

matlagningens resultat, därför menar hon att kunskap om att hur ingredienser ska måttas, 

delas och när de ska blandas är av allra största vikt. 

Både Götrek (1831, 4) och Elzberg (1751, 3–4) menar att maträtterna i deras kokböcker 

undviker ekonomiskt svinn och att många ingredienser finns att tillgå i hushållets gröna 

trädgård. Elzberg (ibid., 3) vågar till och med påstå att recepten trots den låga kostnaden ändå 

skulle kunna passa i ett hovkök, inom vilka de är högt upplysta och vet att det är den simpla 

födan som är den nyttigaste, vilket möjligtvis är ett starkt argument som gör att maträtterna 

faller husfadern och -modern i smaken. Att enkel mat är nyttigt för kroppen menar Elzberg 

(ibid.) är en självklarhet för de insiktsfulla. 

Hälsosam mat, enligt Elzberg (ibid.) synonymt med inhemska ingredienser och fokus på 

svensk mat enligt ”wårt bruk”, ekonomisk sparsamhet, hantverksmässigt kunnande och 

ödmjukhet för att bevara friden i hushållet är Elzbergs vidarebefordrade recept för livet. 

Elzberg (ibid., 4–5) är tydlig med att var och en ska veta sin plats i hushållet och inte ta sig för 

stora friheter vad gäller egna påfund. Ödmjukhet inför sin egen roll som är underställd den 

bestämmande kraften i huset är av största vikt. Var sak har sin plats, så även hushållerskan i 

ett hushåll. 

En viktig balans som hushållerskan måste ha i åtanke kan uttydas i kokboksförfattarinnornas 

förord vad gäller hälsosam och god mat, den ekonomiska aspekten vad gäller kryddor och 
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ingredienser, samt att anordna maträtter som herrskapet inte behöver skämmas över. Det är 

således viktigt att acceptera sin egen position som underordnad, likt hur hushållsståndet 

hierarkiskt organiserade husfader, husmoder och tjänare (Stadin 2004, 20–21), och främst se 

till att matlagningen och dess förvaltning faller herrskapet på läppen. 

2.3.2 Kvinnornas plikter och dygder 

Vad gäller genus och kvinnliga ideal finns det två tydliga målgrupper som kokböckerna riktar 

sig till: hushållerskan/kokerskan och matmodern/husfrun. Kraven är många, höga och ibland 

motsägelsefulla, och jag får samma uppfattning som Widmalm (2013, 61): hur omöjligt det 

tycks för en kvinna på 1700–1800-talet att göra rätt. Kunnighet och gudfruktighet tycks vara 

av allra största vikt, enligt Rückerschöld. Konsekvenserna av att vara okunnig och okristlig 

beskrevs som omfattande – allt från hushållets förfall till Domedagen. Detta överensstämmer 

med hur Widmalm (2013, 60) menar att ideal och normer delvis användes som avskräckande 

exempel, hur en kvinna inte ska vara. Rückerschöld (1796, 2) i synnerhet är mycket tydlig 

med att Gud bestraffar dem som inte infinner sig i den naturliga ordningen och den roll som är 

kvinnorna förutbestämd. Samtidigt som författarinnorna gör allt i sin makt för att 

vidarebefordra sin kunskap för att göra flickorna mer självständiga, knyter de dem samtidigt 

hårdare till kökets privata sfär. Detta såg även Widmalm (2013, 12 och 63) i sin studie de 

dåtida idealen, vilket hon kopplade till en strategi för att utestänga kvinnorna från männens 

fält. Om detta är en medveten strategi hos kokboksförfattarinnorna är det däremot svårt att 

uttala sig om. 

Mannens motsvarande ideal nämns överhuvudtaget inte, förutom att han med gammalmodigt 

förstånd bör prioritera en fru rik på dygder hellre än rik på guld (Rückerschöld 1796, 26). På 

så vis blir det omöjligt att dra slutsatser kring hur den manliga, offentliga arenan tedde sig, 

och det blir svårt att testa Steinruds (2008, 13) teori om att det egentligen knappast fanns en 

privat sfär i kontrast till en offentlig. Med studiens nuvarande resultat tycks den privata sfären 

och kvinnans roll i den vara överhängande och högst angelägen. 

Helmius (1993, 14) nämner att giftermålsfrekvensen under 1700-talet sjönk, särskilt inom de 

högre stånden vilket delvis berodde på ståndsutjämningen. Detta innebar att adelsmän och 

präster alltmer gifte sig utanför sitt stånd, medan kvinnor sällan gifte ”ner sig”, vilket Helmius 

(ibid.) påpekar är förståeligt ur en ekonomisk synvinkel då kvinnornas ekonomiska trygghet 

berodde på mannen. Likväl ville allmogens män inte gifta sig med kvinnor ”som inte klarade 

av arbetet som förväntades av dem” (ibid.). Att den sjunkande giftermålsfrekvensen var ett 
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problem syns i Rückerschölds (1796, 11) allvarsamma uppmaningar till alla flickor att i allt 

sträva efter bredare kunskap och kristen livsstil. Ingen man vill gifta sig med en okunnig 

flicka, och detta menar Rückerschöld ligger på flickornas egna axlar att ta ansvar att bli 

kunnigare inom hushållskunskaper och då bli välförtjänta av ett hushåll och ansvaret för dess 

förvaltning. 

Här kan vi se aspekter av ett genuskontrakt i linje med Hirdmans teori (1988, 54) – för att 

kvinnorna skulle kunna ta del av de fördelar som ett äktenskap förde med sig, dvs. ekonomisk 

trygghet och socialt avancemang, så måste de uppfylla kraven vad gäller kunskap inom 

hushållning. Hustrun ska också vara självmedveten, men inte självupptagen, vad gäller 

utseende och klädstil. Hon ska alltid använda vårdat språk och aldrig ta till svordomar. 

Mannens del av kontraktet är svårt att uttyda i denna studie, varför en jämförande studie 

mellan kvinnliga och manliga författare vore intressant. 

2.3.3 Det okunniga tjänstehjonet och det upplysta herrskapet 

Inställningen till tjänstefolket och andra klassaspekter berörs sällan explicit i förorden, 

jämförelsevis med andra värderingar. Det ”okunniga tjänstefolket”, som inte vet bättre, är 

dock en vanligt förekommande bild när de väl omnämns. Tjänstefolket bör inte få tillförlit till 

den grad att de ta ansvar kring avgörande beslut angående hushållet, menar Warg (1770, 8–9) 

som är tydlig med att slöseriet då blir stort och kostnaderna likaså. Viktigt är att de behandlas 

vänligt och konsekvent för att försäkra sig om att de villigt lyder befallningar. ”Gap och flas” 

och en giftig tunga leder ingen vart, men man ska heller inte vara deras lekkamrat, skriver 

Rückerschöld (1796, 15). 

Herrskapet är de som representerar överklassen i förorden, och det är särskilt viktigt att 

gentemot dem uppföra sig i linje med de ideal som nämndes i föregående avsnitt. Det är 

herrskapets vaksamma syn som avgör hushållerskans framtid i hushållet. Hushållerskan 

befinner sig under deras nåd och ska göra allt i sin makt för att inte oroa dem med vad som 

sker bakom det inre hushållets kulisser. Alla behandlas inte lika, snarare så prioriteras 

herrskapet när det kommer till att agera kristligt. Rückerschöld (1796, 13) målar upp en bild 

där hushållerskan måste betänka sin ställning som tjänare och att det är från herrskapets kassa 

som maten kommer, innan hon bestämmer sig för att ge den fattige mat. Däremot kan 

hushållerskan spara matrester och ge vidare till den hungrige, istället för att slänga dem. 

Det är framför allt balansen och fridfullheten i huset som ska bevaras efter bästa förmåga, och 

hushållerskan måste hålla reda på och hålla sig inom gränserna för acceptabelt beteende 
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gentemot herrskapet, såväl som tjänstefolket. Här kan likheter ses i Habermas teori om de 

separata sfärernas könsindelning (Habermas 1984; Dahlkvist 2003, 6), där husfaderns 

familjeherravälde ska betjänas och förvaltas väl. 

2.3.4 I kraft av egen erfarenhet 

Flickor anses överlag av kokboksförfattarinnorna ansvara för sitt kunskapsbyggande på egen 

hand. Samtliga kokboksförfattarinnor varnar för okunnighetens konsekvenser, men ger sällan 

konkreta råd. Flickorna måste vara framåtsträvande och giriga, och genom dygder som 

sparsamhet och flit göra det bästa av det som tilldelats dem att förvalta (Warg 1770, 8). Att 

läsa kokböcker är enligt Rückerschöld (1796, 11) en bra början, men menar också att det finns 

ett eget ansvar för att vidareutveckla sina kunskaper och på egen hand lära sig hur 

ingredienserna och tillagningen av dem fungerar i praktiken. Förmodligen förväntar sig 

kokboksförfattarinnorna en viss förkunskap hos läsarinnorna och menar endast att de ska 

fortsätta öva på sina färdigheter då inga direkta nybörjarråd ges. Såsom Helmius (1997, 13) 

skriver erhöll flickorna sällan någon annan utbildning än den de fått från sina mödrar. 

2.3.5 Frihet, jämlikhet, systerskap? 

Föreställningar om den kvinnliga, privata, inre hushållningen är tydliga i samtliga förord, och 

följer Habermas teori om de könsuppdelade sfärerna (Habermas 1984; Dahlkvist 2003, 6). 

Idén om att kvinnornas plikt är kopplad till den privata, inre hushållningen finns inom 

samtliga kokboksförfattarinnors förord, i de fall att detta kommenteras. Elzberg (1751, 6), 

Warg (1770, 8) och Rückerschöld (1796, 2–3) är alla tre tydliga med att kvinnan bör göra det 

bästa av den plikt hon blivit tilldelad. Här syns inget begynnande fritänkande, och det är 

kanske inte konstigt, med tanke på vilken beroendeställning flickorna stod i, då de alltid 

associerades med en man, försörjdes av en man eller stod under en mans förmyndarskap 

(Helmius 1993, 13). Visserligen menar, både Warg (1770, 8–9) och Rückerschöld (1796, 3), 

att om hushållerskor skaffar egen kunskap och erfarenhet så måste de inte förlita sig på andra, 

men det skrivs inget explicit om hur kunskapsinsamlingen ska genomföras förutom genom 

egna försök hemma i köket. Det skrivs inget om kvinnornas rätt till utbildning och förnuftet är 

endast en dygd som kommer hålla dem älskvärda i hushållet. Den underordnade positionen 

var fortfarande starkt förankrad i treståndsläran, vilket Rückerschöld (ibid., 2) är tydlig med. 

Hushållerskor, kokerskor och även matmödrar skulle veta sin plats i systemet och inte 

beblanda sig i med andra ståndstillhörigheter. 
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Inte heller de utopiska framtidsutsikterna skvallrar om nya maktrelationer, utan de handlar 

främst om flickornas utmaning att säkra sin egen trygghet i ett giftermål och därmed ha 

chansen att avancera uppåt i det sociala samhällsskiktet. Flickorna stod alltid i 

beroendeställning eller relation till en man (Helmius 1997, 13). Flickorna skulle värna om sitt, 

och framför allt arbeta på att bättra sig själva för att förtjäna en karl (Rückerschöld 1796, 2). I 

förorden fanns inga radikala uppmaningar, utan det var fromhet och gudsfruktan som 

garanterade en säker plats i livet. Detta är förståeligt med tanke på den ekonomiska situation 

som kvinnorna befann sig i och då idealet om den hemmavarande hustrun fortfarande var 

starkt befäst. 

3 Slutsatser 

Vilka värderingar och ideal uttryckte då kokboksförfattarinnorna i sina förord? Resultaten 

visar att sparsamhet jämte ordning och reda är matlagningens och hushållets ledord. I sina 

texter bryter inte kokboksförfattarinnorna med den konventionella synen på genus, men 

däremot gör det faktum att de publicerar texter just det. Klasskillnaderna är lika tydliga som 

könsskillnaderna, tjänstehjonet vet helt enkelt inte bättre och de kräver en konsekvent styrning 

för att bevara hushållets frid. Relationen mellan människa och Gud var den målande bilden 

som användes för att förklara innebörden vad gäller relationen mellan tjänare och 

hushållsföreståndare. Sist, vad gäller utbildning, så är flickorna nödgade att själva i egen regi 

lära sig mer än vad de lärt sig av sin moder. De måste slipa på sina kunskaper och erfarenheter 

för att visa sig själva åtråvärda på giftermålsarenan och för att de inte ska stå handfallna när 

de väl får ansvar för ett jättelikt hushåll, med allt vad innefattar matlagning, hushållning, 

tjänare och ekonomi. 

I vilken mån anpassade sig kvinnliga kokboksförfattarinnor efter manliga konventioner? Det 

tycks, som för sin egen skull, att de var nödgade att göra det. En kvinna som inte anpassade 

sig efter normen var inte längre eftertraktad i samhället och fick spendera sitt liv i periferin.  

Till sist, vad gäller frågan: vilka utopiska föreställningarna om samhället och världen kommer 

till uttryck hos kokboksförfattarinnorna? tycks det snarare som om de fokuserar på vardagens 

bestyr och hur kvinnorna ska passa in i deras dåvarande livsvärld. De lägger all sin kunskap 

och kraft på att framförallt ge läsarinnorna trygga framtidsutsikter. 
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4 Diskussion  

För att förstå de föreställningsvärldar och ideal som reflekteras och förespråkas i kokböckerna 

kan en kompletterande uppfattning fås genom att tolka resultaten med hjälp av annan litteratur 

och forskning som beskriver undersökningsperiodens olika ideologier och konventioner. 

Eftersom jag valde att inte komplettera studien med samtida historiskt material från andra 

källor, blir detta min enda möjlighet att få en bredare uppfattning om de ideal och värderingar 

som uppdagats. Jag ger därför här en sammanfattande diskussion av mina resultat i relation 

till andra teorier och idéer. 

Sparsamhetens credo är starkt i kokböckerna. Mårdsjö (2001, 73) härleder sparsamheten till 

merkantilismen, en uppfattning som jag instämmer i. Under 1700-talet rättade sig Sverige och 

övriga västerländska nationer efter merkantilismens ledstjärna vad gällde det socialpolitiska 

och ekonomiska handlandet (Lindroth 1978, 95). Handelsbalansen var grundstenen, nationens 

välstånd vilade på varuexporten vilken drog in nya pengar i landet (ibid.). Om importen 

översteg exporten skulle det leda till ”fattigdom och elände” (ibid.). Härigenom skapas en 

förståelse gällande varför kokboksförfattarinnorna så starkt argumenterade för att använda 

svenska råvaror och ingredienser som läsarinnorna kunde hitta i sina egna trädgårdar, samt 

skepsisen mot kryddor. Om alla hushåll importerade dyra kryddor och utländska råvaror 

skulle hela nationens handelsbalans gå under. Ett talande exempel är Rückerschöld (1796, 4) 

som har en stark motsättning till Cajsa Wargs generositet med socker och kryddor vid 

smaksättning i hennes recept, och använder själv endast av socker i begränsad mängd, i syfte 

att bevara matens smak och hållbarhet (Petrov 2012, 134). 

Den starka lutherska tilltron till den heliga treståndsläran genomsyrar särskilt Rückerschölds 

förord och utökade kapitel. Hushållsståndets ordning måste hållas i balans, annars får man 

svara för sina tillkortakommanden inför Gud. Sten Lindroth (ibid., 501) menar att den 

radikala franska upplysningskulturen aldrig blev en slagkraftig rörelse i Sverige. Detta, menar 

han, berodde på flera omständigheter såsom att universiteten, som behärskade det 

intellektuella livet, inte såg anledning att ”anamma det omstörtande tvivel som var det 

moderna fritänkeriets kärna” (ibid.). Det fanns heller inte utrymme i Stockholms kulturliv för 

debatten att få en gynnsam miljö att frodas i och växa till sig. Lindroth menar att den fullt 

utvecklade upplysningen krävde en salongskultur av en mer etablerad aristokratisk eller 

högborgerlig karaktär (ibid., 501–502). Här kan vi dra paralleller mellan salongskulturen och 

Habermas borgerliga offentlighet, som i sitt eget sociala område bestående av sociala 
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institutioner, inom vilka privatfolk kunde ”samlas till publikum för diskussion och kritiskt 

resonemang” (2003, 15), för att fastställa en offentlig mening, dvs. en allmän åsikt. Samtidigt 

bekräftar Lindroth att det lutherska prästerskapets inflytande var så starkt inom alla 

samhällsklasser att nya, fria tänkesätt ”hotade att kvävas i sin linda” (Lindroth 1978, 502). 

Om salongskulturen hade etablerats tidigare, hade kanske upplysningens fria tänkande nått 

Sverige snabbare och kokböckernas förord hade möjligtvis då sett annorlunda ut. 

Enligt Hustavlans treståndslära och föreställningsvärlden som sammanfattades däri var 

giftermålen ett sätt att klättra på den sociala stegen och det ogifta livet hörde bara ungdomarna 

till (Stadin 2004, 84). Det fanns inga allmänna råd till ogifta, förutom det faktum att de alltid 

var underordnade, men det fanns uppmaningar till ungt folk vilka innebar att de skulle leva ett 

ödmjukt liv utan att synas för mycket (ibid.). Då den lutherska samhällsordningen hade gett 

kvinnan i uppdrag att vara en hustru var det ansett bedrövligt och inte alls hedervärt om hon 

spenderade hela sitt liv som ungmö (ibid., 85). En ogift kvinna skulle aldrig få utnyttja sin 

enda chans till en maktposition utan var dömd att leva i periferin och kunde aldrig uppfylla 

den moderliga normen (ibid.). Giftermålet var också den mest riskfria vägen för kvinnor att 

säkerställa sin försörjning (ibid.). På så vis fungerade den lutherska Hustavlan som ramen för 

det genuskontrakt som rådde, här förklaras kvinnornas ställning som evigt underordnad 

männens och vad som förväntas av dem.  

Förmaningarna till unga kvinnor, som uttrycks i kokboksförfattarinnornas förord, går ut på att 

göra sig själva önskvärda på giftermålsarenan. Idealen var uppfostrande och visade lika 

mycket av hur de skulle vara, som de inte skulle vara. Att kvinnorna skulle orientera sig i alla 

de krav som ställdes tycks vara ett omöjligt uppdrag. Tyngdpunkten är den att okunnighet och 

okristlighet endast leder till elände. Flickorna ska sträva efter att i egen efterforskning hemma 

i köket öva på sina färdigheter, både vad gäller matlagning och hushållssysslor, och deras 

fromma uppsyn. I förorden syns inga påtryckningar om att flickorna ska kräva rätt till 

utbildning vid skolor, utan det är tydligt att erfarenheten ska komma från praktisk erfarenhet i 

det privata. Delvis kan jag förstå varför, då detta har lett till att kvinnorna i kraft av sina 

många och långa kunskaper som var omöjliga att ifrågasätta, vilka hade införskaffats av egen 

erfarenhet, kunde bryta in på en arena som tidigare dominerats av manliga gastronomer. 

Vad gäller maktrelationen mellan herrskap och tjänstefolk så menar Hustavlans föreskrifter att 

”relationen mellan Gud och människa skulle vara förebilden” (Stadin 2004, 81). Husaga 

förekom och ansågs vara ”ett nödvändigt instrument för att hålla ordning i hushållet” (ibid.), 

men det herrskap som missbrukade husagan ansågs inte var några ideal. De, såväl män som 
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kvinnor, som kunde undvika att använda sig av husagan beskrevs inneha en särskild styrka 

och ärades (ibid.). Husmodern skulle vara mot sitt husfolk som just en moder, den centrala 

dygden hos en kvinna under tiden (ibid, 82). Dessa ideal är till synes likna med den förmaning 

Rückerschöld (1796, 26) ger gällande husmodern och maktrelationerna i hushållet. Anne Berg 

(2009, 43) gör en talande iakttagelse vad gäller husmoderns makthavande över tjänstefolket, 

hon menar att husmodern var menad att skapa ett känslomässigt beroende mellan henne själv 

och tjänstefolket. Istället för genom bestraffning skulle tjänstefolket frivilligt ge upp sin enda 

egendom, sin frihet, i utbyte mot värme, kärlek och trygghet – egenskaper som husmodern 

ansågs kunna utnyttja tack vare sin naturligt skapta roll som moder (ibid.). Vid 

disciplineringen behövdes då inte aga användas, utan de skamkänslor som husmodern kunde 

väcka inom tjänstefolket skulle räcka gott. Däremot skulle matmodern inte bli för nära vän 

med tjänstefolket som då skulle kunna börja tro att de hade något gemensamt med någon 

ovanför sin ståndstillhörighet – vilket var något som varnades strängt för (ibid.). 

Steinrud (2008, 13; se kapitel 1.4.3) menar i sin studie att hon inte ser den tydliga 

uppdelningen av privat respektive offentligt, och att kvinnorna sannolikt hade en egen 

offentlighet, men som osynliggjorts och osynliggörs i historieberättandet. Det är svårt att 

utefter min egen studie dra några slutsatser gällande detta, då den delvis visar en strängt 

ordnad tillvaro för kvinnorna i den privata sfären, men inte nämner något explicit om den 

offentliga. Inte heller mannens offentlighet nämns, vilket ytterligare försvårar att dra några 

slutsatser kring förhållandet dem emellan. Oavsett om kvinnorna hade en potentiell 

offentlighet eller en verklig offentlighet, hade kanske kvinnorna inom de högre stånden en 

större möjlighet att delta i den offentliga sfären, en möjlighet som kvinnor i lägre 

samhällsklasser inte hade. Jag fann, i linje med Steinrud (ibid., 213), att könsskillnaderna 

upprätthölls och att kvinnorna förhöll sig till den underordnade positionen med mannen som 

överordnad, för vilka alternativ hade de? Gud nåde den som bröt mot samhällsordningen. Den 

situation som väntade kvinnor som inte förhöll sig inom ramarna för normativt kvinnligt 

agerande innebar ekonomisk otrygghet och ett liv i utkanterna av samhället. 

Kokboksförfattarinnorna skriver utan att ha egentlig rätt att skriva, vilket för tankarna till 

filosofen Foucaults begrepp parrhesi’a – detta betyder ordagrant att säga allt (Liedman 2015, 

266). I antiken hade begreppet innebörden av att avslöja obekväma sanningar, eller, i mer 

negativ tolkning, någon som talar och skvallrar för mycket. En parrhesiast är enligt Foucault 

någon som utmärker sig genom att ta en risk i sitt yttrande av ord, men som äger personlig 

erfarenhet av ämnet för sitt sanningssägande (ibid.). Kokboksförfattarinnorna kan liknas vid 
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parrhesiaster eftersom de trotsade samtida tabun som innebar att ”kvinnan tige i 

församlingen” (Helmius 1993, 22) och att ”lärda ting inte ingick i kvinnans rätta 

bestämmelse” (ibid.), genom att ändå publicera sina ord utifrån egen obeveklig kunskap. 

Därmed utsatte de sig själva för en markant risk – en kvinna som intresserade sig för lärda 

eller vittra sysslor, som var manliga, riskerade att inte bli gift (ibid.). Kokboksförfattarinnorna 

visar ett stort mod i att publicera sina råd och kunskaper. Warg (1770, 7) ber i sitt förord 

nästintill om ursäkt för att hon publicerar en kokbok vilket indikerar att hon går emot 

konventionerna. Kokboksförfattarinnorna var progressiva, inte bara konservativa. Fastän 

författarinnorna är så måna om att deras läsarinnor ska göra allt i sin makt att bli 

giftermålsdugliga, så trotsar de själva flera grundläggande samhällsidéer om kvinnans ”rätta” 

bestämmelse. 

Så här i slutskedet dyker alla idéer upp om hur studien hade kunnat genomföras bättre och 

annorlunda. En fundering som fastnat är den att undersökningsperioden kanske är för tidigt 

ute för att undersöka just effekterna av upplysningstiden och liberalismen, och materialet 

alldeles för snålt. En lösning skulle kunna vara fler kokböcker av fler författare, där även 

manliga författare inkluderas för att ställa de olika maktrelationernas positioner i ljuset av 

varandra, för att få en större överblick kring de ideal som uttrycks.  

En komplettering av kokböckerna med andra typer av källmaterial hade också varit värdefullt 

för denna studie, t.ex. en brevväxling som Mårdsjö och Steinrud använde, eller varför inte 

andra typer av publicerat material, såsom journalistiskt material eller litteratur av en annan 

genre. Oavsett krävs ett utökat källmaterial i liknande framtida studier, dels för att få ett 

bredare perspektiv på idealen som florerade, och dels då kokböckerna kanske inte var det 

perfekta mediet för att uttrycka sig politiskt. Med det sagt, bara det att tala offentligt i kraft av 

egen erfarenhet är ett kvinnopolitiskt framsteg som, med dåtidens stränga mått mätt, var ett 

enormt steg mot det moderna samhället. 

Denna studie ger en fördjupad förståelse för ett flertal historiska föreställningsvärldar som 

påverkade och samverkade med varandra, och kokboksförfattarinnorna har berättat mycket 

om sin värld genom sina egna värderingar. Detta har för mig varit en nyttig inledning till ett 

forskningsområde inom vilket det finns många fler vägar att ta för att förstå de historiska 

människornas förutsättningar och värderingar. I framtida undersökningar skulle fokus kunna 

ligga på att finna de kvinnor som trotsade de rådande konventionerna, de som beskrevs som 

icke-eftertraktade och de som tillbringade sina liv i periferin – deras historia skulle vara 

oerhört intressant att få veta mer om. 
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De tidiga svenska kokboksförfattarinnorna och deras verk är en viktig del av det svenska 

kulturarvet, som traditionellt delvis har osynliggjorts och som bör lyftas fram efter sina 

förtjänster inom såväl skolans som museernas pedagogiska verksamheter. Britta Lundgren 

(2003, 182) menar att människan som kulturvarelse oftast framställs som en man, inte en 

kvinna. Männens värld är normen till vilken vi refererar i könsneutrala begrepp såsom 

”bondesamhället”, ”bruksmiljön”, ”fiskarekulturen” och ”arbetarkulturen” (ibid.). Genom att 

belysa kvinnornas del endast i förhållande till den manliga normen riskerar vi att göra 

kvinnorna till ”de andra” (ibid.). 

Sedan 1800-talet har de kvinnliga kokboksförfattarna varit i majoritet och föregångarnas 

namn lever kvar än idag som betydande historiska personer. Kockframgångarna idag, där det 

både finns manliga och kvinnliga stjärnkockar (men där kanske de manliga kockarna fått 

störst medieuppmärksamhet), är säkerligen präglade av den väg som banades av de 

erfarenhetsrika kvinnor vars kunskaper inte kunde nonchaleras eller utkonkurreras, och som 

inte kunde kvävas av en samhällsordning som bad kvinnorna tiga. Envist och målmedvetet 

strävade de efter att vidarebefordra sin kunskap till yngre generationer flickor och kvinnor 

som precis fått ansvar att förvalta ett helt hushåll. 
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