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Gravyerna på sidan 1 och 3 är av Jonas Carl Linnerhielm från 
Helena Maria Linnerhielms Witterhetsförsök, 1795.
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orskningen har under de senare decennierna alltmer 
kommit att inrikta sig på frågeställningar om människors 
sociala praktiker, erfarenheter och levnadsförhållanden. Vi 
undersöker såväl materiella förhållanden som förväntans-

horisonter, drömmer och rädslor. Genom att välja temat vardagsliv 
för 2015 års nationella konferens vill Sällskapet för 1700-talsstudier 
bidra till en fördjupad utforskning av dessa perspektiv. 
Presentationerna kommer till exempel att beröra hur man i konst 
och litteratur har gestaltat vardagen, hur seklets arbetsliv och bo-
stadsvanor såg ut och hur periodens viktiga empiriska landvinningar 
kan undersökas med vardagen för ögonen. Flera av bidragen kom-
mer även att beröra regionala eller sociala skillnader, genus eller ge-
nerationsmotsättningar under 1700-talet. När det gäller sessionerna 
har vi uppmuntrat en tvärvetenskaplig sammansättning och utbyten 
mellan lärosäten. Förhoppningen är att samla ett urval av konferens-
bidragen i en kommande publikation.

Konferensen gästas av några forskare verksamma i andra länder, 
vilket vi är glada för. Dessutom har vi äran att som key-notes pre-
sentera två internationellt framstående 1700-talshistoriker: Joachim 
Eibach från Universität Bern och Catriona Seth från Université de 
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Lorraine. Vi rekommenderar även den avslutande diskussionen på 
fredagen, ”Everyday Life and Historical Change”, där inledande 
anföranden kommer att hållas av Dena Goodman från University of 
Michigan Ann Arbor och Karin Sennefelt från Stockholms Univer-
sitet.

Sammantaget innebär detta två dagar fulla av möjligheter till 
samtal, utbyten och samvaro. Vår förhoppning är att så många som 
möjligt tar chansen att dra nytta av konferensens bredd. Vi uppma-
nar därför samtliga deltagare att gå på sessioner som på papperet 
kan verka främmande för det egna forskningsområdet. Mångfald 
berikar!
Vi vill även passa på att upplysa om vikten av den praktiska informa-
tion som följer nedan. Ta ett par minuter och läs igenom denna, för 
din egen och andras trevnad under konferensen.

Varmt välkomna till Uppsala, med förhoppningar om en givande och 
inspirerande konferens önskar Sällskapet för 1700-talsstudier genom 
organisationskommittén,

Mikael Ahlund, My Hellsing, Måns Jansson,  
Annie Mattsson och Göran Rydén
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Praktisk information

Konferensen äger rum i Gustavianum (Akademigatan 3 mittemot 
Domkyrkan, ingång från denna sida). Samling och registrering sker 
vid konferenslokalerna på plan 1. Föreläsningar och sessioner hålls 
i de tre följande lokalerna i byggnaden: Auditorium Minus (plan 1), 
Liljeforsrummet (plan 1) och Valvet (bottenvåningen). 

Den inleds med registrering torsdagen den 7 maj klockan 8.30 
och avslutas på fredag eftermiddag klockan 17.00. Två stycken 
key-note föredrag, en avslutande debatt samt tolv olika sessioner 
finns på programmet. Deltagarna i sessionerna presenterar kortare 
föredrag (högst tolv minuter) innan en allmän diskussion tar vid. 
Varje session modereras av en ordförande, och vi ber dessa och 
presenterande deltagare att vara på plats i god tid innan sessionen 
börjar.

Luncher och kaffe serveras i Katedralcaféet på andra sidan 
gatan, invid Domkyrkan. Konferensmiddagen äger rum på torsda-
gen kl. 19.00 i Norrlands Nations lokaler på Västra Ågatan i centrala 
Uppsala. 

Under konferensen håller Sällskapet för 1700-talsstudier sitt 
årsmöte.
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P r o G r A M  To r S DAG  7  M A J

8.30–9.00  registrering

9.00–9.15 Introduktion (Auditorium Minus)

9.15–10.15  Keynote i (Auditorium Minus)
 Joachim Eibach: The ‘Everyday Life’: Still a Challenge 

 for Historians?
 
10.15–10.45  Kaffe (Katedralcaféet)

10.45–12.15 Session 1
 1a) Produktion och konsumtion I (Auditorium Minus)
 1b) Texter och läsning i vardagen (Liljeforsrummet)
 1c) Familj, barndom och känslor (Valvet)

12.15–13.30  lunch 

13.30–15.00  Session 2
 2a) Hushåll som rumslig och materiell enhet (Auditorium 

Minus)
 2b) Upplysning och vardag (Liljeforsrummet)

15.00–15.30  Kaffe (Katedralcaféet)

15.30–17.00  Session 3
 3a) Den urbana vardagen (Auditorium Minus)
 3b) Metodologiska frågor (Liljeforsrummet)
 3c) Vardag i främmande land (Valvet)

19.00  Konferensmiddag (Norrlands nation)
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9.00–10.30  Session 4
 4a) Genus och arbete (Auditorium minus)
 4b) Produktion och konsumtion ii (Liljefors-

rummet)

10.30–11.00  Kaffe (Katedralcaféet)

11.00–11.30  Sällskapet för 1700-talsstudiers årsmöte 
(Auditorium Minus)

11.30–12.30 Key note ii (Auditorium Minus)
 Catriona Seth: What do Foundling Archives 

Tell us about Everyday Life in the Eighteenth 
Century?

12.30–13.45 lunch (Katedralcaféet)

13.45–14.45  Session 5
 5a) Beskrivande av vardagen (Auditorium 

Minus)
 5b) Mat och dryck (Liljeforsrummet)

14.45–15.15  Kaffe (Katedralcaféet)

15.15–16.45  Concluding discussion on everyday life 
and Historical Change (Auditorium Minus)
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Keynote lectures

I (Auditorium minus) Joachim eibach  

The ‘Everyday Life’: Still a Challenge for Historians?
The paper will start with a review and reassessment of the debate on 
the ‘everyday life’ as a term and category in historiography from the 
late 1970s onwards. The second part will tackle the question if the 
‘everyday life’ is still a relevant task for historians. In the third part, 
two fields of research will be examined with special regard to the 18th 
and the early 19th century: the history of interpersonal violence and 
the history of house, household and family. I will argue that shifts of 
the seemingly self-evident world of the actors should be regarded as  
a major objective for historians.

II (Auditorium minus) Catriona Seth

What do Foundling Archives Tell us about Everyday Life in the Eighteenth 
Century?
The lecture will attempt to look pragmatically at the different ways in 
which foundling archives (mainly, but not exclusively, those in rou-
en, Normandy and Nancy, Lorraine in France) offer us an invaluable 
source of information on many very different aspects of everyday life 
in the eighteenth century. From professional to social and religious 
mores, the written administrative documents regarding abandoned 
children, generally drawn up by town officials or by members of 
religious orders, and the precious or more often mundane objects 
which were sometimes left with them by their parents or other adults, 
allow us an insight into the daily living conditions and choices of men 
and women from a very wide variety of backgrounds, including those 
whose lack of formal instruction means that, as individuals, they have 
often been outside the scope of traditional historical studies.
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Session 1 

a) ProduKtIon oCH KonSumtIon I  
(Auditorium minus)

ordförande ann öhrberg

lili-annè aldman & Per Hallén  
1700-talets materiella levnadsstandard i Göteborg och Stockholm
Vardagslivet under 1700-talet framställs ofta som att den materiella 
levnadsstandarden var relativt hög, att hemmen var dyrbart deko-
rerade och att människor bar ”moderiktiga” kläder och smycken. 
Beskrivningarna är troligen exceptionella. Moderiktiga kläder var 
knappast något som ingick i vardagslivet för det stora flertalet, efter-
som de var opraktiska och alltför dyrbara. Däremot ska människor 
i Stockholm och Göteborg under 1700-talet ha upplevt reallöneök-
ningar, något som borde ha påverkat deras materiella levnadsstan-
dard och därmed vardagslivet. I detta föredrag diskuteras några olika 
metoder för att kunna jämföra och följa den materiella levnads-
standardens utveckling bland olika sociala grupper i Göteborg och 
Stockholm. Hur avspeglas städernas ekonomiska och sociala skillna-
der i deras materiella levnadsstandard?

Hanna Bäckström 
Högreståndskvinnors textila vardagssysslor 
Med utgångspunkt i trettonåriga Jacobina Charlotta Munsterhjelms 
dagbok (1799–1801) undersöks olika textila handarbetens funktion 
i högreståndskvinnors vardagsliv. Munsterhjelms textila vardags-
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sysslor ställs i relation till två samtida medelålders kvinnliga dag-
boksskrivare, Lisa Mullberg och Märtha Helena reenstierna, den 
första änka och brukspatronessa, den andra husmor på Årsta gård 
utanför Stockholm. Likheter och skillnader avseende vilka textila 
handarbeten som utförs av dagboksförfattarna sätts i relation till 
deras olika livssituationer. Visar dagböckernas formuleringar på 
bakomliggande värderingar av det textila arbetet? Vilka funktioner 
hade det vardagliga textila handarbetandet för en ung flicka, en änka 
eller en husmoder i 1790-talets Sverige?

Carolina Brown ahlund  
Ideal och verklighet kring 1700-talets table de toilette
Under 1700-talet utvecklades nya förhållningssätt till bekvämlighet, 
där människans välbefinnande blev ett centralt tema i tidens mate-
riella och intellektuella kultur. Komfort i vardagslivet diskuterades 
och debatterades och blev en ståndsmarkör som utmärkte eliten. 
I bostädernas informella rum etablerades en umgängeskultur där 
”privata”, vardagliga aktiviteter som påklädning och toalettbestyr 
framträdde som distingerade sociala handlingar som krävde särskild 
rekvisita och som riktade sig till initierade deltagare eller betraktare. 
Kring toalettborden utspelades vardagliga ritualer, men ofta med 
stora sociala och materiella anspråk i enlighet med ståndssamhällets 
strukturer. Syftet med detta paper är att undersöka denna särskilda 
scen för bekvämlighetskulturen och hur denna gestaltades i tidens 
porträttkonst.

linda Hinners 
Den samvetslösa firman B. Precht: Burchardt Prechts (1651–1738) tillverk-
ning av konsthantverksföremål och olika aspekter av vardag i det tidiga 
1700-talets Sverige
Burchardt Precht var bildhuggare och skapare av vardagsföremål 
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såsom spegelramar, bordsunderreden och ljushållare. Han var sin 
tids mest framstående yrkesman inom detta område i Sverige. De 
mångfaldigade vardagsföremålen gjorde att hans levnadstecknare 
Johnny roosval benämnde Precht som ”konstnärligt samvetslös” 
(1905). Detta konferensbidrag syftar till att belysa Prechts verksamhet 
och hans vardag. Hur kunde arbetet i verkstaden ha sett ut, hur var 
vardagen organiserad och hur förhöll sig den breda produktionen 
av vardagsföremål, riktad mot en friare marknad, till de kungliga 
beställningarna? Handlade det om samvetslöshet eller medvetna 
strategier och nödvändigheten att överleva som konsthantverkare i 
en tid när kungamakten försvagades och marknaden växte?

B) texter oCH läSnInG I  vardaGen 
(Liljeforsrummet)

ordförande linn holmberg

urban Claesson  
Den nya inre vägen – i väntan på både frälsning och malm 
Ärkebiskop olof Svebilius publicerade en officiell katekeskommen-
tar 1689 som led i den kyrkliga centraliseringen efter kyrkolagen 
1686. I gruvstaden Falun lanserade dock kyrkoherde olof Ekman 
en alternativ katekesutveckling redan år 1690, som trycktes 1708. 
Denna lärobok med titeln Kristendoms övning förebådade 1700-talets 
fromhetsliv genom sitt fokus på trons praktiska vardagsrelevans. 
Ekmans bok var den första lärobok som introducerade pietistiska 
idéer i Sverige. Varför fick just församlingarna vid Stora 
Kopparberget en sådan egen katekesutveckling? Jag kommer i mitt 
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bidrag försöka relatera katekesinnehållet till det vardagsliv i Falun 
som så starkt präglades av förindustriell gruvdrift och kopparutvin-
ning.

tilda maria Forselius
“Ney, min ährliga Schneider, detta går intet an”: Tryckerihantverkets 
vardagliga förtretligheter lästa genom Then Swänska Argus
När nya medier presenterar sig för publiken och söker sin socia-
la roll ingår ofta ett självutforskande drag i medieinnehållet. Ett 
exempel på sådant drag är att teknikaliteter i produktionen lyfts 
fram och ger en bild av mediets konstruktion. I Then Swänska 
Argus, som 1732 representerade det nya mediet ‘veckoskrift’, riktas 
återkommande textpartier till tryckaren, “min ährliga Schneider”. 
Schneider kritiseras bland annat för tryckfel i veckoskriften. På 
detta sätt kunde Dalin reservera sig mot felen i tryck. Samtidigt 
fick läsarna en förnimmelse av tryckets och mediets vardagsvillkor.

Sarah linden Pasay
Selling the Lottery?: Representations of the Swedish Nummerlotteriet in 
the Early Modern Press
This paper explores how the Swedish state communicated lotte-
ries at the end of the eighteenth century. Kungliga Nummerlotteriet 
is best known for its famous secretary, Carl Michael Bellman. The 
lottery was an important revenue collecting strategy, connected to 
building infrastructure and benefiting the poor. By printing win-
ners’ names, the state also attempted to sell the lottery. The average 
individual could appear in the public record and not as a debtor. 
This study places the lottery in the context of the state-managed 
Post- och Inrikes Tidningar and other descriptions of everyday life 
that are printed in the paper.
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Christoffer Åhlman
Pigors läskunnighet i flyttningsattester från Färila
Läskunnigheten hade en stark koppling till det religiösa levernet i 
det tidigmoderna Sverige där det primära i folkundervisningen var 
att alla församlingsmedlemmar skulle kunna läsa Guds ord. Läskun-
nigheten fick dock inte enbart betydelse för församlingsmedlemmar-
nas förmåga att kunna läsa Bibeln eller Katekesen utan påverkade 
också andra delar av vardagen. I detta paper kommer jag att presen-
tera hur flyttningsattester från Färila från 1700-talet kan vittna om att 
en betydande del av pigorna var läskunniga samt att deras kunska-
per även påverkade andra aspekter av det vardagliga levernet.

C) FamIlJ, Barndom oCH KänSlor 
(Valvet)

ordförande henrika tandefelt

Ina lindblom  
Känslor och konflikt i Carl Christoffer Gjörwells vänkrets och familj, ca 
1790–1810
Denna presentation fokuserar på hur konflikter över känslor tog sig 
uttryck i förläggaren Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskaps-
krets. Gjörwell (1731–1811) har betraktats som arketyp för den svenska 
vänskapskulten och representant för det sena 1700-talets känslokult. 
Av eftervärlden har han ansetts representera en person med blödig, 
omanlig och överdrivet sentimental känslosamhet. I den omfattande 
korrespondens Gjörwell lämnat efter sig kan utläsas att känslor i den 
vardagliga praktiken var ett konfliktfyllt område. Gjörwell uttryck-
te i själva verket motvilja mot just överdriven sentimentalitet eller 
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sensibilitet hos familj och vänner och försökte aktivt kontrollera det 
sätt på vilket känslor uttrycktes. I förlängningen belyser detta makta-
spekter inom 1700-talets känslokult.

Bonnie Clementsson 
Relationer i vardagen: Familjeposition framför åldersrelation
Det tidigmoderna samhället var hierarkiskt uppbyggt. Människors 
inbördes relationer i samhället ordnades efter en strikt hierarki som 
ansågs nödvändig för att stabilitet och balans skulle kunna råda. En-
ligt denna samhällsordning var varje enskild människa förpliktigad 
att agera i enlighet med sin position i samhället. Husbonden styrde 
över sin hustru, sina barn och sitt tjänstefolk vilka i sin tur förvänta-
des visa respekt och lydnad tillbaka. Individens plikter följde hennes 
ålder och samhällsposition, men också hennes familjeposition och 
kön. Ibland tvingades man dock att prioritera mellan olika plikter. I 
denna presentation vill jag visa att familjepositionen prioriterades 
framför åldersrelationen i de familjära vardagsrelationerna.

Stefan ekman 
Bellmans ”förlovningsdikter” i social kontext
I de tredje och fjärde volymerna av Carl Mattias Völschow vissam-
lingar finns det sjutton speciella texter av Carl Michael Bellman, an-
givna som uppvaktningsdikter till Lovisa Grönlund under perioden 
1776–1777. Till skillnad mot övriga Bellmantexter i samlingen är flera 
av dikterna och visorna av mer privat karaktär. Man kan utifrån be-
rättarteknisk, retorisk och tematisk analys se andra möjligheter: att 
dikterna är tänkta att framföras i familjen Grönlunds hem, en annan 
social nivå än de salonger där Bellman framförde de flesta av sina 
tillfällesdikter. Dikterna ger en bild av en mer vardaglig uppvaktning 
och social samvaro.
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Christina Sjöblad 
Synen på barn och barndom i dikt, brev och dagbok
I min tidigare forskning kring kvinnors dagböcker från 1700-talet 
har jag då och då råkat på passager om barn, som jag nu vill åter-
vända till. Hur ser man på barnet, vilka idéer bryts mot varandra och 
åberopas rörande barnens vård och uppfostran? Hur skall den höga 
barnadödligheten bekämpas? Kan man urskilja ett före och efter 
rousseau? När börjar i så fall rousseauinflytandet märkas? Hur står 
sig Ariès och Badinters forskning kring moderskap och barndom? 
Mina exempel hämtas från Christina Hiärne, J.A. Ehrensvärd, M.H. 
reenstierna och E.F. von Salza.

Session 2

a) HuSHÅll Som rumSlIG oCH 
materIell enHet  

(Auditorium minus)
ordförande karin sennefelt

dag lindström 
Hushåll som rumslig och materiell enhet – hantverk, boende och verkstad
Inom den hantverkshistoriska forskningen spelar ofta hushåll, boen-
de och verkstad centrala roller. Hushållet förmodas ofta vara produk-
tionsenhet och arbetet utfördes i hantverkarens verkstad, som i sin 
tur ofta antas ha varit belägen i anslutning till bostaden. Genom att 
kombinera arkeologiskt undersökta stadstomter från 1700-talet och 
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historiskt källmaterial från samma tid framträder mer komplicerade 
och mer varierade relationer mellan hushåll, boende och hantverk/
verkstad. Utifrån detta finns det skäl att problematisera både de 
rumsliga sambanden mellan boende och verkstad och hur vi upp-
fattar själva verkstadsbegreppet.

Brita Planck  
Att inreda ett hem
I maj 1756 hade baron Carl Sparre friat till grevinnan Ulrika Ström-
felt. Därmed inleddes en intensiv brevväxling. Breven var framfö-
rallt kärleksbrev, men Carl Sparre hade också det viktiga uppdraget 
att finna en bostad åt paret. Allteftersom bröllopet närmade sig 
intensifierades diskussionerna om inredning och möblering. Dessa 
involverade inte bara det förlovade paret, utan även vänkretsen 
drogs in. I diskussionerna om bostaden speglas inte bara tidens 
inredningsideal. De innehåller också funderingar till exempel om 
hur tjänarna skulle bo, vilket ger en inblick i förhållandet mellan 
herrskap och tjänstefolk.

Karin esmann Knudsen  
Johan von Bülows spade: Haven som ramme om 1700-tallets hverdagsliv
Med overgangen til den landskabelige havestil i 1700-tallet bliver 
det almindeligt at den enkelte haveejer selv er gartner og indretter 
sin private plet som et frirum til at dyrke sine kulturelle interesser. 
Der sker en ændring af det hverdagsliv der udspiller sig i haven, 
det praktiske arbejde og de sociale omgangsformer.  Man kan sige 
at haven bliver rum for vita activa og vita contemplativa, for at bruge 
Hannah Ahrendts begreber (Ahrendt 1958). Præsentationen vil 
undersøge forskellige skriftlige dokumenter og kulturelle produk-
ter som belyser den nye haveform, med fokus på Sanderumgaards 
have på Fyn.
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Göran tagesson 
Hus och hushåll – att göra rum för historien
Hushåll definieras ofta som samhällets mest fundamentala ele-
ment i förflutna tiders sociala organisation. Inom historisk 
arkeologi har hushåll använts som viktigt analysinstrument, inte 
minst för att överbrygga gapet mellan övergripande teorier om 
kulturförändringar och en mer handfast arkeologisk praktik. 
Arkeologiskt dokumenterade byggnadslämningar i stadsmiljö 
från 1600- och 1700-talens Kalmar, Jönköping och Linköping 
kombineras med detaljerade uppgifter om gårdarnas ägare och 
boende. Försök görs att diskutera relationen mellan hushållens 
sociala sammansättning och de fysiska byggnadernas förändring 
under samma tid.

B) uPPlySnInG oCH vardaG 
(Liljeforsrummet)

ordförande marie-christine skuncke

Jacob orrje 
Matematisk- œconomiska visioner och vardaglig hushållspraktik
Det tidiga 1700-talets matematik var en moralisk verksamhet i 
gränslandet mellan visioner och vardagsliv. Här återfinns mate-
matikern Anders Gabriel Duhre och hans Laboratorium mathe-
matico-œconomicum, en institution för reformer av gruvdrift och 
jordbruk, nya innovationer och uppfostrandet av en ny generation 
män. Duhres skrifter och den mängd källor som genererades ge-
nom kontroverser vid Ultuna ger inblick i hur Duhres verksamhet 
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balanserade mellan visioner och vardagsliv. I denna paper använder 
jag detta för att visa hur matematik var en del av vardagslivet i ett 
traditionellt stånds- och jordbrukssamhälle, snarare än förändrings-
motorer som knuffade sin tid mot en framtida industrialism.

Stina Karlgren 
Den vetgirige Lappmarksprästen: Ett infrastrukturprojekt kring J.A. 
Nenséns uppteckningar av de nordliga folkens liv och kultur
Det vardagliga livet har alltid haft sin gilla gång, men har mer sällan 
noterats just till följd av sin vardaglighet. Nenséns upptecknings-
material från 1800-talet, som även rör äldre förhållanden, tillhör 
undantagen och tillgängliggörs nu i en ny korpus för forskare och 
allmänhet i digitaliserat och transkriberat format. Genom infra-
strukturprojektet ”Den vetgirige Lappmarksprästen” förtydligas hur 
individer från samhällets alla grupperingar i de nordliga regionerna 
själva såg på sin vardag, historia och kultur. Här finns bl.a. kvinnor-
nas slit under männens bortavaro, linberedningens göromål och 
renskötselns vardag beskrivna in i detalj av dem som upplevde det 
hela och deras efterlevande, med deras egna ord.

elisabeth mansén 
Blicken utifrån: Resenärens bild av svensk vardag
Mitt bidrag handlar om hur svensk vardag ter sig för en resenär i 
slutet av 1700-talet, närmare bestämt för den feministiska filosofen 
Mary Wollstonecraft som reste i Skandinavien sommaren 1795. Hon 
observerar nationella och regionala särdrag, kulturella variationer, 
matvanor och klädkoder. Hon besöker människor i deras hem och 
är observant på skillnader som relaterar till klass och kön. Intrycken 
publicerades i Letters Written During a Short Residence in Sweden, Nor-
way and Denmark 1796, en reseberättelse med starka självbiografiska 
inslag. Skildringarna av det nordiska landskapet anses ha lockat 
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människor att resa till Skandinavien och inspirerat romantiska poe-
ter som Wordsworth och Coleridge.

eva nyström 
Naturforskningens vardag under 1700-talet: Några perspektiv med ut-
gångspunkt från Linnés vetenskapliga korrespondens
Även forskningen har som bekant en vardag.  Alldeles oavsett 
vetenskapsområde kämpar alla forskare med dagliga rutiner och 
samarbetsformer som måste fungera för att den vetenskapliga 
satsningen till slut ska lyckas. Kännetecknande för 1700-talets 
naturforskning, t.ex. inom botaniken, var ju lokala respektive 
globala inventeringar av floran, vilket förutsatte en regelbunden 
kommunikation med andra naturforskare och diverse mellanhänder, 
en kommunikation som hade såväl materiella som logistiska 
förutsättningar.  I Carl von Linnés korrespondens, ett av 
1700-talets stora vetenskapliga nätverk, möter vi den här sidan av 
naturforskningens vardag på flera olika sätt.

Session 3 

a) den urBana vardaGen  
(Auditorium minus)

ordförande dag lindström
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Hedvig Widmalm
Hushållningen vid det Stora Kopparberget 1720–1724: Allmännytta 
och vardagsproblem
Som en del i mitt avhandlingsarbete inom projektet Places for 
Making, Places for Taking: Metals in the Global World, 1630–1820, 
undersöker jag en kommission om Stora Kopparbergets hus-
hållning år 1724. Hushållning var en benämning på ekonomisk 
praktik, med betoning på nytta och enighet. Det hade religiösa 
förtecken och inbegrep en hierarkisk ordning, att hela riket sågs 
som ett hushåll med eliten som husfäder. I kommissionsmateri-
alet skriver dock borgare och gruvarbetare om sina vardagliga 
försörjningsproblem. Deras särintressen undergrävde idén om 
allmän nytta och enighet. olika gruppers hushållning kom i kon-
flikt med varandra och konflikterna påverkade maktbalansen vid 
Stora Kopparberget.

marie lennersand  
Kvinnor, vardag och arbete i en stad präglad av krig
Min presentation handlar om soldathustrur som under det stora 
nordiska kriget var kvar i Stockholm medan deras män under 
många år befann sig utomlands för att delta i kriget. Det blev 
hustrurnas ansvar att försörja barn och andra familjemedlemmar 
hemmavid, i en stad som var starkt präglad av de svåra tider som 
rådde under krigsåren. Dessutom drabbades Stockholm svårt 
av pest under dessa år. För den svenska militärstaten spelade 
dessa soldathustrur en viktig roll för att möjliggöra att deras män 
kunde vara soldater. Staten förutsatte att hustrurna klarade av att 
försörja familjerna, även om deras vardag var långt ifrån enkel. 
Den forskning som min presentation bygger på ingår i projektet 
Gender and Work vid Historiska institutionen, Uppsala universitet.
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Sofia Gustafsson 
En salig röra – boendeförhållanden i Helsingfors vid mitten av 1700-talet
Fästningsbygget Sveaborg hämtade en mängd människor till Hel-
singfors. Till staden kommenderades rotesoldater från såväl Finland 
som Sverige samt flera värvade garnisonsregemente, dessutom kom 
det hantverkare från när och fjärran. Soldater och officerare inkvar-
terades delvis hos borgerskapet medan de civila sökte hyresrum. 
Trångboddhet och höga hyror var ett faktum. Många gårdar, hus och 
rentav rum delades av militärer och civila. Delandet av det fysiska 
rummet är svårt att spåra i källorna, men i vissa rättsfall framkom-
mer intressanta detaljer. Nödtvungen trångboddhet skapade sociala 
nätverk och integrerade den civila och den militära befolkningen.

Sofia ling
Att sörja för sig: Kvinnors arbetsvillkor i Stockholm ca 1650–1750
Det här konferensbidraget syftar till att diskutera kvinnors arbets- 
och försörjningsmöjligheter i 1700-talets Stockholm. Vi vet att mer 
eller mindre alla människor som levde i huvudstaden var tvungna att 
arbeta för sitt uppehälle, men vi saknar fortfarande kunskap om hur 
kvinnors dagliga arbete kunde se ut och om hur det var organiserat. 
Vi vet också mycket lite om hur kvinnor själva sökte påverka sina 
möjligheter till arbete och försörjning. Mot bakgrund av att hu-
vudstadens arbetsmarknad var genomreglerad är det sådana frågor 
som kommer att diskuteras i detta konferensbidrag. Det bygger på 
en analys av hur kvinnor agerade och argumenterade i klagomål, 
suppliker och besvär, framförallt till Stockholms handelskollegium. 
Undersökningen är ett resultat av flera års forskning inom forsk-
ningsprojektet Gender and Work som har bedrivits vid Historiska 
institutionen, Uppsala universitet.
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B) metodoloGISKa FrÅGor  
(Liljeforsrummet)

ordförande henrik ågren

ann Öhrberg 
”Ich bin ein ganz aparter Freund von Documenten”: Produktion av makt 
och identitet i 1700-talets herrnhutiska arkiv
I diskussioner av hur olika arkiv producerar kunskap och makt är 
frågan om de vardagliga arkivpraktiker som formar arkiven essentiell. 
I detta föredrag belyses arkivpraktiker inom den herrnhutiska väck-
elserörelsen som etablerade arkiv från tidigt 1700-tal och framåt när 
rörelsen spred sig över Europa och de europeiska kolonierna. Före-
draget baserar på resultat från ett nystartat projekt son undersöker 
herrnhutiska arkiv ur ett internationellt komparativt, maktproblema-
tiserande och arkivteoretiskt perspektiv.  Inte enbart arkivens innehåll 
genererar kunskap och makt, utan de produceras även av arkivens 
materialitet och vardagliga praktiker. Diskussionerna rör vem som 
skapade ordningen i herrnhutiska arkiv och ordningen i sig. Sedd ur 
denna aspekt kan arkivpraktikerna ge information om rådande mak-
tordningar.

anna Backman 
Källor till vardagen i stall och manege – en metodologisk diskussion
Forskningen kring den tidigmoderna hippologiska kulturen har hittills 
i hög grad fokuserat på ridning och körning som manifestation för makt 
och status, kanske på grund av att det ofta finns samtida dokumentation 
av den typen av händelser. Den vardagliga praktiken i stall och maneger 
har i högre grad bestått av tyst kunskap och är mer svåråtkomlig. Syftet 
med detta paper är att i en serie fallstudier presentera hur man genom 
att studera flera typer av källmaterial, såväl text som materiell kultur, 
kan belysa olika aspekter av dessa vardagspraktiker
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tim Berndtsson 
Spår av vardagsliv i frimurararkiv? Arkiverade vardagsaktiviteter i 
svenska frimurararkiv
Frimurarorden var en av de första institutioner utanför kyrkan och 
staten som systematiskt började hålla sig med arkiv. Sällskapets 
aktiviteter registrerades i protokoll och formades även genom sitt 
förhållande till dessa arkiveringspraktiker. I mitt konferensbidrag 
ämnar jag, i anknytning till andra övergripande frågor i mitt dokto-
randprojekt om frimureriska arkivpraktiker under 1700-talet, dis-
kutera de teoretiska förutsättningarna för historisk (re)konstruktion 
av ett frimureriskt ”vardagsliv” utifrån sådant arkivmaterial som 
räkenskaper, förordningar m.m. På vilket sätt förstår vi de praktiska 
vardagsaktiviteter som finns nedtecknade i arkiven i förhållande till 
den ofta osynliga praxis som reglerar arkiveringen av dem?

Karin Hassan Jansson  
Vad gör vi med Butler i 1700-talsforskningen? Arbetets praktiker som 
hierarki och identitet
Det tidigmoderna samhället karakteriserades av ett komplext nät av 
ojämlikheter. Jämfört med dagens samhälle är de ojämlikhetsgrun-
dande kategorierna bara delvis desamma. Kön är en kategori av vikt 
i båda sammanhangen, men kategoriseringar i stånd och geografisk 
hemvist hade en betydelse under tidigmodern tid som inte före-
kommer i dagens samhälle. Mitt konferensbidrag ger exempel på 
hur man kan studera performativt handlande i 1700-talets samhälle. 
Exemplet utgår från arbetsledning i Sverige. Med utgångspunkt i 
detta diskuterar jag också problem och möjligheter med att utgå från 
Butler i en karakteristik av det tidigmoderna samhället.
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C) vardaG I Främmande land 

(Valvet)
ordförande lisa hellman

linnéa rollenhagen tilly  
Svenska arkitekter på resande fot: Vardagsliv och umgänge i Paris och 
Rom
Idén med detta konferensbidrag är att diskutera två svenska arkitek-
ters vardagsliv under deras vistelser i Paris och rom. Brev som Carl 
Johan Cronstedt (1709–1777) och F.A.U. Cronstedt (1744-1829), far och 
son, skrev under sina studieresor (1732–1736 och 1771–1773) ger insikt 
i de unga männens vardagsrutiner: inköp av kläder och annat, ut-
flykter och middagar, socialt umgänge och vänskapsband, sjukdomar 
och brist på pengar, m.m. Det framgår att de vardagliga sysslorna 
bidrog till att underhålla och utveckla det europeiska kontaktnätet 
och till att studentkamrater blir senare generationers lärare, rådgiva-
re och kontaktförmedlare.

Karin Berner
Den dagliga representationen vid den svenska legationen i Konstantinopel
Av flera orsaker var de ekonomiska, politiska och kulturella kontak-
terna mellan Sverige och osmanska riket täta under 1700-talet. På 
1730-talet upprättades en fast legation i Konstantinopel, bestående 
av ministrar, sekreterare, präst och servicepersonal. Den svenska 
regeringen ville uppnå mål, men det fanns inga detaljerade beskriv-
ningar av hur legationspersonalen skulle göra för att representera 
Sverige. I en mikrostudie belyser jag hur legationspersonalen kon-
kret gick till väga för att på bästa sätt företräda fosterlandet. Vardag 
och praktiker belyses med hjälp av aspekterna rum, materialitet och 
gemenskaper.
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dorothée Goetze  
Vardagslivet utifrån: Sverigebilden i reseberättelser från 1700-talet
Min presentation handlar om bilden av svenskt vardagsliv utifrån 
berättelser om resor till Sverige under 1700-talet. Det handlar om 
vad berättas om Sverige, landets invånare, deras utseende och vanor. 
Det handlar om stereotyper och differentierade beskrivningar av 
vardagen. Jag fokuserar framförallt på de la Motrayes berättelse om 
sin Sverigeresa (1715–1720). Han reste landet runt från Skåne till 
Lappland samt även till Gotland och Åland. I denna omfattande 
beskrivning av Sverige och dess områden skiljer sig Motrayes rese-
berättelse från andra som bara beskriver ett enda område. Motrayes 
beskrivningar jämförs med andra reseberättelser från 1700-talet.

Session 4

a) GenuS oCH arBete 

(Auditorium minus)
ordförande karin hassan jansson

Hanna Östholm & Benny Jacobsson  
Informatorer i Stockholm
Lärare och elever fyller skolans vardag med undervisningens och 
lärandets respektive praktiker. Vi vet en del om undervisning före 
folkskolans införande, men mest om den offentliga skolundervis-
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ningen. Betydligt mindre är känt om den privata undervisningens 
utbredning och former. Men informatorer, privatskolor, läsgummor 
och guvernanter stod för en stor del av den lägre undervisningen 
(både den primära och den sekundära) och var ett återkommande 
inslag i vardagen. Föredraget behandlar privat undervisning i Stock-
holm under 1700-talet med fokus på vilka som undervisade, vilka 
eleverna var och vad undervisningen omfattade.

Johanna Ilmakunnas  
I köket, i förmaket och i salen: Kvinnors arbete och vardag i Pehr Hille-
ströms målningar från 1770-talet till 1810-talet
Pehr Hilleström (1732–1816) målade hundratals genremålningar 
föreställande kvinnors vardag. Där finns pigor, jungfrur och koker-
skor avporträtterade när de utför sina sysslor, där finns kvinnor som 
syr, spinner och häcklar linne, kvinnor som säljer och köper, men 
också herrskapsdamer som övervakar hushållsarbetet, skriver brev 
och undervisar sina barn att läsa. Presentationen analyserar hur 
Hilleström avbildade arbetande kvinnor och vilka sysslor, föremål 
och spatiala rum som hörde till kvinnors vardag ca 1770–1810. olika 
typer av arbete avbildade i Hilleströms målningar och i samtida 
texter diskuteras. Kvinnors vardag diskuteras genom olika sorters 
arbete: hushållsarbete, handarbete, försäljning, släktarbete och work 
of leisure (Mimi Hellman).

rosemarie Fiebranz & Jonas lindström  
Högreståndskvinnan och skattebonden – vardagsarbete i två 1700-tals-
dagböcker
Vardagslivet såg mycket olika ut för hälsingebonden Elias Jonsson 
och Christina Charlotta rudbeck, lågadlig apotekarhustru – men 
båda förde dagbok som nygifta under 1740- och 50-talen. Vi jämför 
deras mångsyssleri, pragmatism och flexibilitet i vardagsarbetet. 

vardagsliv_program.indd   26 2015-04-13   13:28



» v a r d a g s l i v «  –  u p p s a l a  7  o c h  8  m a j  2 0 1 5

27

För båda var hjälp i vardagen viktigt, från och till släkt, grannar och 
underlydande. Vi belyser försörjningspraktiker inom samhällseliten 
när ett förborgerligande, inklusive kvinnors tillbakadragande från 
produktivt arbete, sägs ha pågått, och problematiserar den hittills 
inflytelserika bilden av hushållet som allomfattande ram för männ-
iskors arbete och försörjning. Undersökningen har utförts inom 
forskningsprojektet Gender and Work vid Uppsala universitet.

B) ProduKtIon oCH KonSumtIon II 
(Liljeforsrummet)

ordförande martin olin

Cecilia Candréus  
Hovbrodör Tobias Leij – en hantverkares strävan efter bättre livsvillkor
Av 1730 års mantal framgår att hovbrodör Leij bebodde en stor gård 
på Norrmalm. Detta kan vid första anblicken tolkas som ett mått på 
yrkesmässig framgång. En närmare studie av familjens levnadsom-
ständigheter visar dock att deras ekonomiska förutsättningar hade 
sin verkliga grund i ett arv. Sommaren 1708, endast några månader 
efter att Leij ingått äktenskap med Anna Magdalena Gau, en av för-
månstagarna till handelsman Schefflers dödsbo, inleddes en lång-
dragen rättstvist. Syftet med föreliggande paper är att med utgångs-
punkt i hovbrodör Leijs liv visa hur en strävan efter att förbättra sina 
livsvillkor kan avspeglas i familjebildning, yrkesverksamhet, fastig-
hetsaffärer och rättsprocesser. 
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Sten Åke nilsson 
Martins porträtt av ”Haupt”
Elias Martin är känd för sina närsynta observationer av människor 
och vardagsmiljöer. Han började i Stockholm och på Sveaborg och 
fortsatte i Paris och London. Här gjorde han flera bilder av nära 
vänner och hantverkare. Bland dessa finns en som i ett sekel gällt som 
ett porträtt av Georg Haupt, men föreställer bilden verkligen honom? 
Den har daterats till 1767, då Haupt arbetade för hertigen av Choiseul. 
Jag vill i stället identifiera modellen som Carl August Ehrensvärd. 
också han var i Paris vid den här tiden för studier. Jag hoppas på en 
diskussion som leder till säkrare identifiering.

Göran ulväng & Gudrun andersson 
Godsägarhustrurs konsumtions- och resevanor under ett föränderligt 1700-tal

Vårt paper behandlar en viktig aspekt av vardagslivet på herrgårdar 
under 1700-talet, nämligen godsägarhustrurs konsumtion och resan-
de. Till grund för studien ligger personliga- och hushållsräkenskaper 
från dels grevinnan Beata Spens på Höja i Uppland från 1720-talet, 
dels från Beatas sonsons hustru, grevinnan Ulrika Eleonora Spens 
på granngården Salnecke från 1790-talet. räkenskapsmaterialet ger 
möjlighet att i detalj studera vad som köptes in privat och till hus-
hållet vid två olika tidpunkter, under en tid då det moderna konsum-
tionssamhället växte fram. Därmed kan vi analysera och diskutera 
förändringarna över tid mot bakgrund av de ekonomiska, sociala och 
kulturella förändringar som ägde rum.

annika Windahl Pontén 
Pigor och drängar, peruker och puder – vardag i hushållet von Linné

Sara Elisabeth von Linné förestod ett välbesökt hushåll i 1700-talets 
akademiska Uppsala. Hushållet beskrivs vanligen som en central plats 
för Carl von Linnés vetenskapliga verksamhet, men denna presen-
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tation kommer att belysa den ”infrastruktur” som låg till grund för 
denna verksamhet. I universitetets mantalslängder och skattelängder 
finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet samt vilka skatter 
och utlagor som erlagts. Hushållets vardag kommer även att belysas 
genom exempel på vad man skaffat samt bjudningar som ägt rum. 
Några jämförelser med andra hushåll i akademistaten görs också, 
bland annat för att diskutera frågan huruvida ett stort hushåll inne-
bar hög status.

Session 5 

a) BeSKrIvande av vardaGen 

(Auditorium minus)
ordförande johanna ilmakunnas

Helene Blomqvist 
Vardagens sakrament: Rännstenen och krogen som heliga orter i Fred-
mans epistel no 23

Fredmans epistel 23 nyttjar på parodiskt vis ett formspråk från 
Psaltarens klagopsalmer för att belysa Fredmans utsatta position: 
bakrusig i rännstenen utanför den stängda krogen. Episteln förefal-
ler blasfemisk. Den kan dock även läsas tvärtom så att rännstenen, 
krogen och den alkoholiserade urmakarens hela vardag genom 
bibelallusionerna ses i ett sakralt ljus. om det heliga finns på jorden 
finns det inte i katedralerna utan i bristfälliga, ömkliga människors 
vanliga liv. Detta försonande ljus finns över det vardagliga livet och 
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över vardagens små människor i hela Bellmans diktade värld. Hur 
detta kan gestaltas vill jag visa genom min läsning av Epistel 23.

mikael ahlund  
Gustaviansk vardag genom Pehr Hilleströms ögon

Kärleken till vardagen och respekten för de mest anspråkslösa tingen 
och sysslorna är ett genomgående tema i Pehr Hilleströms målningar. 
Med sina många framställningar av gustavianska köks- och heminte-
riörer, liksom av det hårda arbetet i smedjor och gruvor, framstår han 
som pionjär i skildrandet av den svenska vardagen. Syftet med detta 
paper är att diskutera varför den här typen av motiv plötsligt blev po-
pulära på den gustavianska konstmarknaden. De nya sätt att betrakta, 
uppskatta och värdera vardagen som manifesteras i Hilleströms mål-
ningar diskuteras här i ljuset av de förändrade sociala förutsättningar 
som kom att forma tidens konstscen.

Stefan Hammenbeck  
Vardagsliv på Finspång slott i Pehr Hörbergs laveringar
”Bondemålaren” Pehr Hörberg (1746–1816) lärde 1787 under studier på 
Konstakademien känna Jean Jacques De Geer, som bjöd konstnären 
till Finspång slott. Första besöket gjordes samma år. Hörberg bosatte 
sig slutligen 1790 i Östergötland. De Geer och hans hustru Aurora 
upptog Hörberg med uppskattning. De beställde verk, bland annat 
dekorationsmåleri och frimurartavlor, samtidigt som de underlättade 
hans etablering i Östergötland. Nästan alla av konstnärens 86 altartavlor 
är målade här. Några laveringar från Finspångs slott hör till Hörbergs 
intressantaste verk. De skildrar familjen De Geers vardagsliv med barn 
och gäster i diverse sysselsättningar. På slottet träffade Hörberg ledande 
svenska konstnärer och författare. Laveringarna låter oss även på vägar-
na se delar av den då ännu orörda konstsamlingen på slottet. 
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B) mat oCH dryCK 

(Liljeforsrummet)
ordförande göran ulväng

Charlotte Bellamy 
The Reception of French Cuisine in Sweden during the Gustavian era
Cuisine is undoubtedly an everyday life preoccupation. I am cur-
rently researching the influence of French cuisine in Sweden during 
the Gustavian era. French cuisine must be understood in a broad 
sense. It is what you eat but also what you drink, how you do it and 
why. From the cook to the French portable kitchen. My research is 
linked to the broader question of the “French Europe in the eighte-
enth century”, where the widely accepted idea of a French cultural 
hegemony is increasingly disputed by historians.

Carina Burman 
Bellmans öl och verkligheten
Det dricks mycket i Bellmans skrifter, och inte minst dricks det 
öl. Detta är knappast förvånande eftersom öl var tidens vanligaste 
vardagsdryck. I detta föredrag diskuteras dels ölet hos Bellman, dels 
hur det beskrivs och förstås i den samtida facklitteraturen i Brygga-
reföreningens donation på Uppsala Universitetsbibliotek. På så sätt 
ställs diktens värld, där ölet har symbolisk och berusande kraft, mot 
verklighetens, där drycken var en näringsrik törstsläckare och det 
mest vardagliga bland livsmedel.

andreas Önnerfors 
Disciplineringen av vardagen: Cajsa Warg och hushållets rationalisering
Matlagning och hushållsarbete tillhör de mest grundläggande var-
dagliga aktiviteterna. Intresset för matlagning och matkultur har ökat 
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enormt, även ur ett historiskt perspektiv. 1755 utkom den första upplagan 
av Cajsa Wargs Hjelpreda i hushållningen (14 upplagor fram till 1824). Trots 
handbokens genomslagskraft och betydelse för den svenska (mat)identi-
teten finns det förvånansvärt lite substantiell forskning om dess betydel-
se. Hjelpreda tolkas i detta föredrag som ett verktyg i disciplineringen av 
vardagen (Foucault) och speciellt fokus kommer att vara de normativa 
värderingar som kommuniceras i Hjelpredan som ett led i framväxten av 
modern könsbaserad vardaglig arbetsfördelning.

ConCludInG dISCuSSIon on ‘every-
day lIFe and HIStorICal CHanGe’ 

(Auditorium minus)
ordförande göran rydén

Introductory remarks by Dena Goodman and Karin Sennefelt
Micro history, and the study of everyday life, has in recent years, become 
a popular field among historians; we have seen an increasing number 
of publications paying particular attention to individual lives, minute 
details of society, etc. often in close connection to the material settings 
of human life. The ambition behind many of these studies is to give a 
more prominent place to the actions and practice of individual histori-
cal figures, and to a large extent this development has re-created a more 
human outlook to historical studies. It has, however, come with a price, 
as many treatments of everyday life has neglected the important ques-
tion of historical change. We would like to end this conference, devoted 
to Vardagsliv, with a discussion about historical change.
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