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Inledning 

En aforism kan definieras som en ”kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt 

som ett tänkespråk eller en lärosats”.   Aforismer har funnits åtminstone sedan antiken både i öst- 1

och i västvärlden, men deras innehåll har skiftat till form och innehåll beroende på vilken plats och 

tid de har skapats i. Eftersom de är likartade men ändå föränderliga, är det uppenbart att de på något 

sätt präglas av den tid i vilken de tillkommit. På grund av detta är det särskilt intressant att 

undersöka dem utifrån det teoretiska begreppet kunskapscirkulation. Begreppet används i koppling 

till studier av hur kunskapsanspråk rör sig i samhället och potentiellt förändras i samband med sin 

resa där. Denna resa kan liknas med en cirkelrörelse där det som passerar som kunskap inte sprids 

från centrum till periferi, utan istället föreslås kunna röra sig fram och tillbaka i oändlighet.  

De flesta aforismsamlingar är inte författade av en person utan snarare insamlade från olika 

håll, eventuellt redigerade och sedan presenterade efter exempelvis olika teman. Eftersom 

samlingarna blir en produkt av flera olika ursprung representerar de inte endast en persons tankar 

och åsikter utan utgör även en slags spegling över rådande normer. Om vi väljer att se aforismerna 

som ett slags tidsdokument över den period de blev till i, är frågan vad aforismerna kan berätta för 

oss om tidigare samhällen; om människorna som levde då och om hur de såg på sig själva och sin 

omgivning.  

I 1800-talets Sverige publicerades ett antal aforismsamlingar vilkas tematik och upplägg ofta 

varierade från den ena samlingen till den andra. Två av dessa var Fruntimmersspegeln från 1838 

samt Kvinnan och hemmet från 1893.  Dessa två samlingar publicerades under olika halvor av 

1800-talet men innehöll båda tematik som rörde kvinnan och det äktenskapliga samlivet. Under 

tiden som gick mellan de olika publikationsdatumen, skedde en hel del förändringar i Sverige som 

berörde dessa två ämnen.  Bland annat förändrades kvinnans inflytande i samhället. Det rådde länge 

en uppfattning om att kvinnans plats var i hemmet och att hon skulle stå utanför offentliga 

sammanhang. Detta kom dock alltmer att ifrågasättas under århundradets gång och i slutet av 1800-

talet hade kvinnan både vunnit tillträde till universitetsutbildning och viss rösträtt i kommunala val. 

Under perioden industrialiserades även Sverige vilket påverkade kvinnans roll i samhället.  

Med dessa förändringar i åtanke blir det intressant att undersöka likheter och skillnader i  de 

kunskapsanspråk som görs om kvinnan i de två aforismsamlingarna Fruntimmersspegeln och 

Kvinnan och hemmet. 

 Citatet i titeln är lätt redigerat; Nationalencyklopedin, aforism. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/1

encyklopedi/lång/aforism (hämtad 2021-01-03). 
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Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att studera två aforismsamlingar från olika perioder av 1800-talet – 

som båda gör anspråk på att förmedla kunskap om kvinnan och det äktenskapliga samlivet – för att 

ta reda på vilken föreställning om kvinnan som avsågs förmedlas genom dem.  Genom att jämföra 

liknande material från olika tidsperioder kan eventuell förändring och kontinuitet synliggöras vilket 

kan ge information om hur kunskap i ämnet rört sig i samhället över tid. 

I undersökningen kommer jag att använda mig av det teoretiska begreppet 

kunskapscirkulation  som används för att studera hur kunskap rör sig och även förändras genom sin 

resa i samhället. Begreppet cirkulation är ett alternativ till idén om en diffusionsmodell där kunskap 

är tänkt som något som styrs från centrum och sprids till periferi eftersom den är tänkt att vara 

rationell, sann och användbar. Cirkulation skiljer sig däremot från idén om en sådan förflyttning och 

antyder en dubbel rörelse som kan gå fram och tillbaka i oändlighet, en rörelse som kan liknas med 

en cirkel.  Detta angreppsätt är relevant för min studie då jag avser studera förändring och 2

kontinuitet i aforismer och hur aforismen som format har använts i cirkulationen av en viss sorts 

kunskapsanspråk. Det har hävdats att aforismen kan ses som en del i kunskapscirkulationen hos 

allmänheten och i vardagslivet. Det har även föreslagits att just aforismen varit särskilt tillgänglig 

för allmänheten och rörde sig bland de bredare folklagren i samhället. Det har också blivit sagt att 

aforismers omvandlingar kan vara givande att studera för att se idéers förändring över tid.  Därför 3

anser jag att det är ett källmaterial som passar särskilt bra i kombination med det teoretiska 

begreppet.  

Jag avser alltså undersöka hur kunskap har cirkulerat genom två svenska aforismsamlingar 

under olika delar av 1800 talet. Det tema som avses undersökas är de kunskapsanspråk som gjordes 

om kvinnan och det äktenskapliga samlivet. Således kommer undersökningen beröra hur 

aforismerna kan ha påverkats av den kontext, alltså kvinnosyn, som tidigare forskning har kommit 

fram till existerade i samhället under tiden då de publicerades. Jag kommer även att undersöka om 

det finns några särskilda tecken på att samlingarnas författare gör anspråk på att tala om en generell 

uppfattning i samhället. Detta  kommer att ske genom att jag undersöker om det finns ord eller 

 Östling, Sandmo, Heidenblad, Hammar & Nordberg. ”The history of knowledge and the circulation of knowledge” i 2

Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge, (red. Johan Östling, Erling Sandmo, David 
Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari Nordberg), Nordic Academic Press, 2018, s. 9-20; Johan Östling & 
David Larsson Heidenblad, Cirkulation: ett kunskapshistoriskt nyckelbegrepp. Historisk Tidskrift, 137(2), 269-284, 
2017, s. 273-274.

 James Geary, The World in a Phrase : A Brief History of the Aphorism (2005) Bloomsbury: New York, s. 8-27; 3

William Ringler, Poeta Nascitur Non Fit- Some Notes on the History of an Aphorism (Source:  
Journal of the History of Ideas, Oct., 1941, Vol. 2, No. 4 (1941), s. 497- 504. 
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fraser som tyder på något sådant. Vidare kommer jag att undersöka om det finns något som tyder på 

ett släktskap hos aforismer verken emellan, och vad i dessa som i så fall har förändrats eller blivit 

kvar med tiden, och vad det då kan bero på.  

Detta är alltså kopplat till frågan om hur aforismerna kan ge insikt i hur en viss sorts 

kunskapsanspråk har rört sig i samhället och förändrats utefter kontext.  

Jag har valt att i undersökningen använda mig av ordet ”förmedling” trots att begreppet kan ses som 

problematiskt i samband med studier av kunskap i rörelse och dess potentiella förändring. En vidare 

diskussion om detta förekommer därför i slutet av kapitlet ”teori och metod”. 

Frågeställningarna inför undersökningen lyder: 


⁃ Vilka anspråk gjorde författarna på att förmedla en allmän sanning eller något som var en 

generell uppfattning i samhället?  

⁃ Går det att urskilja några aforismer som har samma släktskap eller referens? Vad kan deras 

eventuella förändring och kontinuitet i så fall säga om hur kunskap om kvinnan har 

cirkulerat i samhället och hur den har förändrats i förhållande till kontext?  

⁃ Vilken kunskap om kvinnan och det äktenskapliga samlivet förmedlades i de två 

aforismsamlingarna? 

⁃ Vilka likheter och skillnader i ideal framträder i verken och hur kan dessa knytas till 

förändring och kontinuitet i synen på kvinnan under 1800-talet? 

Forskningsläge 

 

Litteraturkritikern Gary S. Morson berättar att aforismer förekom redan under antiken, men att de 

då användes för medicinska uttalanden och att innebörden var liknande vid aforismens återfödelse 

under Renässansen. Under 1700-talet kom dock aforismer snarare att handla om moraliska eller 

filosofiska principer. Morson lyfter fram att en aforism bör vara kort och självständig samt förmedla 

någon moralisk grundprincip, men han är osäker på om den bäst definieras som en levnadsregel, ett 

slagord, en kvickhet eller en hypotes. Vidare framhäver han även det motsägelsefulla och 

paradoxala som ett vanligt drag samt att ett verks genre kan berätta något om skaparens världsbild. 

Morson påpekar även att vissa uttalanden ibland kan omformas till en aforism bortom talarens 
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avsikt. Detta gäller speciellt uttalanden där det finns en särskild mystik och idé om att det 

värdefullaste är ogripbart men ändå nämnvärt.  4

        Enligt James Geary, författaren till The World in a Phrase, är aforismer korta och precisa för 

att de är brådskande meddelanden skapade för, och av folk, i själskris. Kriterierna för aforismer är 

korthet, personlighet, vändning, och filosofisk visdom. Dessutom hävdar Geary att slutgiltighet är 

ett kriterium som identifierar aforismen.   5

      Andrew Hui hävdar i A Theory of the Aphorism, att aforismer ofta avfärdat tankesystem. De har 

förmedlat tankar och åsikter såväl före som mot och efter filosofiska resonemang.  Hui skriver att 

aforismen hos senare tänkare har fångat oviss- och flyktighet och här menar han även att öst- och 

västerländska aforismer är mycket lika. Hui visar samlarnas olikheter med exempel i hur Erasmus 

av Rotterdam (1466–1536) återintroducerade klassiska aforismer och hur Francis Bacon (1561–

1621) fokuserade på naturhistoria.  6

    Kultursociologen Murray S. Davis listar intellektualitet, rimlighet, generalitet, och nymodighet 

som gemensamma huvuddrag för aforismer.   7

      Eric O. Johannesson har studerat den svenska 1800-talsaristokraten och aforismförfattaren 

Vilhelm Ekelund i Vilhelm Ekelund: Modernism and the Aesthetics of the Aphorism. Ett viktigt 

koncept hos Ekelund är leken i förhållande till produktiviteten där lusten leder till lyckan, och leken 

går före allvaret. Hos Ekelund är den fria anden och äventyrskänslan ideal som ställs gentemot 

motsatsen - lönetanken. Och i linje med Morsons syn på aforismens drag utmärks även Ekelunds av 

en brist på precisa, eller fasta idéer. Ekelund ska ha skrivit för en utvald, bildad skara och i takt med 

att hans verk blev alltmer kryptiska, tvingades han vända sig till småskalig utgivning. Ett av de 

generella koncepten hos Ekelund är även intertextualiteten där han ofta anspelar på kända författare 

men här understryker Johansson att det görs på ett lekfullt sätt. Men de gamla auktoriteterna kan 

trots allt tänkas uppskattas mer av en bildad elit än av de bredare samhällslagren.  8

Gary Saul Morson, The Aphorism: Fragments from the Breakdown of Reason , 2003, New Literary History , Summer, 4

2003, Vol. 34, No. 3, Theorizing Genres II (Summer, 2003), s. 409-429  
The Johns Hopkins University Press.

James Geary, The World in a Phrase : A Brief History of the Aphorism (2005) Bloomsbury: New York, s. 8-21.5

Andrew Hui, A Theory of the Aphorism: From Confucius to Twitter (2019) s. 2, 4, 19. 6

Murray S Davis, Aphorisms and Cliches, The Generation and Dissipation of Conceptual Charisma (Annual Review of 7

Sociology , 1999, Vol. 25) (1999), s. 245-269.

Eric O Johannesson, Vilhelm Ekelund, Modernism and the aesthetics of the aphorism(Scandinavian Studies , 8

SUMMER 1984, Vol. 56, No. 3 (SUMMER 1984), s. 213-234.
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Aforismer och kunskapscirkulation 
 

Kring aforismens form föreslår Geary att den genom historien varit särskilt tillgänglig för 

allmänheten. Aforismer var lätta att memorera vilket ledde till att de kunde fortplanta sig i 

samhället.  Här medger Morson att aforismer kan ha ett självständigt liv som citat men menar ändå 9

att samlingarna är aforismernas hem, vilka ofta är senare redaktörers personliga urval.  Även 10

William Ringler är i sin text i Journal of the History of Ideas intresserad av aforismers förändringar 

genom vilka han spårar idéers skiften kring konceptet om hur poetens färdigheter är medfödda. Han 

kommer fram till att den metamorfos som uttrycket ”poeta nascitur non fit” gått igenom under 

århundradena är särskilt intressant. Denna metamorfos kan visa hur idéer har förändrats över tid. 

Ringler analyserar exempelvis hur uttrycket gick från att år 200 formuleras som ”poeta nascitur non 

fit” vilket står för att en poet är född och inte skapt, till att år 1623 omformuleras till ”A good Poet’s 

made, as well as Born”. Ringler föreslår med hänsyn till detta att undersökningar av aforismers 

metamorfoser kan vara användbart i historiska studier av idéers förändring.  Davis å andra sidan 11

jämför aforismens förändring med teoriutveckling.  Ekelunds referenser till andra kan ses som ett 12

uttryck för aforismernas resa, särskilt när hans största influenser fanns bland tidigare 

aforismförfattare och då han ska ha insisterat på att forntid är framtid. I relation till sin egen tids 

samhällsförändringar kopplar han ord som industrialiseringen till förakt och det andliga, och 

litteraturens förändring men också ord och koncept som natur och landskapet tar plats i hans verk. 

       Sammanfattningsvis kan det konstateras att den exakta definitionen av aforismer skiljer sig åt 

mellan olika forskare. Dock förekommer vissa gemensamma drag såsom uppfattningen att 

aforismer gör anspråk på att förmedla en slags filosofisk visdom eller en levnadsregel. Ibland 

framhävs det paradoxala eller det motsägelsefulla och ibland lutar en aforism snarare åt det 

mystiska och ogripbara. Ibland framställs aforismer som en början, ibland som ett slut. Aforismer 

kan alltså divergera när det gäller såväl tematik och fokus, men flera forskare konstaterar att 

aforismer är tänkta att fungera som förmedlare av något viktigt eller allmängiltigt. Detta budskap 

framställs ofta på ett kortfattat och kärnfullt sätt. Även om aforismer och samlingar av aforismer har 

vissa gemensamma karaktärsdrag förekommer också olikheter i temaval och sammansättning som 

 Geary, 2005, s.21-27.9

 Morson, 2003, s. 409-429.10

William Ringler, Poeta Nascitur Non Fit- Some Notes on the History of an Aphorism (Source:  11

Journal of the History of Ideas, Oct., 1941, Vol. 2, No. 4 (1941), s. 497- 504. Citat på s. 498, 504.

 Davis, 1999, s. 245-269.12
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kan härledas till olika samhällskontext. Därmed blir aforismerna också en spegling över den tid och 

det samhälle de har skapats i.   

Källmaterial och källkritik  

Jag har valt att jämföra två aforismsamlingar från 1800-talet som båda gör anspråk på att förmedla 

kunskap om kvinnan och äktenskapet. Den första heter Fruntimmersspegeln och gavs ut 1838 

medan den senare samlingen gavs ut 1893 med titeln Kvinnan och hemmet. 

     Fruntimmersspegeln är 75 sidor lång. Upphovsman anges vara en ”han” och kallas ”Karlarnes 

Vän” till ”de skönas begagnande”. Boken är en översättning men översättarens identitet eller 

bokens originalspråk anges inte. I ett förord riktar sig översättaren till både kvinnliga och manliga 

läsare. Boken är utan bilder bortsett från en inledande illustration som visar relationen mellan man 

och kvinna från första förälskelsen via förlovning, äktenskap, gräl och eventuell skilsmässa. Boken 

är uppbyggd i två delar där den första delen består av en kommenterad lista på kvinnans åldrar 15–

50 år. Den andra delen utgörs av aforismer åtskilda med en horisontallinje. De flesta aforismerna är 

korta men somliga avviker både i längd och stil, exempelvis används ibland dialog eller kursivering 

när aforismen är på rim. Aforismernas ursprung framgår inte men ofta hänvisas det till tidigare 

auktoriteter såsom Bibeln, de ”forntida” romarna eller antika författare. Det händer också att 

författaren hänvisar till en ”allmänkunskap” genom att beskriva aforismen som välkänd och 

populär.   

       I förordet försvarar översättaren verkets kvinnokritik genom att understryka att det ska tas ”dels 

på skämt och dels på allvar”. Översättaren varnar för att innehållet kan tolkas som en nedvärdering 

av kvinnan, men hävdar att verket tvärtom bör ses som en positiv kvinnosyn då det skulle kunna ses 

som ett sätt att bringa kvinnans ”smädare på skam”, men också till att förbättra kvinnan genom att 

visa hennes faktiska laster. Detta anges som en viktig anledning till att boken överhuvudtaget har 

tryckts på svenska.   

      Kvinnan och hemmet utgavs 1893 och är 22 sidor. Författaren är regementspastor G. Flodén och 

samlingen är en predikan. Hela titeln lyder: ”Kvinnan och hemmet, Aforismer hämtade ur 

Regementspastor G. Flodéns Högmesso-predikan på Marie bebådelsedag och ur 2:ne af honom 

hållna föreläsningar i Uddevalla 1893 samt i sedlighetens intresse,  på mångas begäran till tryck 

befordrande”.  Boken har dedikerats till riksdagsmannen, brukspatronen och friherren Hugo Petrus 

Percival Tamm.  Relationen mellan författaren och denne friherre Tamm är dock osäker.  Boken är 
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uppbyggd på löpande text där aforismerna i bästa fall åtskiljs med ett nytt stycke. Det saknas 

rubriker och underrubriker. Det finns inte heller några illustrationer i verket. 

     Även om samlingarnas uppbyggnad är olika, har de alltså ett snarlikt tema vilket rör kvinnor i 

samtiden, vilket gör en jämförelse dem emellan intressant – speciellt då det skiljer över 50 år mellan 

verkens publicering. Det ena verket publicerades i början av 1800-talet innan industrialiseringen 

och moderniseringen av det svenska samhället fått fart, medan det andra utkom först mot slutet av 

århundradet när det gamla bondesamhället utan tvekan var stadd i radikal förändring. Frågan är om 

dessa fakta har påverkat den kvinnosyn som förmedlats i respektive samling.  

     Det senare verket är en sammanhållen predikan, men författaren ser själv boken som en samling 

av aforismer. Det senare verket är också betydligt kortare än det första vilket gör en exakt 

kvantifiering av aforismernas ämnen meningslös. Däremot går det att uppskatta hur stor andel av 

texten som berör vissa ämnen. Vidare kan man konstatera att båda författarna ansåg att deras verk 

svarade mot ett behov i samhället. Författaren till det äldre verket ville hjälpa kvinnor till 

förbättring med sina exempel och pastor Flodén, som skrivit det senare verket, konstaterade att hans 

texter hade efterfrågats av ”många”. Trots att verken är olika i längd och form menar jag därför att 

deras likhet i ämne och författarnas strävan till kunskapsförmedling gör samlingarna intressanta att 

jämföra med varandra. 

Det faktum att varken Fruntimmersspegelns författare eller översättarens identitet är kända 

gör det svårt att identifiera dess ursprung och således jämföra samlingarna med författarnas motiv 

och bakgrund i åtanke. Däremot går det att anta att båda författarna och de som publicerade verken 

mer eller minde lär ha påverkats av den tidsenliga kontext i vilken de levde, vilken lär ha påverkat 

utformningen av samlingarna. Verkens innehåll är fortfarande intressant att jämföra utifrån det 

faktum att de båda är samlingar som verkligen publicerades i Sverige under 1800-talet. Att 

Fruntimmersspegelns ursprung hittills är okänt gör det svårare att undersöka verken ur en 

klassaspekt med hänsyn till tänkt läsarkrets och upphovsmännens identitet. På så sätt blir det 

svårare att diskutera vilka samhällsgruppers kvinnosyn som verket kan tänkas representera 

förhållande till dess ursprung. Men viss diskussion om klass i förhållande till verken som sådana  

och de anspråk på allmänkunskap som författarna gör går ändå att föra, bland annat med hänsyn till 

hur läsning och läskunnighet förekom i olika grupper i samhället under den tid i vilken verken 

publicerades. Detta kommer att beröras i senare kapitel.  

Trots att det alltså existerar frågetecken kring detta ansågs verken vara lämpliga eftersom det 

främst är själva samlingarnas innehåll som avses undersökas. Dessa verken var särskilt relevanta  
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för att studera förändring och kontinuitet kring aforismer eftersom de båda är samlingar inom 

samma tema vilka publicerades under olika delar av århundradet.  

Teori och metod  

 

Kunskapscirkulation är ett teoretiskt begrepp som används för att studera kunskapens rörelse och 

förändring i samhället. Bland andra hävdar den svenske historikern Johan Östling att detta inte 

innebär ett avbrott från kulturhistorikerns grunddrag utan att det är en ny vinkel som kan spetsa 

analysen. Historikern James Secord, som 2004 introducerade cirkulationsbegreppet, efterfrågade en 

ny vetenskapshistoria som inte fokuserade på upptäckter i sig, utan på kunskap i rörelse. Enligt en 

annan förespråkare för ett kunskapshistoriskt angreppssätt, Philipp Sarasin, bör kunskap sättas i sin 

historiska kontext och forskaren bör utan värdering undersöka varför viss kunskap uppstår och 

försvinner, vilka effekter kunskapen kan få och vilka som kan räknas till dess bärare. Han listar fyra 

olika angreppssätt: kunskapens ordning, medialiteten, aktören samt genealogin. För Sarasin liksom 

för Andreas Klicher handlar cirkulationen om kunskapens bundenhet till social kontext. 

Cirkulationen visar kunskapens brist på fixerat ursprung och hur den formas i kulturprocesser och 

maktrelationer. Vidare kan begreppet användas för att studera kunskapens relation till politiska 

strukturer.   13

      Begreppet cirkulation ger här ett alternativ till idén om en diffusionsmodell där kunskap är 

något som styrs från centrum och sprids till periferi eftersom den är rationell, sann och användbar. 

Definitionen av kunskap och dess cirkulation varierar ännu inom fältet men gemensamt för de flesta 

kunskapshistoriker är att de fokuserar på det förflutna, inte på kunskap i absolut mening.  Anna N. 

Hammar definierar kunskap som det som har cirkulerat som kunskap och gjort anspråk på att vara 

kunskap eller sanning. Cirkulationen handlar om dess plats i vardagslivet och dess bokstavliga 

förändring där. Kunskap bör inte bara ses som epistemologiska anspråk, utan som olika praktiker 

eller tekniker som avgör dess relevans i vardagslivet (teori, praxis, poesis). Det blir, enligt Hammar, 

intressant att studera vilka sanningsanspråk som görs, hur teoretisk kunskap upprepas och 

reproduceras och sedan blir allmänhetens sanning och kunskap, samt vilka de politiska 

konsekvenserna blir. För att förstå hur kunskap ger mening bör man inkludera en praktisk och 

interaktiv aspekt men också studera hur kunskap materialiseras och används som medel, även 

 Östling, Sandmo, Heidenblad, Hammar & Nordberg,  ”The history of knowledge and the circulation of knowledge” i 13
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vardagligt. Hammar menar att en frågeställning kan vara hur omständigheter påverkar kunskapens 

format och innehåll.   14

      Detta angreppsätt är relevant för min studie då jag är intresserad av förändring och kontinuitet i 

aforismer och hur aforismen som format har använts för att förmedla en viss sorts kunskap. Geary 

hävdar just att aforismen kan ses som en del i kunskapscirkulationen hos allmänheten och i 

vardagslivet. Enligt Geary har aforismen varit särskilt tillgänglig och ofta spridits bland de bredare 

folklagren. Ringler ser också aforismers förändringar som intressanta att studera för att följa idéers 

förändring över tid. Aforismens korthet kan, enligt Geary, kopplas till avsikten att göra aforismer 

lättmemorerade för att praktiskt kunna vägleda i vardagen. Som fragment, menar Morson, kan de 

stå för sig själva. Bortom tidigare källor och samlingar kan de få ny innebörd. Aforismer gör 

visdomsanspråk, och används oftast för att uttrycka vad som uppfattas som universella sanningar 

som inte måste förklaras vidare. De är ofta flertydiga och, skriver Morson, stödjer på så sätt 

uppfattningen att det viktigaste är ogripbart men går att tala om. 

      Jag avser undersöka hur aforismerna kan ha påverkats av kontext och jag kommer även att 

försöka se om det finns några särskilda tecken på att samlingarnas författare gör anspråk på att tala 

om en generell uppfattning i samhället. Jag kommer att göra detta genom att undersöka om det finns 

ord eller fraser som antyder detta. Jag kommer även att undersöka om det finns något som tyder på 

ett släktskap hos aforismer verken emellan. I de eventuellt besläktade aforismerna avser jag i så fall 

undersöka vad i dem som har förändrats eller blivit kvar med tiden, och vad det då kan bero på.  

I undersökningen har jag valt att strukturera aforismerna efter de vanligaste tematikerna. I 

båda verken kan tre teman utläsas vilka är aforismer om kvinnans väsen, om äktenskapet och om 

”uppfostran och lärdom”. Alla tre teman förekommer ungefär lika frekvent i vardera verk. 

Aforismer om äktenskapet respektive om kvinnans väsen utgör ungefär 40 procent vardera av det 

totala antalet aforismer (i Kvinnan och hemmet räknas separata stycken som aforismer). Temat 

”uppfostran och lärdom” förekommer endast i omkring 10-20 procent i verken men innehållet i 

dessa aforismer kan med fördel lyftas fram och jämföras med varandra i undersökningen av 

kunskapscirkulationen. Aforismerna är snarlika men samtidigt olika vilket kan få betydelse för 

analysen av förändring och kontinuitet i materialet. Därför är det lämpligt att placera också detta 

tema i ett eget delkapitel. 

 Anna N. Hammar, “Theoria, praxis, and poiesis Theoretical considerations on the circulation of knowledge in 14
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För att vidare säga några ord om kunskapscirkulation går det att betona hur  

Östling och Heidenblad skriver att ord som ”diffusion” och ”förmedling” är problematiska vid tal 

om kunskapscirkulation, eftersom begreppen implicerar en syn på att det som rör sig inte förändras 

utan är fixerat. Cirkulation skiljer sig från vanlig förflyttning då det antyder en dubbel rörelse som 

kan gå fram och tillbaka i oändlighet, vilket alltså kan liknas med en cirkel.  15

I den här uppsatsen kommer jag dock att använda begreppet ”förmedla”, men i linje med 

Östling och Heidenblad håller jag med om att ordet i sammanhanget är problematiskt eftersom jag 

avser studera kunskap i rörelse och förändring. Begreppet ”förmedling” kan antyda att det som 

överförs från sändare till mottagare förblir oförändrat vilket i sig kan implicera en diffusionistisk 

syn på hur kunskap rör sig i samhället.  Därför vill jag här poängtera att det inte är denna innebörd 

ordet kommer att ha i den här uppsatsen. Istället kommer jag med ”förmedla” syfta på sättet verkens 

författare kan ha avsett att föra vidare något som en viss sorts kunskap till läsaren, även om dessa 

kunskapsanspråk i sig kan ha varit i ständig förändring både innan, efter och i och med att de dök i 

upp verken och även rörde sig och cirkulerade i samhället där de påverkades av kontext.  

Jag har alltså valt att använda ordet ”förmedla” eftersom det gör det enklare att tala om det 

steg i kunskapscirkluationen som sker då författarna gör sina kunskapsanspråk i verken och på så 

sätt har som avsikt att överföra (alltså förmedla) någonting till läsarna, jag gör dock detta med 

uppfattningen om ”kunskapens” ständiga förändring utefter kontext i åtanke.  

 

Historisk bakgrund och kontext: Synen på kvinnan kring 1800-talet  

Kapitlet har delats in i delkapitel som är relevanta för den tematik som behandlas i undersökningen.  

Synen på kvinnan i äktenskapet 
 

I Europa populariserades från sent 1700-tal och under 1800-talet idén om att könen skulle verka i 

separata sfärer. Idén utvecklades i den växande medelklassen där mannen skulle försörja familjen. 

Hushållen i sig utvecklades alltmer från att ha varit producenter till att bli konsumenter. Kvinnans 

plats var i huset. Familjen utmärktes av familjekänsla, intimitet och plikt mot hemmet. Dessa ideal 

spred sig till de övriga samhällsklasserna.  Under 1800-talet var giftermålet en viktig maktresurs 16

 Johan Östling & David Larsson Heidenblad, Cirkulation: ett kunskapshistoriskt nyckelbegrepp. Historisk Tidskrift, 15

137(2), 269-284, 2017, s. 273-274. 
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och metod för att säkra ekonomi och knyta kontakter.  Under 1800- talet kom man samtidigt att 17

upphöja makarnas samvaro som en väg till moralisk fulländning. Kärleken i tillvaron betonades 

även. Det fanns en syn på äktenskapet som inte bara heligt utan även något som förenade hjärta och 

vilja. Äkta kärlek blev ett ideal. Äktenskapet kom alltmer att sentimentaliseras under 1800-talet, 

både i Sverige och i övriga Europa. Ömsesidig kärlek och inbördes aktning blev viktiga ideal. 

Under 1800 talet kom även den husliga sfären att allt mer framhävas i samband med frågan om 

kärlek och det gudomliga. Kärleken sågs som helig men också som någonting som kom från 

äktenskapets samliv och från hustruns ”älskliga väsen”. Samtidigt som det goda äktenskapet ansågs 

vara baserat på personlig böjelse behövde mannen i Sverige anhålla om kvinnans hand hos 

giftomannen fram till 1882. Idealet om äkta kärlek problematiserades av att föräldrarna ibland 

tvingade sina döttrar att gifta sig. I svensk lag betonades vikten av ömsesidigt samtycke för 

äktenskapets framgång. Samtidigt arrangerades äktenskap i ekonomiska syften. Äktenskapet sågs 

som en plikt under första delen av 1800 talet, men den gällde främst hustrun.   18

      Under seklet skedde en snabb folkökning i Sverige och från mitten av 1800 till 1920 var 

omkring 35-40 procent av kvinnorna i Sverige ogifta.  Eftersom mannen sågs som den självklara 19

försörjaren fanns det färre arbetstillfällen för kvinnor och de arbeten som kvinnor fick utföra gav 

sämre lön. Även om kvinnor enligt samtidens ideal skulle försörjas av sin far, bror eller make 

tvingades många kvinnor i praktiken att försörja sig själva, men eftersom arbetsmarknaden var 

begränsad uppstod problem. Detta ledde så småningom till politiska reformer där kvinnans 

möjlighet till utbildning och självförsörjande stärktes mot slutet av århundradet.  20

Synen på kvinnan inom bildning, uppfostran och i det offentliga 
 

Rousseau menade, i Emile 1762, att pojkar och flickor skulle uppfostras olika. Pojken skulle ges 

möjlighet att utveckla förnuft och intellektuellt oberoende, medan flickan skulle lära sig att följa 

omgivningens normer och omdömen. Hon skulle vara blygsam, stanna hemma och fokusera på sin 

 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars Det svenska samhället 1720-2010. Böndernas och arbetarnas tid, 2013, s, 17
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roll som maka och mor. Rousseaus idéer influerade hela Europa och stärkte idealen i den växande 

medelklassen.  

      Under 1700- talet deltog kvinnor i salongsdebatter, främst i Frankrike men också i övriga 

Europa. Under franska revolutionen bidrog kvinnornas medverkan till att frågan om könens lika 

rättigheter uppmärksammades. I England poängterade Mary Wollstonecraft 1792 att flickor borde få 

intellektuell träning och lära sig att försörja sig själva. Men kvinnornas deltagande i offentligheten 

och i revolutionen sågs också som upprörande. Kvinnor skildrades i samtida teckningar med 

huvuden spetsade på pålar och beskrevs som ”alla helvetes furiers obeskrivliga styggelser, i 

förvrängd form av de gemenaste av kvinnor” vilka yttra ”vedervärdiga skymford”.   21

     Vid sekelskiftet 1800 pressades kvinnorna åter bort från offentligheten. Det poängterades att ett 

harmoniskt samhälle krävde en könsuppdelning av arbetet. I Frankrike förbjöds kvinnliga 

samtalsgrupper och 1804 upprättade Napoleon den nya lagstiftningen Code de civile som stärkte 

den patriarkala makten. Vetenskaplig verksamhet ansågs vara för män och kvinnors närvaro antogs 

begränsa intellektuella samtal.  På 1800-talet poängterades det samtidigt att kvinnorna skulle stärka 

samhället genom att ge familjen rätt religiösa, moraliska eller politiska värderingar. De ansågs alltså 

duga till att uppfostra framtida samhällsmedborgare samtidigt som de inte sågs som lämpade att 

delta i offentliga diskussioner. 

      Även om kvinnorna pressades tillbaka under det tidiga 1800-talet fortsatte deras status och 

medborgarskap att debatteras i Europa under seklet. Flera medelklasskvinnor gjorde sina röster 

hörda genom den populära romanformen. I slutet av seklet användes särskilt romankaraktärerna för 

att förmedla bilden av en ny kvinna som strävade efter självständighet och en plats i det offentliga 

livet.  Detta speglade de samtida diskussionerna.  Kvinnor vann successivt tillträde till 22

offentligheten i det industrialiserande samhället.  I Sverige tillkom folkskolan 1842 och 1860–23

1900 bildades ytterligare lärarinneseminarier och flickskolor. Universiteten öppnande för kvinnor 

1873. Män argumenterade emot att kvinnor bedrev akademiska studier genom att bland annat 

använda religiösa argument, hänvisa till naturen eller att kvinnokroppen enligt vetskapen var för 

 Caine & Sluga, s. 35.21
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svag för att studera.  Under 1800-talets senare hälft kom den tidiga kvinnorättsrörelsen bland annat 24

i form av Fredrika Bremer-förbundet att sträva efter politiskt inflytande, om än främst för kvinnor i 

de högre samhällsskikten.  I Sverige fick män och kvinnor lika arvsrätt 1845. 1863 blev alla ogifta 25

kvinnor myndiga vid 25 års ålder. 1862 fick kvinnor viss rösträtt i kommunala val, beroende på om 

de var förmögna.  26

Synen på kvinnans väsen och karaktär kring 1800 talet  
 

Under renässansen hade kvinnan setts som en ofullkomlig version av mannen men vid 1700-talet 

började man se könen som motsatser. Mannen stod för förnuft och kvinnan för känsla. I jämförelse 

med den rationella mannen sågs kvinnan mer som ”vildarna” utanför Europa. Kvinnorna 

associerades med privatsfären och ansågs främst passa för barn- och hemvård. Under  1800  talet 

publicerades  skrifter för att upplysa kvinnor om deras roller och plikter. Mellan 1780-1830 kom 

flera engelska verk om barnomsorg och hushållsarbete med moraliska och religiösa uppmaningar, 

vilka översattes till olika språk.   Förutom att vara en huslig och god hustru skulle kvinnan vara 27

undfallande och kärleksfullt ömsint. Hon sågs som ett ”älskligt och varmhjärtat” väsen. I 1800-

talets England gick ordet för ängel från att främst ha haft en teleologisk konnotation till att komma 

att förknippas med en huslig och feminin kvinna, som i ”Angel mother”. Hustrun kom att ses som 

det  viktigaste  elementet  i  huset  och  familjelivet  och  länken  mellan  gud  och  övriga 

familjemedlemmar.   Blyga och kyska hustrur tänktes också kunna omvända odygdiga kvinnor. 28

Kvinnans  roll  som  moder  sågs  även  som  hennes  viktigaste  samhällsplikt  såväl  religiöst  som 

moraliskt. I mitten av 1800-talet kom kvinnorna alltmer att beskrivas som ömtåliga i samband med 

att läkarvetenskapen fokuserade på kvinnokroppens svaghet och avvikelse från den ”friska” 

manskroppen. Under slutet av 1800 talet menade forskare att nervositet, nervklenhet, överdriven 

känslosamhet och hysteri var särskilt kvinnligt.  Under 1800-talet ökade även utbudet av 

konsumtionsprodukter och med detta blev shopping en syssla som alltmer förknippades med 

medelklasskvinnans livsstil. Varuhusen som uppkom avsåg inte bara att förse dessa kvinnor med 

 Christina Florin, Kampen om kunskapen, Göteborgs universitetsbibliotek, 2020, http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/24

kunskap/historik/ (Hämtad: 2020-12-18).

 Hedenborg & Kvarnström, s. 202.  25

 Ulvros , s. 127 -129. 26

 Caine & Sluga, s. 26 -31, 57- 66. 27

 Marklund, s. 67 -76, 90,  233 - 241,  citat på s. 235, 241.28

	 	 �  av �14 50



varor utan även med information om de modetrender som antogs intressera dem.  I slutet av seklet 29

uppstod en offentlig debatt om kvinnornas rättigheter i samband med att feminismen blomstrade i 

Europa.  30

      Under 1800-talets gång förändrades således bilden av den ideala kvinnan. Inledningsvis 

dominerade patriarkala påståenden som förpassade henne till en huslig miljö men med tiden höjdes 

krav på ökat politiskt och ekonomiskt inflytande. Frågan är hur dessa kulturella förändringar kom 

till stånd och vilka uttryck de fick i samtidslitteraturen. 

Läsning i Sverige kring 1800-talet 
 

I 1800-talets Sverige var det medlemmarna i borgarskiktet som läste mest. I detta samhällsskikt 

fanns både en läskultur där läsning skedde för nöjes skull och tillgång till utbildning som gav bättre 

läskunnighet. Samtidigt var 80 procent av Sveriges befolkning läskunniga redan vid slutet av 1700-

talet och i och med att folkskolan infördes 1842 fick ännu fler grundlig läsundervisning. Böcker 

blev dessutom allt billigare under 1800 -talet vilket även gjorde dem mer tillgängliga för 

allmänheten i samhället.    31

      Detta blir särskilt relevant som kontext åt de två aforismsamlingar jag avser att jämföra. När det 

tidiga verket publicerades, på 1830-talet är det troligt att det var riktat mot den medelklass där 

läsvanan var mer utbredd. Men i och med att läskunnigheten ökade är det troligt att visdomsorden 

spreds till fler skikt via text i den senare perioden och inte bara muntligt.  
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Undersökning: Kunskapscirkulationen via aforismerna  
Kapitlet har delats in i delkapitel utefter de vanligaste tematikerna vilka är; kvinnans väsen, 

äktenskapet samt uppfostran och lärdom. 

1. Kvinnans väsen  

Strax under hälften av aforismerna i Fruntimmersspegelns och Kvinnan och hemmet rör detta tema.  

Kvinnans väsen är det övergripande temat om kvinnosynen under århundradet och utgör därför ett 

naturligt förstatema för min undersökning. 

Om kvinnans karaktärsdrag 
 

I Fruntimmersspegeln från 1838 poängteras det att kvinnan är en ”förklemad varelse af det så 

kallade vackra könet”.  Genom att flika in ”förklemad” och ”så kallade” framför det ”vackra 32

könet” signalerar författaren att även om påståenden om kvinnans skönhet är vanligt förekommande 

i samhället, kan  det ifrågasättas hur lyckade hennes fysiska egenskaper egentligen är. På ett annat 

ställe förmedlas liknande åsikter i andra ordalag: 

    
Qvinnorna kallas ”det vackra könet.” Månne denna benämning kan bestå inför den sannskyldige 
skönhetskännarens dom? Är icke den manliga kroppen verkligt skönare? [...] Hvilken kraft i dess 
muskelbyggnad [...] Huru mycket fastare och varaktigare är ej dess sammansättning  33

 

Det ifrågasätts om flickorna verkligen lever upp till det skönhetsideal som de av slentrian tillskrivs. 

Kvinnokroppens svaghet i förhållande till manskroppen antyds även. I andra aforismer kritiseras 

den samtida kvinnan ytterligare: 

Flickorna i våra dar likna myntet, kringklippt och förslitet; men om något är af pregeln qvar, gälla de 
likväl, ehuru litet.   34

Fruntimmer, som börja åldras, och hvilka, som bekant är, gerna kläda sig såsom unga och hänga på sig 
röda och brokiga band, kunna liknas vid ett fartyg i sjönöd, och som derföre utsatt nödsignalen  35
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Här antyds att det borde vara bekant hos läsaren att gamla kvinnor beter sig på ett visst sätt. Deras 

åldrande liknas med en kris. I ovanstående aforismer kritiseras främst kvinnan för sitt utseende och 

för sitt åldrande. Åldrandet framställs inte som något naturligt utan endast som ett negativt förfall. 

Samtidigt görs den kvinna löjlig som försöker hejda förfallet och smycka sig på ett sätt som 

författaren anser vara löjligt. Författaren använder ett direkt tilltal till läsaren och antyder att hans 

egna slutsatser motsvarar en allmän åsikt genom uttryck som ”som bekant är”.  På så sätt förmedlas 

även att läsaren förväntas dra samma slutsatser och tycka likadant.   

      På ett annat ställe noteras att kvinnorna har ”husligheten, men också gadden” gemensamt med 

bina.  Här återkommer synen på kvinnan som huslig samtidigt som hon kan vara farlig. 36

Af list, lättsinnighet, förställning, konst och lek, småqvickhet, fåfänga, bedrägeri och svek,  
i fina trådars mängd naturen råkat spinna en trasslad härfva, som — man kallar qvinna.  37

Kvinnan antas alltså av naturen ha utrustats med allehanda laster som fåfänga och opålitlighet. 

Författaren menar även: 

Den man, som skakar oket från sin skuldra, är en hjelte. Qvinnan, som vill bryta sina fjättrar, är en 
furie. 
38

Att kvinnan liknas med hämndgudinnan kan tolkas som att författaren kritiserar hennes vilja eller 

sätt att frigöra sig. Hon är stark men farlig. På ett annat ställe betonas hur hon kan utgöra en fara för 

mannen genom att förleda honom och få honom att underskatta hennes list:  

Qvinnor! qvinnor! Ehuru i verkligheten sjelfva endast dockor, begagnen J likväl oss, skapelsens herrar, 
som leksaker för edra nycker. Er oskuld är - brist på frestelse; er trohet - ett tillfällets foster! Filosofer 
bevisa med högfärd uppsyn, att i naturen ej gifves något intet! De dårarne! Qvinnodygd är mindre än 
intet.  39
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Mannen ska alltså inte tro att kvinnan är så svag och dygdig som hon framställer sig. Det är bara 

förställning från hennes sida i syfte att lura honom och få honom att följa i hennes ledband när det 

egentligen borde vara han som styr henne. Det skrivs även: 

Om det verkligen, som man påstår, funnits ett Amazon-land, hur måste det då der ha gått till vid 
hofvet? En hofman är, som bekant, en mästare i konsten att förställa sig [...] hvad måste således då ett 
hoffruntimmer icke vara?  40

 

Här kombineras kritik mot hovlivet och kvinnan. Hånet fördubblas i jämförelsen av ett land där 

amazoner fick styra. I detta upp-och-ner-vända land skulle alltså just hovfruntimret vara det mest 

uppseendeväckande eftersom alla abnormiteter skulle samlas i en person. Liknelsen vilar också 

trygg på antagandet att det skulle vara bekant för läsaren att kvinnor såväl som hovfolk är bra på att 

förställa sig.  

    På ett annat ställe påstås att ”[m]annen har en kropp, qvinnan är en kropp.  Detta kan ses som 41

ett uttryck för att författaren inte ser kvinnan som lika mänsklig eller rationell som mannen. De två 

beskrivs som helt väsensskilda vilket ligger helt i linje med hur kvinnligt och manligt under 1800-

talet har framställts i tidigare forskning. Vidare hävdar författaren: ”Man skulle kunna säga, icke 

alldeles utan skäl, att qvinnorna likna aporna. Apan är ondskefull, och så är qvinnan äfven”.   Här 42

ifrågasätts med andra ord om kvinnan överhuvudtaget är mänsklig.  

       Det sägs även att: ”Qvinnan finner sig allrabäst när hon afundas, och hennes grannsystrars 

afund är såsen på bröllopssteken”.  På ett annat ställe uttrycks att: ”Det låter som förtal, men är 43

dock rena sanningen” att ”fruntimren icke rätt kunna älska och fördra hvarandra, utan att de i 

allmänhet hata och förfölja hvarandra”. Författaren stödjer sina påstående på följande fakta. Då…: 

 ...Frunimren äro i allmänhet hårda och tyranniska mot sina tjenarinnor, [...] Sådant var i forntiden 

fallet med de Romerska damerna så är det ännu [...] för det mesta äfven med fruarna i våra hus…”  44
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Här förbereder författaren sig på att läsaren skulle ifrågasätta hans uppfattning. Han hänvisar därför 

till att detta stöds av hur kvinnor i allmänhet är.  Resonemanget stöds alltså av både en slags allmän 

uppfattning och av historiska belägg. Damerna i ”forntiden” skulle ha varit precis likadana och 

deras beteende kan jämföras med samtida kvinnors beteende. Kvinnan är elak mot andra av samma 

kön och hon vill inte höra ”sanna, fina eller djupa tankar”. Han skriver att ”Slumpen och fruntimren 

skänka sällan sin ynnest åt förtjensten”.  Tillsammans förmedlar citaten en uppfattning om att 45

kvinnor inte bryr sig om det rätta eller sanna. 

I Kvinnan och hemmet från 1893 hänvisas det till kvinnokönet och hemmet som ”detta 

allbekanta, men icke desto mindre höga, sköna ämne” vilket man avser visa med ”bilder ur lifvet 

och verkligheten”.  Såväl kvinnans koppling till hemmet som hennes egen person beskrivs som 46

något positivt och samtidigt som allmänt känt. Det som sägs om henne går att koppla till delar i 

livet och potentiellt kännas igen i den egna verkligheten hos allmänheten eller läsaren. Det som är 

skönt med kvinnan kopplas inte här till hennes utseende utan till hennes plats i hemmet. Författaren 

lyfter att:  

Inomhus är kvinnan den lifvande själen; och likasom själen är närvarande i hela kroppen, så skola 
också hustruns tankar och ögon vara med i hela huset; dock inte så, som skulle hon själv göra allt.   47

Kvinnan bör alltså vara i huset, men allt arbete där bör för den sakens skull inte överlåtas åt henne. 

Författaren menar också att kvinnans historia är hemmets och att det går att se på hemmet ”hurdan 

den kvinna är, som bor och verkar därinne”.  Även detta betonar ytterligare en gång att författaren 48

ser kvinnans plats som hemmet. I verket skriver han även: ”Med vilken uppriktig glädje [...] hälsar 

icke prestfrun Elisabeth i sitt fridfulla hem Jungfrun Maria vid hennes inträde där”.  Hänvisningen 49

till jungfrun Maria ges som ett exempel på hur kvinnor kan komma väl överens. Författaren säger 

vidare att att en ädel kvinna ”tror, att det sanna och rätta skall segra”.  Med andra ord finns det 50

kvinnor som både bryr sig om sanningen och det rätta. Vi kan alltså se att det senare verket gång på 

gång lyfter fram de goda exemplen istället för de dåliga. Då verket utgår från en predikan på 
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bebådelsedagen är ”Elisabeth” troligtvis ”Johannes Döparens mor, gift med prästen Sakarias och 

släkt med Jesu mor, Maria”.  Författaren syftar troligtvis på mötet mellan dessa kvinnliga 51

bibelkaraktärer som ska ha ägt rum efter att Maria blivit havande, vilket i Sverige firades sedan sent 

1300-tal till slutet av 1700-talet.  52

      I Fruntimmersspegeln märks uttryck med fraserna ”så kallade” eller ”som bekant” vilket tyder 

på att kunskaperna cirkulerade i samhället. Författaren bygger även vidare på dem. Alltså ändrades 

de när de användes och sattes i nya sammanhang. Författaren föregår eventuella invändningar från 

enstaka läsare och ”bevisar” sin sak genom att hänvisa till en sanning som sägs vara allmän och 

universell, exempelvis genom att ta till ett historiskt exempel om romarna.  I Kvinnan och hemmet 

talar författaren om kvinnan och hemmet som ett ”allbekant” ämne. Han gör anspråk på att skildra 

det så att allmänheten eller läsaren kan känna igen sig från vardagen. Båda författarna hänvisar till 

allmänkunskap men särskilt det tidiga verket modifierar den. I Fruntimmersspegeln kopplar 

författaren kvinnans potentiella skönhet till det kroppsliga. Han avfärdar att kvinnokroppen skulle 

kunna mäta sig med den starkare manskroppen. Han knyter henne till hennes kroppslighet både i 

frågan om hennes förfall med åldern och som motsats till mannens rationalitet. Hon sägs vara 

fåfäng, ombytlig, i samtiden sliten, men också huslig.  Kvinnan och hemmets författare utvärderar 

inte kvinnans fysik utan fäster kvinnas skönhet vid hennes relation till hemmet där hon ska verka. 

Men det kan även finnas tillfällen då mannen bör hjälpa till där. Båda verkens författare skildrar 

hemmet som kvinnans plats. I Fruntimmersspegeln antyder författaren att kvinnor inte bör frigöra 

sig eftersom de gör det likt ”vilda hämndgudinnor”. Här framträder en syn på kvinnan som inte 

enbart svag, utan även farlig och ett potentiellt hot mot mannen. Kvinnor kallas odygdiga, djuriska, 

eller mindre mänskliga än männen. Detta stämmer överens med hur kvinnor och män sågs som 

motsatta väsen under 1800 talet. De antas inte bry sig om sanningen och menas vara elaka mot 

varandra. I Kvinnan och hemmet visar författaren istället hur vänskap mellan kvinnor är möjlig 

genom ett bibliskt exempel. Jesu moder, Maria representerar en exemplarisk kvinna som kopplas 

till sanning och ärlighet.  Medan det tidigare verket fortsätter att lyfta fram negativa och svaga sidor 

hos kvinnor gör det sena verket det motsatta och lyfter fram positiva och dygdiga exempel. 

Samtidigt är båda författarna fortfarande eniga om att kvinnan ska vara i hemmet.   

Nationalencyklopedin, Elisabet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elisabet-(johannes-döparens-mor) 51

(hämtad 2021-01-02).

Nationalencyklopedin, Marias besök hos Elisabet. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/52

marias-besök-hos-elisabet (hämtad 2021-01-02). 
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Om kvinnans värde 

  

I Fruntimmersspegeln uppges:    

”Fruntimren,” säger man, ”dö ofta i sina bästa år.” — Nej, man har orätt; de år, då de dö,  
äro alltid de bästa.  53

Här gör författaren anspråk på en allmänvetenskap som han ifrågasätter och modifierar. Poängen 

kan vara att kvinnan är så besvärlig eller värdelös att hon är bättre som död.  Han förkunnar även att 

”[d]et ges ingen svagare och beklagansvärdare varelse, än en qvinna utan en man”, eller att 

”[q]vinnan är en nolla, som måste stå efter en annan ziffra, om hon skall betyda något”.  Vidare 54

meddelas att: ”Den man, som erkänner qvinnornas värde, vinner endast derigenom ett stort värde i 

deras ögon”.  Det skrivs även att ”[e]n qvinna med karakter tillhör intet kön”.  Tillsammans 55 56

signalerar citaten en uppfattning om att kvinnan har ett lågt eller helt saknar värde i sig själv. För att 

få ett värde är hon beroende av mannen. Endast tillsammans med mannen får hon ett värde. Om hon 

saknar en man kan detta inte kompenseras ”med karaktär”. 

    På ett ställe görs ett underligt konstaterande:  

Hur olik, tiden dock förgår! Sofi och jag på samma år till verlden föddes; — ja, men sedan  
har hon blott tjugu år tillryggalagt, då jag — hur underbar är tidens magt! — har hunnit mina tretti 
redan!  57

På lika många år har alltså kvinnan symboliskt endast utvecklats två tredjedelar så mycket som 

mannen. Hon har förblivit ung och oerfaren i jämförelse. På ett annat ställe berättas det att 

kvinnorna ”allesammans äro barn [...] en leksak med vilken man fördrifver tiden”. Dock medges att 

det har funnits kvinnor som kan liknas med änglar vilka ”tycktes icke äga en enda af sitt köns 

dygder. De voro så milda, så hulda, så undfallande, så bildade, så anspråkslösa”. Andra kvinnor 

verkar dygdiga men ”allt igenom äro en enda mask, och dertill en elak mask!”. Här refereras även 
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till Shakespeare.  På ett annat ställe kallas åter kvinnan ”leksak”. Om hon visar karaktär är det en 58

”förvriden och karrikerad härmning af en manlig egenskap”. Hon gör manliga dygder till laster.  59

Här återkommer uppfattningen om att kvinnan inte blir vuxen. Hon är något mannen leker med som 

inte behöver respekteras. Men det finns undantag. Idealkvinnan är bildad men ändå anspråkslös och 

undfallande. Samtidigt kallas kvinnan för antingen karaktärslös eller beskylls vara en dålig version 

av mannen.  

Det sägs också att ”qvinnorna sjelfva är att skuld till deras nedsättning” eftersom kvinnan 

behaga mest att beundras av en man att hon ”[ä]fven med det medelmåttigaste hufvud [...] leker 

med hans passioner”. Kvinnorna förenar en fysisk ”pest” med den ”moraliska”.  Här talar 60

författaren om kvinnans nedsättning som ett allmänt känt fenomen. Han ger kvinnan skulden för sitt 

beteende. Han menar även att det skulle finnas något sjukligt över hennes moral och fysiska 

existens. 

I Kvinnan och hemmet hävdas att mannen som förstår kvinnans höga värde håller ”hennes 

hjärta dyrbart” och att det är fel att se på henne med ”oren begärelse”.  Även de:  61

...mäktige romares lära om kvinnan var, att hon under skepnaden af något gott endast är ett bländande 
onda [...] Från sådan föreställning om kvinnan kunde forntiden aldrig lösgöra sig [...] aldrig komma 
ifrån nämnda inbillning, ringaktning och fördom angående kvinnan. Utan denna åsigt om henne [...] 
antogs såsom en obestridlig sanning, en kvinnans trosartikel, oafsett talande motbevis i gerning från 
kvinnans sida ej saknades.  62

Här påstås att romarnas låga kvinnovärdering var en "väsentlig orsak till deras sedliga förfall”.  63

Författaren lyfter de forna romarnas kvinnosyn som ett dåligt föredöme. Det är fel att bygga sin 

värdering av kvinnan på den. Den orsakade till och med rikets förfall. Enligt romarna sågs kvinnan 

som på ytan som god men i grunden ond. Författaren till Kvinnan och hemmet påpekar att en ”ädel” 

kvinna bör komma ihåg Jesu mor, Marias ”heliga blygsamhet [...] anspråkslösa väsen”, och ta det 

”till eder levnads föresyn”. Han prisar den ”trogna, vaksamma och förbedjande kvinnan och 
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modern”.  Jesu mor, Maria borde alltså vara kvinnornas förebild och ideal som blygsamhet, 64

anspråkslöshet, trogenhet och moderskap betonas.  

I  Fruntimmersspegeln  används  uttryck  som  ”säger  man”  om  visdomsanspråk  vilka  också 

modifieras.  I  Kvinnan  och  hemmet  menar  författaren  att  det  ska  ha  cirkulerat  kunskap  om att 

kvinnan är ond, som ska ha tagits som en ”obestridlig sanning”, men detta avslås som fel. Båda 

författarna antyder att uppfattningar setts som allmänkunskap vilka de kommenterar. Medan den 

tidiga författaren använder bibelreferenser för att argumentera för kvinnans ondska menar den sena 

att synen på kvinnan som ond tillhör forna civilisationer. Den är fel och förödande. I 

Fruntimmersspegeln påstås det att kvinnan är värdelös eller får sitt värde genom en man. Hon ses 

som karaktärslös och okvinnlig om hon visar karaktär. Hon är både en fysisk och moralisk pest som 

kan verka god men i grunden är elak, något ont. Hon kallas docka och leksak vilket skildrar henne 

som mindre mänsklig och barnslig. I Sverige blev ogifta kvinnor först myndiga 1863, vilket var 25 

år efter att verket publicerats. Fruntimmersspegelns författare nedvärderar också kvinnan genom att 

kalla henne elak med en sjuklig fysik och moral.  

      I Kvinnan och hemmet uppmanas männen värdera ”kvinnohjärtat”. Kvinnan bör hållas högt när 

det kommer till hennes religiositet och bön. Hon är varken omoralisk eller likgiltig för sanningen. 

Hennes värde är högt i hemmet och i kärleken mellan man och kvinna. Fruntimmersspegelns 

författare erkänner kvinnornas nedsättande i samhället men beskyller dem själva för det eftersom de 

beter sig på ett sätt som gör att de förtjänar den behandling de får. Den goda kvinnan kallas 

”undfallande”, ”huld”, ”anspråkslös” men även bildad. Kvinnan och hemmets författare prisar 

kvinnodygderna ”blyghet”, ”anspråkslöshet”, ”gudsfruktan” och huslighet. Båda författarna ser 

alltså att hon värderas lågt i samhället. Enligt den första förtjänar hon det. Enligt den sena är 

nedvärderingen fel och leder till förfall. Båda uppmanar henne till att vara anspråkslös och i 

hemmet. De ställer alltså liknande krav på hur kvinnor bör vara. Samtidigt visar författaren till 

Kvinnan och hemmet mer respekt mot kvinnan genom att åter lyfta positiva exempel, samtidigt som 

mannens brister poängteras istället. 

Om kvinnans ursprung och framtid  
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I Fruntimmersspegeln påstås det att flera kvinnor kommer från änglar som Gud störtat ned för att 

”plåga karlarne”.  Det sägs även att kvinnan är människans ”hona” som kallas ”moder” men att 65

”[n]aturforskare [...] utmärker mannen som skapelsens herre [...] enligt förstfödslorätten och det 

gamla feodal-systemet, tillkommer mannen företrädet, såsom den först skapade”.  Skriftens ord 66

citeras och kommenteras: ”’Jag har skapat qvinnan, mannen till ena hjelp, och att föda honom 

barn’.- Eljest tillskrifver man henne likväl mycket ondt”. Det konstateras att hon var dålig för flera 

bibliska män och att det skulle vara svårt att ”uppteckna allt det onda”.  Vidare meddelas läsaren 67

på ett annat ställe:  

Hvad skapte Gud af allting sist, var det ej qvinnan? Jo, helt visst. Så på det nya husets topp sist 
väderflöjeln sättes opp.  68

Ovan beskrivs kvinnans ursprung från Gud på olika sätt. Det hänvisas till allmänvetskapen att 

kvinnan kallas ”moder”.  Det hänvisas också till olika system och budord för att rättfärdiga 

mannens allmänna företräde framför kvinnan, bland annat att kvinnan skapades för att föda barn 

och hjälpa mannen. På detta kommenteras att hon annars ofta är dålig.   

När Adam tog en lur i Paradiset, hans refben togs, och hvartill det, mån tro? Att deraf skapa qvinnan. 
På det viset Hans första hvila blef hans sista ro.  69

 

På ett annat ställe står det: 

Det berättas att Gud, när han skapade Eva, först visade Adam det från honom lånade refbenet. 
”Hvad är det?” frågade Adam. –”Ett ben, kalladt refben, hvaraf jag vill skapa din följeslagarinna; du 
ser att det är hårdt och krokigt, och att du kan umbära det; vänta således af din hustru just ej någon 
böjlighet eller rättframhet, utan tag henne för vad hon är: för ett umbärligt ting  70

 

Dialogen beskriver det som ofta berättas. Utifrån tidigare exempel kan det antas att flera versioner 

av aforismen om revbenet cirkulerade i samhället. Dessa kritiserar kvinnan men poängterar olika 
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saker. Den ena antyder att hon stör mannen. Den andra stödjer uppfattningen att hon är hans 

följeslagare men oviktig i sig själv. 

 I Kvinnan och hemmet står:  

Det har med viss mening med skäl blivfit sagdt, att kvinnans historia är religionens historia; eller med 
andra ord om man känner kvinnans ställning jämförd med mannens i ett land, så kan man däraf sluta 
till, hurudant det sedliga och religiösa tillståndet i ett sådant land är  71

Vidare frågas om hon vill: ”hjälpa eller stjälpa [...] eller har hon på nytt låtit sig fångas under 

träldomens ok?”  Här hänvisas till vads som ”sagts” tidigare men det förtydligas inte när och hur. 72

Detta antyder att författaren tror att det kan vara läsaren bekant. Författaren omformulerar även 

uttrycket. Han menar att en befolknings kvinnosyn kan avslöja mycket om den allmänna 

sedligheten. Här antyds det att den samtida kvinnan har makt att själv påverka om hon ska 

behandlas dåligt eller inte. Vidare hade de bibliska kvinnorna jungfru Maria och prästfrun Elisabeth 

visat en ”underbar modersglädje”. Kristendomen ska ha återgett kvinnan värdet efter att hon varit 

under mannens ”träldom”. Hon blev ett ”fritt älskande väsen” vid den ”stundom kärfve mannens 

sida”, men ska inte därför ”hämnas” på honom. Kristus sägs ha befriat kvinnan från ”fördomarnas 

ormhufvud i manlig gestalt”.  Kristna och lyckliga mödrar presenteras som idealkvinnor och 73

kvinnan avråds uttryckligen från att hämnas på mannen. Här kritiserar författaren mannen genom 

att koppla honom till fördomar. Det påstås även:  

Mannen Adam, af jordens stoft danad, var herre övfer allt före honom skapadt ; men han ägde dock 
ingen vid sin sida, som kunde dela hans glädje. Gud såg, att det icke var godt för mannen att vara 
allena; då skapade Gud kvinnan, Eva, så däglig af Adams revben, vid Adams sida, när Adam sof, att 
hon, kvinnan, skulle vara mannen till hjelp.  74

Här förekommer samma bibelreferens som berättar att kvinnan skapades av mannens revben. Men 

här betonas att hon skapades för hans skull, för att dela hans glädje men också för att hjälpa honom. 

Det poängteras att ”var hon sedan den som först syndade” så har mannen ända sedan Adam ”icke 
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försummat att framhålla detta” och försökt att ”skjuta skulden till allt ont på kvinnan”.  Att hon 

”varit kringgärdad och nedtryckt” och att hon behandlats illa ”af mången man”.    75

      Det faktum att kvinnan först syndade har alltså använts för att smutskasta kvinnor ända in i 

samtiden. Mannen har utnyttjat sin fördel och gett henne skulden för allt och tillåtit sig att behandla 

henne illa. 

      I  Fruntimmersspegeln  hänvisar  författaren till  vad kvinnan ”brukar kallas”,  eller  ”vad som 

berättas”, en slags allmänkunskap. Två aforismer refererar till samma bibliska scen med revbenet 

och är båda kvinnokritiska men lyfter olika poänger. Därför är det troligt att flera aforismer med 

temat cirkulerade i samhället och användes för att förmedla olika kunskaper om kvinnan. Kvinnan 

och hemmets författare antyder en allmänkunskap när han påminner om vad som ”blivit sagt” och 

säger det ”med andra ord”. Det visar hur kunskap om uttrycken cirkulerat och förändrats när de 

använts i olika sammanhang.   I Kvinnan och hemmet  förekommer en variant av aforismen med 

revbenet men utan kvinnokritiken.  Varianter av aforismen förekommer alltså inte bara flera gånger 

utan under båda tillfällena som undersöks. Det är ännu ett stöd för att denna slags aforism frekvent 

har använts när kunskap om kvinnan cirkulerat i  samhället.  Författaren till  Fruntimmersspegeln 

menar  åter  att  kvinnan är  något  ont  vilket  stöds av bibelreferenser.  Hon skapades sist  och bör 

prioriteras sist. I Fruntimmersspegelns aforismer om revbenet stör Eva Adam eller så är hon oböjlig 

och oviktig. Hennes uppgift är sedan skapelsen att föda barn. I Kvinnan och hemmets version av 

samma bibliska scen är hon skapt för att  dela mannens glädje men också för att  hjälpa honom. 

Kvinnodygder är fromhet och moderskap. Glädjen mellan mannen och kvinnan beskrivs som viktig. 

Enligt denna författare ska mannen ha tryckt ned och förslavat kvinnan innan hon blev ett ”fritt 

älskande väsen”. Kristendomen ska ha befriat henne men hon varnas för att hämnas på mannen.  

Kvinnans  historia  likställs  med  hemmets  och  hon  kopplas  till  bönen.  Kvinnan  och  hemmets 

författare  prisar  kvinnlig  frigörelse  och kritiserar  mannens  herravälde.  Samtidigt  menar  han att 

kvinnor som befrias från mäns förtryck måste avvärjas från hämnd. Det antyder en rädsla för att 

frigjorda kvinnor skulle kunna agera på ett farligt sätt som måste hejdas. På liknande sätt kallades 

frigjorda kvinnor hämndgudinnor i Fruntimmerspegeln. Båda författarna spårar kvinnans uppgift 

till hennes skapelse från mannen; hon ska vara en slags hjälpreda åt honom och idealkvinnan är en 

moder. 

Sammanfattning 

 Flodén, s. 3.75

	 	 �  av �26 50



Författarna använder fraser som ”allbekant” eller ”säger man”. De påstår sig utgå från 

allmänkunskap eller det vardagliga. Båda modifierar eller kommenterar kunskap som framförs som 

välkänd. Det tyder på att den har cirkulerat bland massorna och möjligtvis i de bredare 

samhällslagren så som Geary implicerar att aforismer har gjort genom tiderna. Det liknar även hur 

Hui föreslår att aforismförfattare kommenterar varandras påståenden och motsätter sig tidigare 

filosofiska resonemang. Justeringarna av uttalandena tyder även på att aforismerna, som Morson 

föreslår, omformas i cirkulationen. Resultatet blir något bortom de ursprungliga avsikterna, anpassat 

till och återspeglande en allmän samtida kunskap.  När det gäller allmänuppfattningen antas 

exempelvis kvinnans nedvärdering vara ett känt fenomen i båda verken även om författarna 

förhåller sig olika till den. I båda verken förekommer samma referens till den bibliska scenen där 

Eva föds ur Adams revben. I det tidiga verket två gånger och i det sena verket en. Sensmoralen 

skiljer sig mellan versionerna men i de tidiga framförs en kvinnokritik som saknas i den sena. 

Författarna ändrar alltså dem i samband med att de används i olika kontexter. Att flera aforismer 

med samma referens dyker upp i olika former och vid olika tidpunkter tyder på att referensen var 

särskilt vanlig i kunskapscirkulationen kring ämnet. Författarna justerade återberättandet av 

materialet efter den kvinnosyn de ville förmedla. Detta visar hur påståenden, här bibliska, kunde gå 

bortom de ursprungliga författarnas avsikter. Aforismerna omformas efter hur olika författare 

använder dem. Det visar också hur aforismerna utmärks av författarnas personligheter, så som 

Geary påstår, och tidens nymodigheter, som Davis menar. Det är också ett uttryck för hur 

aforismernas förändring genom tid kan visa hur skiften i idéer har förekommit, så som Ringler 

föreslår. 

I Fruntimmersspegeln förknippas kvinnan med kroppslighet, svaghet, omänsklighet och 

irrationalitet. Författaren förknippar henne med ondska, elakhet och hon ses som fysiskt och 

moraliskt sjuklig. Detta kan kopplas till hur könen under 1800-talet sågs som motsatser där mannen 

stod för rationalitet och kvinnan för känsla. Att kvinnan likställs med en apa eller det kroppsliga kan 

ses som ett uttryck för att man såg henne som omänsklig eller vild. Hon tillskrivs en barnslighet och 

värdelöshet som bara försvinner om hon är tillsammans med en man. Det kan kopplas till hur 

kvinnan länge under 1800-talet var omyndig och beroende av en manlig förmyndare, eller till hur 

mannen skulle försörja familjen.  

I Kvinnan och hemmet förknippas hon istället med ett högt värde, särskilt när det gäller 

hennes religiositet och kärlek. Detta kan ses i förhållande till hur kvinnan under 1800-talet alltmer 
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kom att ses som den i familjen som var länken mellan gud och övriga familjemedlemmar. Hon 

förknippades även med kärleksfullhet och ömsinthet.  

Båda författarna anger hemmet som kvinnans plats. Idealkvinnan skildras som moderlig och 

som en slags hjälpreda åt mannen. I det tidiga verket ska hon vara undfallande, i det sena blygsam, i 

båda anspråkslös. Det stämmer med hur idealet om de separata sfärerna spred sig från medelklassen 

och ut i samhället under 1800-talet. Kvinnans plats skulle vara i hemmet medan mannen skulle dra 

in pengar till familjen och agera i det offentliga. Karaktärsdrag som undfallenhet, blygsamhet och 

anspråkslöshet stämmer väl överens med synen på den tänkt känslosamma och kärleksfulla kvinnan 

som skulle vara i det avskilda hemmet och som var väsensskild från den rationella mannen i 

offentligheten. 

Enligt Fruntimmersspegelns författare förtjänar samtidens kvinnor att nedvärderas eftersom 

de beter sig löjligt. Men kvinnor som försöker frigöra sig ses som farliga hämndgudinnor likt 

”furier”. Det påminner om hur upprörda vittnen beskrev kvinnorna som deltog i franska 

revolutionen som vildsinta och lika ”furier” och kan tyda på en bestående uppfattning om att ett 

sådant vildsint beteende alltid skulle utmärka kvinnors frigörelse vilken därmed får en negativ 

prägel. Det kan också kopplas till hur det harmoniska samhället antogs utmärkas av ett 

könsuppdelat arbete. En tänkt harmoni som skulle hotas av kvinnor som menade att kvinnan borde 

lära sig att försörja sig själv. En utbildad, självständig och frigjord kvinna som Wollstonecraft – 

eller de kvinnor som senare talade för kvinnlig självständighet, exempelvis genom romankaraktärer 

– förespråkade ideal som Fruntimmerspegelns författaren kritiserar. Enligt honom tycks dessa ideal 

ha uppfattats som skadliga för ordningen i samhället och på så sätt farliga, om än på ett annat sätt än 

de vildsinta kvinnorna under franska revolutionen. Kvinnan och hemmets författare kritiserar män 

som nedvärderar kvinnor och utger sig för att vara positiv till kvinnofrigörelse. Samtidigt anser han 

att det är nödvändigt att varna kvinnorna för att hämnas vilket tyder på att det även här finns en 

rädsla för att frigjorda kvinnor ska orsaka skada. 

2. Äktenskapets tillstånd och moral 

Nästan hälften av båda verkens aforismer berör äktenskapet. Detta visar att äktenskapet uppfattas 

som en naturlig koppling till kvinnans väsen.  I Fruntimmersspegeln varierar formen på aforismerna 

mellan mycket korta, eller något längre, medan stilen i Kvinnan och hemmet är mer enhetlig. 
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Om äktenskapets inledning  

 

I Fruntimmersspegeln står det att av de tre ting talaren ”fruktar mäst” finns både "qvuinna” och 

”präst”.   På ett annat ställe uttrycker en man att:  76

 

Om jag en gång skulle vara tvungen att gifta mig, så skulle jag välja den aldra minsta hustrun, enligt 
den gamla godkända regeln, att man af onda ting bör välja det minsta.  77

Dessa aforismer antyder en negativ syn på äktenskapet.  Samtidigt lämnar de utrymme för olika 

tolkningar. Läsaren får till exempel inte närmare besked om varför just kvinnor och präster skulle 

fruktas. Författaren antyder även att det är ett rimligt antagande att mannen påtvingas giftermålet. 

Här hänvisas också till en regel som antas vara allmänt godkänd. Slutligen framställs kvinnan utan 

tvekan som något ont utan att författaren känner behov av att precisera varför hon skulle vara det. 

Vidare står det att:  

I våra fäders tid var det känslan och förnuftet, som knöto hjärtats band; guldet förledde ännu icke till 
laster [...]och med kärlek vann man kärlek [...] en blomsterbukett från den älskade ansågs bättre, än en 
diamant [...] Men ack, huru ha icke sederna nu mera förändrat sig! Nu är allting falt för penningar [...] 

den som betalar väl, vinner allt hvad han vill vinna.  78

Här återkommer en negativ syn på den samtida kvinnan och det antyds att hon är girig eftersom hon 

hellre vill ha en diamant än en blomsterbukett.  Det hävdas att det var bättre förr då ”känsla och 

förnuft” –  alltså annat än materiell rikedom – påverkade vem man älskade. Författaren skriver även 

att mannen ska undvika att välja en maka som endast vill fånga honom med ”sina behag”. Om hon 

inte ”gifva hans hjerta och förnuft någon sysselsättning” är det som att ”vilja göra ett blomsterband 

endast af blommorna, utan deras stänglar”.   79

       Här får läsaren uppfattningen att makan inte bör väljas av ytliga skäl. Fysiska behag ställs som 

motsats till både hjärta och förnuft.  På ett ställe skildras en scen där en far ger sin son råd om 
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giftermål.  På ett annat ställe beskrivs ett samtal mellan en mor och dotter som ”ett kort 80

sammandrag, en ungefärlig skildring af [...] den mognade, verldserfarna damens åsigt”.   Här 81

informerar den världserfarna modern sin dotter om att hon inte måste ge sin make sitt hjärta bara för 

att hon ger honom sin hand:  

 
Kära barn, det var ju bara fråga om handen; det der tinget, som du kallar hjerta, kan du göra med hvad 
du vill  82

 

Här gör författaren anspråk på att ungefärligt skildra ett typiskt samtal mellan en mor och hennes 

dotter. Detta tyder på att han ansåg att liknande samtal ofta förekom. Att föräldrarna flera gånger 

dyker upp som rådgivare stödjer denna syn. I det senare exemplet påstås också att kvinnan ofta kan 

tänkas gifta sig av en annan anledning än kärlek. 

I Kvinnan och hemmet hävdar författaren att ett bra äktenskap är beroende av att mannen är 

innerligt ”dragen till en viss människas personlighet” att han kan ”älska henne och hängiva …[sig] 

åt henne, även om skönheten försvinner ” både i ”lust och nöd”.  Mannen ska fortsätta ”bedja och 83

arbeta, ja lida för henne mer än för …[sig] slejf ”, vilket bekräftas i det inre och ” i förnuftet och 

samvetet”. ”Om det yttre och inre inte stämmer överens kan man härute se Guds vilje”.  Man kan 84

alltså älska varandra trots att man upptäcker fel hos den andra. Författaren varnar även för att 

många i samtiden ingått dåliga äktenskap som mer ”liknar bolag” på grund av girighet och där 

äktenskapen blir en ”maskinmässig arbetsinrättning där ena eller båda parter blir lastdragare”.  85

Man bör med goda skäl och eftertanke välja sin livspartner, så man kan förhindra att det blir ett 

dåligt äktenskap. Det skrivs även att man i fråga om äktenskap bör ”fästa tillbörligt avseende vid en 

faders och moders råd”.  Författaren anger också att en kvinna felar om hon:  86
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...blott på grund af sina föräldrars råd ingår äktenskap med den man, hvilken de utvälja, men som hon 
icke älskar. Dock ännu sämre handla sådana föräldrar. Och allra sämst är den man, som - därom 
medveten - likväl vill ingå ett sådant olyckligt äktenskap.  87

Här framhävs alltså även mannens potentiella fel. På ett annat ställe konstateras att: 

Äktenskapet är ock den allmännaste jordiska kallelse och pligt, som anbefaldts åt människornas 
samveten och hjärtan. Men kan du draga dig undan äktenskap endast för att mera odelat kunna tjena  
din Gud [...] då är ditt ogifta tillstånd rätt och tillbörligt. Likaså om du saknar förutsättningarne för 
ingåendet af ett lyckligt äktenskap [...] icke funnit den du kunnat gifva ditt hjärtas kärlek [...] när du 
betänkt, att valet av maka har så stor betydelse för både detta lifvet och det tillkommande.   88

Det poängteras att valet av maka kommer att påverka om man hamnar i ett lyckligt eller olyckligt 

äktenskap. Visserligen målas äktenskapet upp som en plikt och ett ideal, men det kan gå an att avstå 

från äktenskap om personen i fråga kan tjäna Gud bättre genom att leva ensam. 

     Båda samlingarna talar om hjärta, känsla eller förnuft som något som bör vägleda valet av maka. 

I Kvinnan och hemmet anges de inte uttryckligen tillsammans utan används vid olika beskrivningar 

av ideala äktenskapsförhållanden.  I Fruntimmersspegeln framställs dessa som skilda från varandra 

när fysiska behag ställs som motsats till hjärta och förnuft. I Fruntimmerspegeln beskylls kvinnan 

för alla möjliga svagheter, inklusive saker hon inte kan rå för såsom exempelvis hennes utseende, 

vilket rättfärdigar att mannen kan vilja undvika giftermål. Kvinnan och hemmet riktar sig inte lika 

specifikt mot kvinnan i sin kritik utan talar mer om allmänna faror som både mannen och kvinnan 

bör se upp för i sitt val av äkta make eller maka. Fruntimmersspegeln implicerar exempelvis att 

kvinnan inte alltid kan tillfredsställa mannen intellektuellt, medan Kvinnan och hemmet istället 

poängterar att både mannen och kvinnan kan och bör uppskatta varandra själsligt. Båda verken 

tycks dock vara eniga i att man bör älska varandra bortom utseendet. Till skillnad från det tidiga 

verket, menar Kvinnan och hemmet att detta är möjligt för båda parter och ber maken göra 

uppoffringar och gå bortom egot. I Fruntimmerspegeln framställs istället kvinnan negativt både till 

det yttre och det inre. Men styckena i denna tidiga samling är ofta korta och innehåller flera 

metaforer vilket lämnar en öppenhet i materialet och gör det svårare att tolka vad avsändaren menar. 
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Båda verken ser giftermål av girighet som i grunden dåliga, men ändå utmärkande för samtiden. 

Fruntimmersspegeln pekar mer specifikt ut kvinnan som den giriga, till männens förlust. I den 

senare samlingen finns potentiell girighet hos båda könen. I båda verken konstateras att alla 

förväntas ingå i ett äktenskap under livet, och varnar för besvären det kan innebära. Föräldrars råd 

spelar roll i båda samlingarna och båda varnar för ytliga giftermål där utseende tillskrivs alltför högt 

värde och för girighet i samband med giftermålet. Generellt är första verkets aforismer kortare och 

uppger inga precisa råd utan informerar om, och implicit varnar för, besväret. Det andra verket ger 

mer specifika tips för att avvärja fallgropar i samband med äktenskapet. Här knyts girigheten till 

samtiden i ett större samhällsperspektiv, vilket visar en parallell mellan synen på dåliga äktenskap 

och vissa samhällsfenomen. Girigheten uppfattas med andra ord som allmänt spridd i samhället 

vilket får dåliga konsekvenser även för enskilda individer om vederbörande låter sådana ytligheter 

påverka valet av äktenskapspartner. I det sena verkets aforismer får alltså synen på äktenskapet 

representera något större i samhället. 

Om det äktenskapliga samlivet 

I Fruntimmerspegeln säger att för kvinnan ”är kärleken ändanmål” som upptar hennes tankar men 

för mannen är kärleken ”endast medel” då han fortfarande kan koncentrera sig på sina övriga idéer, 

sin filosofi och sina plikter.  Aforismen antyder att kvinnan, till skillnad från mannen, inte kan 89

klara av att koncentrera sig på andra tankar eller plikter när hon är förälskad. Men avsnittet är 

samtidigt kortfattat och lämnar utrymme till läsaren att göra sin egen tolkning.  På ett annat ställe 

påstås att det finns ”många fruntimmer, som gerna känna sig olyckliga” antingen för att bli 

ompysslade eller för att de föredrar en olycklig kärlek som ”upphöjer dem i egna ögon till 

romanhjeltinnor” men att ”sådana qvinnor tänka ej på, att de måste bli besvärliga och tråkiga för 

sina män”. Här hånas kvinnor som visar sin olycka. De kallas tråkiga för männen omkring dem. Till 

detta problematiska beteende kopplas att de olyckliga kvinnorna skulle identifiera sig med 

romanhjältinnor.   90

I en annan aforism talas det om att Orfeus kämpade för att få tillbaka sin maka men att 

numera ”mången vill åt fanders sig begifva” för att slippa se sin fru.   En annan lång aforism 91

beskriver hur kvinnan i sina humörsvängningar bara kritiserar maken, kallar honom ”den surmulna 
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karlen” när han bara är allvarlig och kallar nedlåtande hans skämt för plattheter.  Eftersom hon inte 

visar vederbörlig respekt för honom, kan han knappast förväntas kunna fortsätta älska henne.  Här 92

insinueras att det skulle vara en slags allmänkunskap att män i samtiden vill undvika sina fruar. 

Kvinnokaraktären tillskrivs bitterhet, samtidigt som mannens förakt beskrivs som fullt förståelig. 

Författaren ger exempel på särskilda uttryck som han anser att är vanliga när kvinnan klagar på 

mannen. Dessa framställs som delar av ett dåligt beteende hos henne. Det menas förklara varför 

mannen inte kan förväntas älska henne. Å andra sidan konstateras även att ”skriften” gjort mannen 

till kvinnans herre men att sanningshalten i detta kan betvivlas då: ”Visst mannen Herre är, men 

endast titulär”.  Formuleringen kan tolkas som att även om Bibeln utpekar mannen som kvinnans 93

överherre i teorin fungerar det inte så i praktiken.  Med andra ord är det osäkert hur stor makt han 

har över henne i det vardagliga livet. 

I denna samling framhävs också kvinnans del i arvsynden, då det konstateras att jorden kan 

liknas vid ett paradis, för ”den vimlar av Evor och för var och en finns en orm”.   94

I Kvinnan och hemmet anspelar ett stycke på samma tema, men här påstås det att: ”Herren Jesus 

dödat ormen, och helat det som Eva felat”.  I Kvinnan och hemmet skriver man att kärleken är en 95

”naturlig böjelse” som ”män och kvinnor hafva ömsesidigt”. Mannens kärlek till bruden liknas vid 

Kristus kärlek till församlingen. Kärlek är ”inte en lek” utan ”dödar ditt själviska liv” så att du kan 

leva för din älskade. Kärlekens makt sägs kunna ”elektriciera”. Vidare citeras Martin Luther flera 

gånger, bland annat då han beskriver att det inte finns något ”ljufvare ting” än ”kvinnokärleken” 

och att det är en ”kristlig och from sak att du har en ung mö kär”. I aforismen framhålls kärleken 

som en ”from sak”. ”Gud vill icke att man ska förakta denna [...] utan hålla i ära”.    96

    Här används elektriciteten för att positivt illustrera kraft vilket kan antyda en metaforik 

kopplad till de samtida samhällsförändringarna i den framväxande moderniteten. I detta verket 

beskrivs ett äktenskap som lyckligt när maken å ena sidan är ”sträng mot sig själv men mild mot sin 

maka [...] aldrig bitter, aldrig tvär”. Kvinnan ska å andra sidan inte gräla utan ”vara sin man 

tillgiven, ej tillgjord [...] med andra ord kvinna”. Hon bör vara ”gudfruktig", ”oförstäld”, 

”kärleksfull”, ”vänlig” och ”göra hemmet varmt”, visa ”blygsamhet” samt ”lätta bördorna” åt 
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mannen.  Här får mannen skulden för bitterheten och ombeds anstränga sig för att få den 97

äktenskapliga samvaron att fungera då detta också är hans ansvar. I texten kritiseras inte främst 

kvinnan för sina potentiella fel utan istället ges exempel på hur hennes agerande bör vara.  

   Medan det kvinnoideal som förmedlas är väldigt snarlika i båda verken, beskrivs alltså idealen 

i det första främst utifrån kvinnans laster och potentiella fel och i det senare snarare genom att lyfta 

fram hur hon gör när hon uppträder korrekt. I Kvinnan och hemmet påstås även att den kristna 

kvinnan är ”befriad från kvinnohatet", men att frigöraren ”inte är mannen utan Gud”.   De goda 98

makarna ska inte klaga på varandra utan ”taga del i allt, som kan röra dem gemensamt”. Och ”hvad 

som är en väsentlig del af människans inre lif, sådant det röres af Gud eller af den yttre världen, 

skall vara bådas egendom”.  Här framställs alltså äktenskapet som ett samarbete såväl världsligt 99

som andligt där båda parter bör bete sig respektfullt mot varandra. 

Båda samlingarna tillskriver mannens kärlek till kvinnan specifika drag, men i Kvinnan och 

hemmet anges dessutom generella drag för båda parter och det framhävs att den älskade bör gå före 

egots intressen och att mannens kärlek till kvinnan bör vara en viktig del av hans tillvaro. Genom 

Luther hänvisar författaren till en särskild auktoritet och kopplar även kärleken till fromhet på ett 

sätt som inte görs i Fruntimmersspegeln. I båda verken refereras det till Bibelns berättelse om 

paradiset, ormen och arvssynden, men textavsnittet används för att visa helt olika poänger. I den 

tidiga betonas kvinnans skuld till hela arvssynden medan den andra tvärtom betonar att kvinnans 

skuld är sonad och överspelad.  Här ser vi alltså exempel på när en aforism utgår från en 

originalkälla, men justeras och får ny innebörd. Genom att hänvisa till en viss allmänkunskap 

fulländar aforismen budskapet med en egen vändning. Bibelreferensen förklaras inte i något av 

fallen utan läsaren antas förstå och kunna relatera till källan. Religionen och Bibeln fungerade med 

andra ord fortfarande som en självklar auktoritet och behövde inte refereras eller förklaras.  Medan 

Fruntimmersspegeln använde bibelreferensen för att utdela kvinnokritik byggde författaren till 

Kvinnan och hemmet vidare på bibelberättelsen med en ny tolkning som sa att kvinnans synd nu var 

helad genom kristendomen. Eftersom hennes synd var sonad kunde hon inte längre kritiseras utan 

vidare anledning. Aforismförfattarna hade alltså inga problem med att kommentera och justera 

bibeltext som var allmänt känd efter sin egen poäng. Här kan vi se spår på hur aforismen anpassats i 

innehåll och utformning utifrån samtiden. 
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Om äktenskapets följder 

I Fruntimmersspegeln hänvisas vid ett tillfälle till kvinnors otrohet utifrån en bok från 1700-talet. 

Aforismen slutar med att mannen aldrig ”log” i äktenskapet, inte ens när kvinnan var ”hederlig och 

dog”. Författaren valde alltså att plocka upp hundra år gammal kunskap och förklarade dessutom att 

situationen var ”lätt att förklara” och ”ingenting ovanligt”.  Med andra ord såg författaren  det 100

scenario som aforismen skildrade som något självklart eller vanligt och därmed som ett exempel för 

tidlös visdom. Utsagan kan tolkas på flera sätt men en tolkning är att äktenskapet tog glädjen från 

mannen för all framtid. Någonting som även antyder att det äktenskapliga samlivet här får en 

negativ prägel är sättet kvinnans död beskrivs som en ”hederlig” tjänst hon utfört.  I samma verk 

beskriver olika aforismer att hustrun ofta ”medför en portion av gift” i hemmet. Mannen sägs 

vanligtvis kalla sin hustru ”sin äkta hälft” medan ”rätta ordet vore kanhända för mången, att kalla 

henne ’sin äkta fjerding’” eftersom hon gör så lite för att lösa hemmets problem.  I ytterligare en 101

aforism hävdas rent av att äktenskapet är ”kärlekens graf. Det medgifves! Och vi karlar äro kullen 

som bär – korset”.  Vid ytterligare ett annat tillfälle påstås en man ha förlorat tre älskarinnor, den 102

tredje genom att gifta sig med henne.  103

       Citaten eller talesätten som författaren återger här och ibland modifierar har flera saker 

gemensamt. De understryker alla att äktenskapet får negativa följder för mannen samtidigt som de 

framställs som allmänkunskap eller okontroversiella fakta. Den sista levnadsvisdomen tillskrivs en 

”fru Lenngren” vilket är intressant för att detta visar att även kvinnor var delaktiga i cirkulationen 

av samlingens uttryck. I två av aforismerna kopplas frågan om kvinnans goda eller dåliga 

uppförande till hemmets sfär och i en av dem antyds det att hon bör ta ansvar för att lösa problemen 

där.  

      Kvinnan och hemmets författare delger i en aforism att ett äktenskap kan bli olyckligt när 

mannen beter sig illa.  Han kan vara ”ogudaktig, falsk, argsint, drinkare m.m” och han ska inte 

förvänta sig ett lyckligt äktenskap om han ”behandla sin maka på ett hedniskt vis eller som 

tjänstejon”. Agerar han olämpligt blir kvinnan ”snart svårmodig, misstänksam [...] motstridig” 

varefter de lever i oenighet. Istället ska han vara ärlig och fridsam mot henne. Det är hans ”pligt att 
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kläda och föda hustrun” annars har han inte rätt att ”träda i äktenskap”.  I Kvinnan och hemmet tar 104

alltså författaren kvinnans parti mot mannen och avråder honom från att behandla kvinnan som 

tjänstefolk. Hemmets välstånd ligger med andra ord på mannens ansvar och är beroende både av 

hur han behandlar sin hustru och av att han lever upp till sin plikt som familjeförsörjare.  

Vid ett annat hävdar författaren att: 

  
glädje i den andre och den andres egendomlighet är oskiljaktig från kärleken och förrgår, blott om 
denna själv förgår  105

Återigen poängteras alltså att båda parter är skyldiga att visa uppskattning för varandras egenheter 

och att kärleken dem emellan är avhängig hur väl de lyckas med detta.  

      I båda samlingarna betonas att brist på kärlek minskar uppskattningen av partnern, men i 

Fruntimmersspegeln anges bristen på kärlek ofta vara en mer eller mindre naturlig följd av 

giftermålet. Här målas ofta mannen upp som ett offer som tvingas lida under äktenskapet. I Kvinnan 

och hemmet uppfattas ett dåligt äktenskap istället vara mannens verk. Han beskylls för okristliga 

laster och dåligt beteende. Mannen med dåliga karaktärsdrag målas som antagonisten i förhållandet, 

medan den goda mannen är den kristna kvinnovännen. I båda samlingarna diskuteras olyckliga 

äktenskap där makarna lever i oenighet med varandra som reella faror. Lyckliga äktenskap där 

makarna känner bestående kärlek för varandra framställs däremot nästan som en omöjlighet i 

Fruntimmersspegeln medan aforismerna i Kvinnan och hemmet genomsyras av en positiv bild där 

makarnas samliv lika gärna kan sluta lyckligt.  

Sammanfattning  

 

Jämförelsen av Fruntimmerspegeln och Kvinnan och hemmet visar att det tidiga verket innehåller 

fler hänvisningar till allmän kännedom. I det tidiga verket är aforismerna korta och till viss del 

öppna för olika tolkningar. I det sena verket är de längre och förtydligar ofta sensmoralen. Att båda 

verken hänvisar till det välkända tyder på att författarnas anser sig förmedla visdomsanspråk som 

inte bara cirkulerar i samhället utan antas vara vanligt förekommande allmänhet. Det tyder på att 

aforismerna, likt vad Geary föreslår, cirkulerade bland allmänheten ute i samhället. Det tidiga 

verkets relativt fåordiga uttryck liknar hur Morson beskriver aforismer som korta och självständiga. 
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Deras mångtydighet överensstämmer med hur Hui tillskriver aforismer ett drag av ovisshet. Således 

är det troligt att särskilt dessa aforismer kan ha omformats bortom tidigare talares avsikt när de 

cirkulerat, likt vad Morson föreslår.  Även om författaren till Kvinnan och hemmet ofta förtydligar 

sina påståenden, utmärks aforismerna i båda verken av allmänna visdomsanspråk. Deras 

sammansättning och innehåll förhåller sig till den tid och det samhälle som de publicerades i.  

      Innehållet som förmedlas i det tidiga verket präglas vanligtvis av en negativ kvinnosyn medan 

det sena verkets författare tvärtom ofta försvarar kvinnan och kritiserar mannen. I början av 1800-

talet var kvinnors beroende av män starkare än under seklets slut. Kvinnor i Sverige hade vid slutet 

på 1800-talet både börjat få tillträde till högre utbildning och några fick viss kommunal rösträtt. 

Först vid mittet av seklet infördes myndighet för kvinnor, om än enbart för de ogifta. När det tidiga 

verket publicerades hade kvinnorna i samhället inte lika mycket att säga till om när det gällde hur 

män behandlade dem. Deras offentliga inflytande var relativt begränsat. Kvinnas möjlighet att göra 

sin röst hörd och skaffa sig respekt i offentligheten var på så sätt bättre när det sena verket 

publicerades och alltfler kvinnorörelser tog upp jämlikhetsfrågor. När det senare verket 

publicerades var det på så sätt mer i tiden att försvara kvinnans frigörelse och rättigheter än när det 

tidiga verket kom, även om ämnet fortfarande inte var okontroversiellt.  

    På några punkter visar dock verken på likhet i frågor som rör kvinnan och äktenskapet. En av 

dessa punkter är exempelvis uppfattningen att flera samtida äktenskap saknar äkta kärlek.  

Dessutom förmedlas ett likartat hustruideal där kvinnan förväntas vara i, och ansvara för tillståndet i 

hemmet. Under 1800-talet blev äkta kärlek och kärlek mellan äkta makar ett allt mer framträdande 

ideal. Äktenskapet sentimentaliserades. Samtidigt användes äktenskap för att säkra ekonomiska 

intressen. Det förekom att föräldrarna tvingade döttrarna att gifta sig alternativt att makarna själva 

valde att gifta sig för att få ekonomiska fördelar. Trots att ömsesidigt samtycke var ett ideal sågs 

även äktenskapet som en plikt. Men vid slutet på seklet var trots allt kring 40 procent av Sveriges 

kvinnor ogifta. Under 1800-talet spred sig idealet om kvinnan i hemmet, med den manliga 

familjeförsörjaren, från borgarklassen till de övriga samhällsklasserna. Att verka i och sköta 

hushållet sågs som kvinnans plikt.


3. Kvinnan och uppfostran  

Ungefär en tiondel av aforismerna i Fruntimmersspegeln, och något mer än en tiondel i Kvinnan 

och hemmet berör kvinnans uppfostran eller bildning, alternativt hennes egen roll som uppfostrare 

av sina barn.  
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Om bildning och lärdom  

I Fruntimmersspegeln påpekas att varken gamla eller unga kvinnor har lärt sig att vara tysta: ”[f]örr, 

jag tror blir Er beskärdt [k]unna tala utan tunga”.  På ett annat ställe framhävs: 106

Verlden och familjelifvet behöfva inga lärda, men väl bildade fruntimmer. Det utmärkande draget i 
deras köns karakter är, hos de så kallade lärda, med våld förstördt [...] och bli vanligtvis hvarken 
älskade eller aktade såsom dåliga kopior af manliga originaler.   107

Här antyder författaren att den ideala kvinnan är bildad, samtidigt som hennes goda sidor förstörs 

om hon söker lärdom. Visserligen finns det kvinnor som kallar sig lärda, men författaren är tydlig 

med att dessa bör ogillas. Kvinnors lärdom gör ingen samhällsnytta. Lärda kvinnor betraktas 

dessutom ”vanligtvis” som dåliga versioner av män.  Kvinnan ombeds istället att: ”[b]lif vid huset 

qvar som snäckan” svara ”frågaren som eko, enkelt och bestämdt; men haf icke, liksom ekos sista 

ordet jemt”.  Kvinnan bör alltså hålla sig hemma och låta mannen styra samtalen. En aforism 108

delger att hon skapades för att ”inte bara ge mannen huslig lycka” utan även ”skänka världen nya 

invånare” och uppfostra dem” vilket var naturens vilja. Men sedan gick det utför:  

Uppfostran har onekligen dertill bidragit och är ännu förnämsta orsaken till denna förändring; i den 
förgångna tiden bildade man qvinnan till maka och moder; nu till en fåfäng toka, till ett väsen utan 
bestämd karakter   109

 

Kvinnan har alltså en särskild uppgift att vårda mannen och hemmet och hon ska också föda och 

uppfostra barnen. Men, enligt författaren, förbereds hon inte till detta genom den samtida 

utbildningen utan istället skadas hennes karaktär.  Kvinnan skapades för att föda barn men med 

tiden har detta kommit i skymundan: ”Hvilken kontrast emellan den tidens och vår tids tänkesätt!”. 

Framförallt kritiseras de unga flickornas första utbildning där de bland annat lär sig olika språk och 
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”så kallas de fint bildade”, men om ”våra flickor inse huru avlägsnade de äro från sin ursprungliga 

bestämmelse [...] skulle de visst icke ha skäl att klaga öfver missaktning och nedsättning; de skulle 

icke taga det illa hos karlarne, om de af dessa behandlades, såsom hvad de verkligen äro”. Detta 

blir också dåligt för deras framtid som ”uppfostrarinnor”.  110

Återigen gör författaren anspråk på att tolka vad han ser som en slags allmän syn i samhället, 

där kvinnors moderna utbildning i bland annat språk ger en falsk status och beundran i samtiden. 

Men utbildningen för henne bara längre bort från hennes egentliga uppgift. Hon lär sig inte sköta 

sin uppgift utan börjar klaga på att mannen nedvärderar henne.  

I en annan aforism uppmanas kvinnan att vara trogen mot mannen och ”med all ödmjukhet 

vårda och tjena honom [...] ej fodra mycket, varken lekamligt eller sträva efter mycket andligt 

avseende [...] uppfostra [s]ina barn [...] känna [s]ig lyckligast i [s]in husliga krets ” och ”ej skrifva 

några verser och romaner, eller vilja passera för lärd”.  Här framhålls liksom på andra ställen att 111

hon ska ta hand om huset och mannen och inte kalla sig lärd. Vidare anges: 

Qvinnorna äro så begifna på moder, att man gerna kan tro dem om, att till och med bli dygdiga och 
trogna, i fall sådant en gång blir på modet.   112

Det anges även att många kvinnor ”äro blott derföre kyska och dygdiga, emedan man aldrig af dem 

begärt motsatsen”.  Alltså återkommer uppfattningen att kvinnan styrs av modet och 113

förväntningarna som läggs på henne. 

I Kvinnan och hemmet uppges att: 

...till och med tvetydiga karaktärer [...] fostra, bilda och dana kvinnan [...] Ej underligt om den unga 
bildbara kvinnan under sådan ledning kommer att sakna karaktär och sedligt allvar.   114
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Här antyds att kvinnans karaktärsbrister beror på brist på bildning och hade kunnat undvikas om 

hon fostrats annorlunda. Om kvinnans egna uppfostrare saknar moral och positiva karaktärsdrag 

kan de ju inte förväntas ingjuta detsamma i sin skyddsling. Kvinnors uppfostran till goda dygdiga 

kristna hotas alltså av ett slags allmänt samhällsförfall. Antalet kvinnor som ges rätt uppfostran 

minskar i landet eftersom även bland ”bättre lottade menniskor” har utbildningen av de unga 

kvinnorna förändrats till det sämre: 

...döttrarne läras vanligen icke Gudsfruktan, huslighet, arbetsamhet och enkelhet utan uppfostras ofta 
till slafvinnor under modets nycker och dylikt.  115

Detta uppfattas som olyckligt då: 

Af jungfru Marias ödmjukhet, Gudsfruktan, trosfrimodighet och glädje hafva kvinnor även i våra 
dagar mycket att lära.  116

Det är tydligt att kvinnor kan och bör vara gudfruktiga och ödmjuka. Samtidigt är det inte detta de 

utbildas till i samtiden. Kritiken lyfter också fram att den samtida kvinnan är styrd av trender och 

normer som undergräver hennes egentliga kall som maka och mor.  

     I båda verken kritiserar författarna den samtida bildningen av kvinnan och påstår att hon 

uppfostras till något karaktärslöst och blir en slav för modets nycker. Båda menar att hon har en 

viktig uppgift som uppfostrare i och med sin roll som moder. Kvinnan och hemmets författare 

nämner inte lärdom kontra bildning men understryker likt Fruntimmersspegeln vikten av att bilda 

kvinnan.  I Kvinnan och hemmet är tonen positiv till kvinnors utbildning och författaren poängterar 

att kvinnan är bildbar. Författaren uppger här även en allmänt positiv ton mot att hon utbildas, men 

kritiserar samtidigt hur bildningen sker i samtiden. Det poängteras att hennes karaktärsbrister i 

samtiden beror på miljö och kan undvikas med bildning. Författaren till Kvinnan och hemmet anger 

ingen gräns för hur mycket det är lämpligt att hon studerar eller engagerar sig i lärdom. Detta gör 

författaren däremot i Fruntimmersspegeln där hon tydligt avråds från att söka lärdom eller att kalla 

sig lärd. Hon avråds dessutom specifikt från att skriva romaner. 
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Om kvinnan som uppfostrarinna  

I Fruntimmersspegeln konstateras att: 

Tålamodet är en konst, och en af de svåraste; quinnor kunna aldrig lära den själva, men äro likväl 
förträffliga lärarinnor deri.   117

Här lyfter författaren fram kvinnan i lärarrollen som en paradox. Kvinnan tillskrivs själv sakna eget 

tålamod samtidigt som hon är fullt kapabel att lära andra att visa tålamod. Även om kvinnor inte 

alltid uppfostras på rätt sätt är det ändå hon som bör vara huvudansvarig för barnens uppfostran.  118

Liknande resonemang återfinns i Kvinnan och hemmet: 

Innerligare och oftast på ett mera omedelbart sätt än hos mannen införlifvas Gudsfruktan med 
kvinnans väsen [...] Man behöver ju härvid blott tänka på kvinnan såsom moder och uppfostrarinna. 
Ack, huru oändligt stor och vigtig är icke hennes makt i hemmet [...] och af henne få vi lära oss bedja 
samt älska Gud och nästan.   119

Här poängterar författaren kvinnans värde som moder och uppfostrare. Hon påstås kunna lära ut 

bön och det anses vara allmänt känt att hon har stor makt i hemmet.  

Sammanfattning 

I Fruntimmersspegeln hänvisar författaren till allmänkunskap när han använder uttryck som 

”vanligtvis”. I Kvinnan och hemmet gör författaren det när han använder uttrycket ”vanligen”.  I 

båda fallen antyds det att det rör uppfattningar som är vitt spridda i samhället. Detta 

överensstämmer med hur aforismerna, enligt Geary, ska ha cirkulerat hos allmänheten. Aforismerna 

förknippas med en generell uppfattning om sanningen, vilket även Davis hävdar utmärker formen.  

Båda samlingarnas författare kritiserar kvinnans samtida bildning och menar att den skadar 

hennes karaktär och gör henne svag för modet. Detta kan kopplas till hur mode alltmer 

förknippades med, särskilt medelklasskvinnans, livsstil under 1800-talet då både fler 

konsumtionsprodukter producerades och varuhusen uppstod och bidrog till förmedlingen av 

modetrender. Flickan skulle även, enligt Rousseus populära syn från slutat av 1700-talet, fostras till 
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att lära sig att följa omgivningen, vilket även borde innebära att hon skulle fostras till att följa 

modet i sin omvärld. I Fruntimmersspegeln hånas lärda kvinnor och kvinnan avråds från att söka 

lärdom eller skriva romaner. Detta kan kopplas både till hur kvinnor under 1800-talet antogs störa 

intellektuella samtal men också till debatten om kvinnans bildning som pågick under århundradet. 

Motståndare till hennes tillträde till universiteten eller det offentliga argumenterade genom att 

åberopa kvinnas svaghet eller mena att det var mot hennes natur. Att hon avråds från att skriva 

romaner kan ses som en reaktion på de medelklasskvinnor som skrev romaner både för att få en 

extra inkomst men också för att göra sina röster hörda i samhället. Detta kan även kopplas till 

uttalandet i föregående kapitel där kvinnor kritiserades för att identifiera sig med romanhjältinnor. 

Romankaraktärer användes under 1800-talet för att skildra kvinnor som eftersträvade 

självständighet. Huvudkaraktären i Victoria Benedictsons Pengar, från 1884 kan ses som ett 

svenskt exempel på en sådan.  Kritiken mot de lärda kvinnorna eller de som skrev romaner kan 120

vara ett sätt för författaren att kritisera denna rörelse.  

I Kvinnan och hemmet anges ingen gräns för kvinnans bildning. Verket publicerades under en 

tid då kvinnan i Sverige fått tillträde till universiteten och exempelvis hade Fredrika Bremer-

förbundet grundats. Ogifta kvinnors myndighet hade införts och kvinnor hade fått viss rösträtt i 

kommunala val. Alltså var kvinnas ställning i samhället relativt frigjord i jämförelse med tiden då 

det första verket publicerades, även om hon på många sätt fortfarande var begränsad.  

I Fruntimmersspegeln skildras kvinnan i lärarrollen som en paradox eftersom hon både avråds 

från att söka lärdom och beskrivs som dåligt uppfostrad och otålig, men samtidigt förväntas ansvara 

för fostran av den kommande generationen. Detta stämmer överens med hur samtidens kvinna 

överlag förväntades ta ansvar för livet i den privata sfären och hemmet men också hur hon fick 

ansvaret för att ge familjen de rätta värderingarna, såväl politiskt som religiöst, vilket skulle styrka 

samhället i grunden. Även i Kvinnan och hemmet poängteras det att hon ska vara en moder och 

uppfostrare men här ska hon även lära ut bön. Detta visar hur dessa kvinnoideal fortfarande är 

närvarande vid det sena tillfället. Hon är den familjemedlem som får ansvaret för att uppfostra 

barnen över lag, och värderas särskilt högt för sin undervisning i de religiösa dygderna. Alltså visar 

verket hur kvinnan, i enlighet med sin tids kvinnosyn, bör vara den i familjen som förser resterande 

medlemmar med religiösa dygder. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Jag har  i  min  undersökning fokuserat  på  att  titta  på  hur  kunskap om kvinnorollen  cirkulerat  i 

Sverige vid olika delar av 1800-talet. Syftet var att studera två aforismsamlingar från olika perioder 

av århundradet – som båda gör anspråk på att förmedla kunskap om kvinnan och det äktenskapliga 

samlivet – för att ta reda på vilken föreställning om kvinnan som förmedlas i dem. Intentionen var 

att synliggöra eventuell förändring och kontinuitet för att nå information om hur kunskap i ämnet 

cirkulerat i samhället över tid.

Frågorna som ställdes var vilken kunskap om kvinnan och det äktenskapliga samlivet som 

förmedlades i de två aforismsamlingarna? Vilka likheter och skillnader i ideal framträder i verken 

och hur kan dessa knytas till förändring och kontinuitet i synen på kvinnan under 1800-talet? Vilka 

anspråk  gjorde  författarna  på  att  förmedla  en  allmän  sanning  eller  något  som var  en  generell 

uppfattning  i  samhället?  Går  det  att  urskilja  några  aforismer  som  har  samma  släktskap  eller 

referens? Vad kan deras eventuella förändring och kontinuitet i så fall säga om hur kunskap om 

kvinnan har cirkulerat i samhället och hur den har förändrats i förhållande till kontexten?

Aforismsamlingarna som jag har jämfört är Fruntimmersspegeln, från 1838 och Kvinnan och 

hemmet, från1893. Jag har tillämpat det teoretiska perspektivet Kunskapscirkulation för att studera 

kunskapens spridning och förändring i samhället. Perspektivet var relevant då jag avsåg undersöka 

förändring och kontinuitet hos aforismer och hur deras format har använts för att förmedla en viss 

sorts kunskap. Aforismen kan ses som en del i kunskapscirkulationen hos allmänheten och i 

vardagslivet och antas ha varit särskilt tillgänglig och spridits bland de bredare folklagren. Studier 

av dess förändring föreslås kunna ge information om idéers förändring över tid. Därför var verken 

särskilt intressanta att studera ur det valda perspektivet. 

I undersökningen strukturerade jag aforismerna efter tre teman; aforismer om kvinnans väsen, 

om äktenskapet samt om uppfostran och lärdom. En anledning var att de förekom ungefär lika 

frekvent i båda verken.

Nedan  har  slutsatser  och  slutdiskussion  kategoriserats  efter  vad  som  framkommit  om 

kunskapscirukationen i förhållandet till allmänkunskap; synen på kvinnan i förhållande till kontext 

samt aforismers släktskap samlingarna emellan.  

Kunskapscirkulationen genom aforismerna 
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I början av 1800-talet var det medlemmarna i borgarklassen som läste mest. Men redan i slutet av 

1700-talet var majoriteten av Sveriges invånare läskunniga. Läskunnigheten blev dock djupare 

förankrad hos allmänheten efter att folkskolan införts 1842. I slutet av seklet är det därför troligt att 

aforismerna kan ha varit tillgängliga för, och spridits i, fler skikt både muntligt och skriftligt. 

Särskilt när det senare verket publicerades i slutet av 1800-talet. Det står även i Kvinnan och 

hemmets titel att verket publicerades ”på mångas förfrågan”. Det tyder på att det var riktat till en 

bredare skara än Fruntimmersspegeln som istället kan tänkas vara riktad till läsare från samhällets 

mellan eller övre skikt. Det tidiga verkat kan alltså tänkas vara mer riktat mot borgerskapet medan 

det är troligt att det sena verket riktade sig till en större allmänhet. När det sena verket publicerades 

på 1890-talet var Sverige dessutom mitt i en industriell revolution. Tidigare under seklet hade 

kvinnor både varit omyndiga och saknat tillträde till universitetsstudier. Även om det fortfarande 

förekom kontroverser kring kvinnors utbildning och agerande i det offentliga hade kvinnorna vid 

1890-talet både fått bättre tillträde till utbildning via folkskolan och officiell möjlighet till att 

bedriva högre studier vid universitet. Kvinnor vann successivt rättigheter som gav dem allt mer 

tillträde till den offentliga sfären och kvinnorättsrörelser agerade för att driva den utvecklingen 

vidare.  

Medan den tidiga författaren skildrar en syn på kvinnan som någon som inte bör kalla sig 

lärd, söka lärdom och framförallt inte bör skriva romaner talar den sena uttryckligen för kvinnors 

frigörelse och bildning utan att föreslå att den skulle begränsas. Medan det tidiga verkets författare 

framförallt delger kunskap om den dåliga kvinnan berättar det sena verkets författare om hur den 

goda kvinnan bör vara, vilket överensstämmer med hur tiderna ändrades mellan verken då kvinnan 

successivt vann inflytande i samhället. Att offentligt tala illa om kvinnan ansågs inte lämpligt i det 

sena verket medan det ansågs vara acceptabelt i det tidiga. I Fruntimmersspegeln går det att urskilja 

hur det konkret kunde gå till när kvinnor, som sökte lärdom eller försökte göra sina röster hörda 

genom romanformen, blev avspisade och nedtryckta. I Kvinnan och hemmet visas istället hur 

männen kunde beskyllas för att nedvärdera kvinnan. Männen manas till att uppvärdera henne i 

samband med att kvinnors frigörelse framskridit. Det är ett av exemplen på hur jämförelsen av 

aforismsamlingarna från de olika delarna av seklet speglar förändringar i kvinnosynen. 

Diskussionen om detta återkommer i kapitlet nedan.  

Trots att båda verken utger sig för att behandla allmänvisdom om kvinnan är det ena en 

predikan och det andra en översättning med okänd härkomst. Men de innehåller samma ämnen. 

Författarna diskuterar båda Bibeln på sätt som kan kopplas till kvinnosynen vid 

publikationstillfällena. Detta kan spegla samhällsförändringarna dem emellan. Dock kan det tidiga 
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verket, som sagt, särskilt tänkas ha riktats mot en borgarklass och det senare mot en större läsekrets. 

Alltså kan kvinnosynen främst tänkas representera den kunskap som under tiden cirkulerade bland 

dessa grupper. Samtidigt hänvisar båda verken upprepade gånger till allmänkunskap om vad som 

”kallas” eller ”sägs” om kvinnan vilket tyder på en uppfattning om att kunskapen är känd i 

samhället i stort.  I det tidiga verket försvarar översättaren verkets kvinnokritik genom att framhäva 

att det ska tas ”dels på skämt och dels på allvar”. Även om aforismerna var menade att tas som 

skämt var de alltså även, uttryckligen, menade att tas på allvar. Det är ett bevis för att författaren till 

det tidiga verket inte hånar kvinnan enbart för att göra sig lustig eller förvränga det som brukar 

sägas om henne. Kritiken är på allvar.  I det sena verket låter författaren elektricitet illustrera kraft 

och uttrycket ”maskinmässig arbetsinrättning” får illustrera girigheten och olyckan i ett arrangerat 

giftermål. Dessa paralleller till den pågående moderniseringen i samhället sammanfaller med hur 

Davis menar att nymodighet utmärker aforismer. Aforismförfattarna modifierade inte bara uttrycken 

efter den samtida äktenskapssynen utan använde sig av metaforer som också skildrade den 

industriella revolutionen. Det arrangerade äktenskapet liknas med ett arbete samtidigt som en 

”maskinmässig arbetsinrättning" liknas med olyckligt äktenskap och får alltså en negativ prägel.  

I det tidiga verket refereras det bland annat till Shakespeare och i båda hänvisas det 

återkommande till Bibeln. Den sena författaren håller sig främst till kristna referenser, som Bibeln 

eller Luther medan den tidiga är mer mångfaldig. Det kan bero på att det sena verket är en kristen 

predikan eller avsedd för en mindre allmänbildad publik. Även den svenska aristokraten Vilhelm 

Ekelunds aforismer anspelade frekvent på andra verk.  Att intertextualiteten är förhållandevis liten i 

Kvinnan och hemmet kan tyda på att författaren riktar sig mot en annan klass än vad Ekelund och 

möjligtvis det tidiga verkets författare gör.  

Som  nämnts  hänvisar  samlingarnas  författare  till  vad  som ”kallas”  eller  ”vanligen”  är.  

Gruppen  är  ospecificerad  vilket  antyder  en  allmän  popularitet.  Uttrycken  verkar  alltså ha 

förekommit och ibland även ändrats i samhället. I linje med detta ska aforismer enligt Geary, som 

sagt, ha varit särskilt tillgängliga för allmänheten där de också har reproducerats. I det tidiga verket 

kritiseras kvinnan medan hon hyllas i det sena. Verken präglas alltså av olika kvinnosyn. Urvalen i 

samlingarna är troligen, som Morson föreslår, påverkade av redaktörernas åsikter och berättar om 

deras världsbilder. Fruntimmersspegelns  författare kallar kvinnan elak och hänvisar till  de forna 

romarna. Det sena verket förkastar samma tänkta romerska syn och kritiserar alla som delar den. 

Författarna motsäger alltså varandra vilket överensstämmer med hur Hui menar att aforismer ofta 

använts just för att säga emot tidigare författares resonemang. I båda verken förekommer versioner 
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av aforismen om Evas födelse från Adams revben, men sensmoralen varierar. Ringler föreslår att 

det går att spåra idéers förändringar genom att undersöka hur särskilda aforismer förändras genom 

historien. Förändringarna i  aforismen om revbenet kan kopplas till  en ändrad kvinnosyn,  vilket 

stödjer  Ringlers  förslag.  Jämförelsen av de  två  samlingarna visar  två  skeden där  kunskap som 

annars är i rörelse dyker upp i tryckt format. Kontexterna kan berätta varför varianter av aforismer 

fortsatte att cirkulera i samhället och dök upp i det sena verket, medan andra inte gjorde det. Efter 

vad som sagts ovan är det troligt att versionerna av scenen med revbenet i det tidiga verket skulle 

anses olämpliga i den sena samlingens kontext. 

Synen på kvinnan och det äktenskapliga samlivet 

I både verken klagade författarna på hur flera samtida äktenskap var grundade på girighet och inte 

på äkta kärlek. Det sammanfaller med hur äkta kärlek i äktenskap blev allt mer framträdande som 

ideal  under  1800-talet  samtidigt  som det  inte  var  ovanligt  med  arrangerade  äktenskap  där  det 

ekonomiska  intresset  värderades  vid sidan om  makarnas  känslor  sinsemellan.  Att  båda  verken 

klagar över taktiska äktenskap visar att fenomenet förekommer under båda perioderna. Särskilt i det 

sena  verket  poängteras  vikten  av  kärleken  mellan  makarna  vilket  överensstämmer  med  den 

tidsenliga kontexten.  

      I det tidiga verket avråds kvinnan från att söka lärdom medan hon i allmänhet uppmuntras till 

utbildning i  det  sena.  Samtidigt  bör  hon enligt  den tidiga författaren bildas  och är  enligt  båda 

författarna felaktigt uppfostrad i samtiden. Båda författarna menar att hon bör uppfostra barn medan 

det sena verket även menar att hon bör lära ut bön till övriga familjemedlemmar. Detta stämmer 

överens  med  hur  kvinnan  under  det  tidiga  1800-talet  hade  mindre  rättigheter  när  det  kom till 

bildning medan kvinnan vid seklets  slut  hade vunnit  rättigheter  till  flera utbildningsmöjligheter 

samtidigt som hennes frigörelse debatterades med allt större allvar. I det tidiga verket understryker 

författaren kvinnans oförmåga att lära sig samtidigt som han paradoxalt nog ger henne ansvaret för 

den  kommande  generationens  medborgerliga  uppfostran.  Det  stämmer  med  uppfattningen  som 

rådde under 1800-talet om att kvinnan skulle hålla sig i den privata sfären men samtidigt  lägga 

grunden till det goda samhället genom att korrekt uppfostra barnen. Att det sena verket understryker 

kvinnans  frigörelse  visar  att  något  var  på  väg att  hända vilket  alltså  stämmer överens  med de 

rörelser som verkade i slutet av 1800-talet.  Fruntimmersspegelns författare förknippar kvinnan med 

irrationalitet och omänsklighet vilket överensstämmer med synen på könen som skilda väsen som 

rådde under 1800-talet. Utan man ses hon som värdelös vilket kan ses i kontexten av hur kvinnan i 
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början av seklet  var  särskilt  underordnad manliga förmyndare.  I  det  senare  verket  lyfts  istället 

kvinnans värde och hennes frigörelse från mannen prisas. Samtidigt framhåller båda författarna att 

idealkvinnan bör stanna i hemmet, vara en moder, uppfostra barn och vårda mannen. Det stämmer 

överens med uppfattningen som spred sig från borgarklassen och vidare i samhället under 1800-

talet där könen skulle verka i separata sfärer. Detta visar hur kunskapen som cirkulerade formades i 

kulturprocesserna under 1800-talet och hur den påverkades av social kontext. 

Den populära aforismen om revbenet 

I både Fruntimmersspegeln och Kvinnan och hemmet anges aforismer om hur Eva skapas från 

Adams revben. Aforismerna är lika till bibelreferens och scenario men skiljs åt både i sensmoral 

och i sättet de berättas på. I det tidiga verket förekommer två versioner av scenen vilka levererar 

olika poänger. I den ena omöjliggör Eva Adams ro vilket antyder en uppfattning om att kvinnan 

irriterar mannen. I den andra berättar Gud för Adam hur han kan vänta sig att kvinnan ska vara lika 

oviktig och oböjlig som revbenet hon skapades från. I den senare samlingen lyfter författaren 

snarare fram att kvinnan skapades för att vara mannen till hjälp vilket ger henne ett högre värde. 

Mannen var ju beroende av henne. I båda versionerna poängteras att kvinnan skapades efter 

mannen.  

      Den populära och återkommande scenen med revbenet är ett gott exempel på hur kunskapen om 

kvinnan cirkulerade genom aforismsamlingarna under 1800-talet. Den visar hur författarna 

hänvisade till allmänkunskap om vad som ”berättas”. Flera versioner cirkulerade under samma tid 

och såg olika ut vid olika tidpunkter. Det visar hur kontexten påverkade innehållet. Att varianter 

cirkulerade samtidigt visar att aforismerna ändrades stegvis och parallellt. Som vi sett tidigare är det 

något som ofta skedde i aforismsamlingarna. Författarna nämnde en scen eller ett vanligt ordspråk 

och modifierade, avslog eller kommenterade det så att det förändrades och fick en ny poäng eller 

form som passade sanningsanspråket. Aforismerna om revbenet i den tidiga samlingen anger en 

kritik mot kvinnan som inte dyker upp i den sena samlingen. Samtidigt använder båda samlingarnas 

författare samma referens för att förmedla en allmän sanning om kvinnan. I båda samlingarna 

poängteras det att hon är skapt för att vara mannen till hjälp Även om hon inte beskrivs 

nedvärderande i den sena versionen ska hon ha uppstått efter mannen och fått som första uppgift att 

hjälpa honom. Att aforismerna om revbenet återkommer i båda samlingarna antyder både vad som 

förändrades i synen och kunskapscirkulationen om kvinnan mellan de olika tidpunkterna och vad 

som kvarstod. Den tidiga samlingen använde aforismerna för att lyfta kvinnans dåliga sidor och 
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varna henne för att göra sin röst hörd. Den sena använde dem för att prisa hennes godhet och 

förespråka hennes frigörelse. Samtidigt var de båda eniga om flera saker, exempelvis att hon helst 

bör vara anspråkslös, mannens hjälpreda, moderlig och hålla sig till hemmet. På så sätt berättar de 

olika samlingarna något om vad som förändrades i synen på kvinnan under 1800-talet, men också 

om vad som bestod. 

Det blir tydligt att aforismerna som källmaterial är gynnsamt för att studera normer och 

kulturer i olika tider. Därför skulle det vara intressant att undersöka fler svenska aforismsamlingar 

för att se hur deras innehåll sammanfaller med och förändras i förhållande till sin tid och kontext. 

Kunskapen om aforismernas universella sanningar kan tänkas ha burits av allmänheten, men den 

kan också sägas ha förmedlats av författarna av samlingarna. Jämförelsen av samlingarna berättar 

om formatet och möjligtvis släktskapet hos aforismerna men en närmare studie av författarna som 

aktörer skulle kunna berätta mer om den sociala kontexten, kulturprocesserna och maktrelationerna. 

Det skulle kunna ge större insikt i vilka grupper som kunskapen var avsedd för, rörde sig inom och 

vilka politiska motiv det skulle kunna ligga bakom publikationerna. Här blir det särskilt intressant 

att undersöka pastor Flodéns relation till riksdagsmannen, brukspatronen och friherren Hugo Petrus 

Percival Tamm, och Fruntimmersspegelns ursprung. Det skulle kunna berätta hur kunskap om 

kvinnan hämmades eller främjades i det svenska samhället under 1800-talet och vilka konsekvenser 

det kan kopplas till.  
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