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Abstract 
From a sociable wife to a lonely widow: a case study of 
Märta Helena Reenstierna’s social networks and its 
changes 1793-1830 
 
 
Märta Helena Reenstierna was a Swedish noblewoman who lived at a countryside estate 
called Årsta, just outside the city borders of Stockholm in the late 18th and early 19th 
century, a time when the nobility lost much of its privileges and the uprising bourgeois 
class gained new influence.  

Märta Helena is famous for the diary she kept almost every day from 1793 
until 1839, two years before her death and its wide array of topics. One of the most 
important of them is the extensive social network she her entire life had around her and 
her comments and statements about her family, friends, visitors and servants are full-
bodied records of the time she lived in. 

The purpose with this thesis is therefore to investigate how this social 
network changed over time as Märta Helena became older and tragically lost both her 
husband and the only son that survived to adulthood. It will also discuss the 
characteristics of the relationships she had with some of the individuals in her network, 
outside her nuclear family and some of the ways that she showed her noble status in 
public. All with the help from excerpts of this diary. 

The conclusion will show that the largest parts of her social network 
consisted of bourgeois men who were her friends and her troublesome servants and that 
her own aging process is a more substantial factor in the change processes in her 
network than the large-scale transformations in society that took place during her life 
time. 
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1. Inledning 

Få saker har samma magi och fascinerar lika mycket som när personer som levt 

hundratals år före oss, i en delvis annan och främmande värld, lämnar avtryck i arkiven 

som lyckas visa vilken stark länk det ändå finns mellan människor det stora avståndet 

mellan nutid och dåtid till trots. Trots att dessa människor sedan länge är döda kan vi 

ändå göra dem bekantskap tack vare de skrivna ord vilka bevarats i till exempel brev 

och dagboksanteckningar. Precis där och då får historieämnet en dimension som alla 

undervisningstimmar tillsammans aldrig kommer att kunna frambringa.  

En av dessa personer som odödliggjorts på detta sätt är adelsdamen Märta 

Helena Reenstierna, även kallad Årstafrun, som levde i slutet av 1700-talet och 1800-

talets första hälft. Hon är känd för den omfattande dagbok hon förde nästan dagligen 

från 1793 fram tills 1839, två år innan hennes död. Hennes liv innehåller så mycket 

dramatik, tragedier men också glädjeämnen att det enkelt skulle kunna skrivas romaner 

och göras påkostade kostymfilmer om det.  

 Hon gifter sig med den påtagligt äldre ryttmästaren Christian Henrik von 

Schnell vid ung ålder och flyttar ut till den idylliska gården Årsta alldeles utanför det 

händelserika sällskapslivet i Stockholm, vilket hon älskar. Men av de åtta barn paret får 

är det bara ett, sonen Hans Abraham, som överlever till vuxen ålder för att sedan vid 32 

års ålder år 1812 gå genom isen och drunkna. Då har också Märta Helenas make också 

avlidit efter en längre tids sjukdom.  

Allt vad Årstafrun älskade togs ifrån henne och även hennes bror vände 

henne ryggen när han tog över arrendet av hennes gård och vanskötte den. Tjänstefolket 

var också bråkigt. Men mitt i allt denna sorg fann hon strategier för att fortsätta hålla sig 

vid liv och hennes dagbok kryllar av citat där hon uttrycker sin uppskattning över det 

lilla i tillvaron, exempelvis att dricka kaffe i sin vackra engelska park eller att läsa en 

god roman. Allt detta är faktorer som gör det omöjligt att inte beröras av hennes livsöde. 

 Hon upplever sina bästa år i franska revolutionens och Gustav III:s 

tidevarv, där hennes eget stånd tappar samhällspositioner som alltid varit självklara 

medan det framväxande borgerskapet vinner mark, något man kan tänka påverkar henne 

lika mycket som nyhetshändelserna påverkar oss som lever våra liv idag.  Jag har själv 

alltid haft en stark förkärlek och fascination för den här epoken i historien i och med att 

den så påtagligt anses vara brytningen mellan det gammalmodiga ståndssamhället och 

det sakta framväxande moderna demokratiska (vilket dock är en sanning med viss 

modifikation). 
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Då som nu umgås människor med varandra och uttrycker sina relationer 

genom såväl vänskap som osämja och runt Årstafrun cirkulerade det alltid människor ur 

de flesta samhällsklasser; familj, släkt, vänner, tjänstefolk och så vidare, och de var 

viktiga för henne. Därför har ingången till min kandidatuppsats blivit att studera hennes 

sociala nätverk med utgångspunkt i hennes dagboksanteckningar för att se med vilken 

dynamik detta förändrades under de senare delarna av hennes liv. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att genom såväl en mindre kvantitativ undersökning som en 

större kvalitativ ta reda på hur Märta Helena Reenstiernas sociala nätverk såg ut och hur 

det förändrades över tid. För att göra detta har hennes dagböcker som gavs ut i redigerad 

utgåva under 1940- och 50 talen studerats med utgångspunkt i dels de 

samhällsomvandlingar som ägde rum under 1700-talets slut och 1800-talets början och 

givetvis de personliga förändringarna i Märta Helenas eget liv. Årstafrun levde i en tid 

när adelns inflytande minskade och det framväxande borgerskapet istället trädde fram 

som en viktig samhällsklass i brytningen mellan tidigmodern och modern tid. Men 

samhällsutvecklingen är inte den största faktorn för hur Årstafruns sociala nätverk och 

dess dynamik förändras under hennes liv.  

De personliga händelserna och åldrandet har en desto större inverkan, 

något som gör henne till ett enskilt historiskt människoöde, vars liv tack vare det 

källmaterial hon lämnat efter sig går att ta del av. Mycket av det hon skriver om 

personerna hon har omkring sig gör att de dryga 200 år som skiljer mellan hennes tid 

och vår tillfälligt försvinner. Samtidigt visar andra citat på de stora skillnaderna mellan 

nutiden och dåtiden, vilket inte minst aktualiseras när hon för sitt tjänstefolk på tal.  

 I och med att Märta Helena är av adligt ursprung blir det dessutom 

adekvat att förutom ovanstående punkter också titta lite närmare på hur hon visade sin 

samhälleliga status genom begreppet sociabilitet.  

 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna för denna uppsats är följande: 

1. Hur såg Märta Helena Reenstiernas sociala nätverk ut de tre åren 1793,1815 och 
1830? 
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2. Vilken förändring sker i detta under dessa år? 

3. På vilket sätt såg de sociala relationerna ut mellan Märta Helena och de personer som 
ingick i hennes nätverk? 

 

1.3 Metod 

Den kvantitativa undersökningen har genomförts genom att tre olika årtal valts ut, 

nämligen 1793, 1815 och 1830. Anledningen till att just dessa årtal valts är att de ligger 

i början, mitten och slutet av de cirka femtio år som Årstafrun skriver sin dagbok och 

får därmed representera tre olika livsepoker. Det första året är hon en social fru och 

generös värdinna, det andra en barnlös änka som kämpar på för att inte bli alltför ensam 

och det tredje en åldring som börjat dra sig tillbaka från livet och värdera sitt adliga 

ursprung.  

Nästa steg har varit att lista upp alla personnamn som Märta Helena 

nämner i dagboken under de respektive tre åren, men för avgränsningens skull har ett 

medvetet val att enbart fokusera på personer vars namn (oftast efternamn) aktivt skrivits 

ut. Det finns visserligen andra personer vars namn står med, men dessa har också valts 

bort därför att de alldeles uppenbart är tillfälliga besökare och därmed inte aktivt ingår i 

det sociala nätverket. 

Det ska dessutom poängteras att Märta Helena ofta vid sidan av de 

utskrivna personnamnen tillägger att han (för det är i stort sett enbart män detta mönster 

gäller för) haft med sig exempelvis sin fru, barn eller syster/bror. Därmed är det 

uppenbart att dessa personer också ingår i hennes nätverk, även om de för att förenkla 

resultatet uteslutits ur den kvantitativa undersökningen. Med mycket stor sannolikhet 

kan det även förmodas att Årstafrun hela sitt liv igenom träffar och har att göra med 

människor som hon dock inte nämner, något som gör att nätverket i verkligheten 

mycket väl kan ha varit större än vad denna undersökning visar.  

Personerna har därefter delats in i olika sociala kategorier baserade på för 

männen yrken och för kvinnor civilstånd (gifta och ogifta). I tjänstefolkskategorin ingår 

dock både män och kvinnor i och med att både drängar och pigor (samt andra personer 

som tjänstgjorde med liknande sysslor på Årsta gård och nämnts vid namn) har 

jämförlig social position. På så sätt blir det möjligt att se fördelningen av dessa grupper 

och vilken kategori Märta Helena kan tänkas ha haft störst kontakt med.  

Också könsfördelningen mellan samtliga namn har studerats, liksom vilka 



  
 

4 

 

personer i nätverket som nämns vid flest tillfällen och därmed kan förmodas ha haft en 

särskild (av olika anledningar) relation till Årstafrun. Dock har maken ryttmästaren 

Christian Henrik von Schnell och sonen Hans Abraham, vilka endast förekommer det 

första året, också uteslutits ur undersökningen i och med att de ingår i den allra närmsta 

familjen och därmed kan ses som alltför givna i nätverket för att vara relevanta för 

denna mer utåtriktade studie. 

Genom att göra denna statistiskt orienterade undersökning framträder ett 

mönster för de tre åren som sedan utgjort underlag för den kvalitativa undersökningen, 

vilken tar avstamp i Årstadagbokens faktiska innehåll. Den har därefter genomförts på 

så sätt att utvalda citat från de tre aktuella åren analyserats och jämförts med matchande 

litteratur för att ge en mer djuplodande bild och besvara frågan hur och varför Märta 

Helenas nätverk såg ut som det gjorde. Här kommer de sociala relationerna och dess 

attribut i fokus. Dock har också citat från närliggande år valts ut i de fall där de blir 

relevanta för att fördjupa analyserna.  

 

1.4 Avgränsning och disposition 

Jag har valt att avgränsa denna uppsats genom att välja ut tre specifika årtal i början, 

mitten och slutet av den period som Årstafrun skriver sin dagbok, för att därigenom 

tydligare få fram de förändringar i hennes sociala nätverk som både 

samhällsomvandlingar och i än högre grad hennes eget åldrande, samt givetvis faktumet 

att hon förlorar både sin make och ende till vuxen ålder överlevande son. Anledningen 

till detta beslut är att jag bedömer att om jag istället valt ut tre år som legat närmare 

varandra i tid inte lika tydligt kunnat gestalta dessa förändringar. 

Årtalen jag valt ut är därför 1793, 1815 samt 1830 och vart och ett av dem 

har fått sitt eget kapitel, vilka alla inleds med en kort presentation över resultatet från 

den kvantitativa delen av undersökningen. Dessa inkluderar vart och ett tre olika 

diagram där jag först studerat könsfördelningen av andelen nämnda namn, sedan vilka 

yrken eller civilstånd dessa personer har (jag har därför valt att kalla dessa faktorer för 

sociala kategorier) för att slutligen visa vilka av alla dessa personer som nämns mest 

och vid hur många tillfällen. För att denna statistik inte ska bli för omfattande har jag 

också endast valt att redovisa de namn som nämns vid fler än tre gånger, dock med vissa 

undantag där jag bedömt att personerna i fråga ändå har en viktig betydelse för 

Årstafruns nätverk det givna årtalet. 
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 Därefter följer den längre kvalitativa undersökningen där jag genom att 

lyfta fram enskilda citat och analyser visar ytterligare anledningar till att statistiken ser 

ut som den gör, vad som är kännetecknande för Årstafruns sociala nätverk vart och ett 

av de tre olika åren samt hennes relationer till de enskilda personer jag bedömer vara de 

viktigaste i hennes kontaktnät. Jag behandlar också i kortare drag Märta Helenas egna 

livsförändringar och hur dessa påverkar hennes nätverk.  Jag analyserar också några av 

de sätt på vilka hon visade sin status som adelsdam.  

Jag avslutar sedan uppsatsen med en sammanfattning och kort diskussion i 

vilken jag knyter an till de teoretiska begreppen.  

 

1.5 Att använda dagböcker som källmaterial 

Det källmaterial jag använt mig av för denna uppsats är den så kallade Årstadagboken 

som gavs ut i tre band mellan 1946 och 1953 av Generalstabens Litografiska Anstalts 

Förlag i Stockholm med Sigurd Erixon, Arvid Stålhane och Sigurd Wallin som 

redaktörer. Gunnar Broman har stått för urval och förklaringar.  

Detta är alltså en redigerad utgåva av Märta Helenas originaldagbok som i 

sin helhet finns bevarad på Nordiska museet och som Ekero Eriksson påpekar var det 

vid den här tiden brukligt att man valde att censurera bort delar som av olika 

anledningar ansågs moraliskt utmanande. I detta fall handlar det om Märta Helenas son 

Hans Abrahams karaktär som i originaldagboken tydligen ska kännetecknas av notoriskt 

alkoholmissbruk och otillbörligt umgänge med pigorna.1  

Dock ser inte jag detta som något problem för denna undersökning i och 

med att Hans Abraham ligger utanför mitt valda forskningsområde, men jag anser att 

det ändå är värt att nämna ur ett rent källkritiskt perspektiv. Detta faktum visar nämligen 

att det finns betydligt mer material att ta del av om man studerar den handskrivna 

dagboken som finns på Nordiska museet, något som kan tänkas bli ett dilemma utifall 

man vill göra en mer omfattande undersökning än denna och möjligen också om man 

vill ha en större komplexitet i den.  

Men den så kallade Årstadagbokens tre band är ändå ett omfattande 

material på ungefär 400-500 sidor per bok, vilket jag tänker i sin tur också blir ett 

                                                
1 Ekero Eriksson 2010 S.9 
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dilemma i och med att mängden kräver ett mer medvetet urval än ett mindre omfattande 

källmaterial, där det helt enkelt finns mindre att välja mellan.  

I sin karaktär är en dagbok alltid ett subjektivt material som utgår från 

dagboksförfattarens egen verklighet och sanning, men i och med att den subjektiviteten 

ändå blir ett bra underlag för en fallstudie som denna blir subjektiviteten utomordentligt 

användbar, inte minst som tidsdokument. Genom dagböcker (och även brev) kan vi 

komma nära den enskilda individen i historien, något som blir betydligt svårare i andra 

fall.  

Till exempel får vi i dokument som domboksprotokoll och mantalslängder 

sällan några kommentarer om vad de medskrivna individerna tänkte och tyckte, 

åtminstone inte i samma omfattning som en dagbok. Därmed blir dagboksanteckningar 

ovärderliga för att förstå vem dagboksförfattaren var och vilken plats han/hon hade i sitt 

samhälle och sin samtid. Dock kan man aldrig få en ultimat sanning utifrån denna typ 

av material då var och en som tar del av det gör sin egen tolkning av vem denna person 

var, liksom var och en av oss i verkliga livet uppfattar en annan människa utifrån egna 

preferenser och erfarenheter.  

Ekero Eriksson påpekar också detta då hon skriver att det inte finns många 

vittnesmål från andra om hur Årstafrun var. Hon resonerar om hur intressant det varit 

om exempelvis sonen kunnat ge en bild av sin mamma, eller maken av sin hustru. Hon 

nämner också ett tillfälle 1816 då hon deltog i en middag där något så ovanligt som en 

annan dagboksskrivare var på plats, Tor August Odenkrantz, en ingift släkting som 

beskrev sin moster som ”skäligen beskänkt samt sjöng av Bellmans visor.”2 Därmed ser 

hon ett problem i att det bara är Märta Helenas eget perspektiv som avhandlas, något jag 

faktiskt till viss del kan hålla med om i och med att det omöjliggör en undersökning där 

det sociala nätverket även kan studeras utifrån de andra personer som ingår i det.  

Men det är ändå ingenting jag ser som något direkt källkritiskt problem, 

för jag har absolut ingen intention att skriva en definitiv sanning om Årstafrun och 

hennes sociala nätverk. Högst sannolikt skulle en annan uppsatsskribent eller forskare 

komma fram till ett ganska annorlunda resultat än det jag har fått fram.  

Ett annat dilemma som finns med dagböcker som källmaterial är att de 

givetvis inte inkluderar allt och omöjligen kan göra det. Som jag redan skrivit är jag 

fullt medveten om att Märta Helena med allra högsta sannolikt har fler människor inpå 

                                                
2 Ekero Eriksson 2010 S.303 
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sig än vad hon skriver om, sannolikt därför att hon inte tycker dem är viktiga nog att 

skriva om.  

I och med att hon blir allt mer precis och omfattande (samt känslomässigt 

subjektiv) i sitt skrivande ju äldre hon blir antalet personer hon nämner med namn 

stadigt fler. Men som vi kan se så tyder mycket i den kvalitativa delen av 

undersökningen ändå på att nätverket trots det faktumet snarare krymper, för många av 

dem som förekommer i undersökningens senare del är uppenbara ovänner vars närvaro 

hon helst hade velat slippa. Därmed gör jag analysen att hon när hon är yngre och mer 

aktiv i sällskapslivet ändå har ett större nätverk, trots att färre namn förekommer i 

dagboken under det första året.  

 

1.6 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för min studie av Märta Helena Reenstiernas sociala 

nätverk och dess förändringar över tid är baserat på Susan E. Hymans begrepp 

”sociability” och ”politeness”, vilka hon diskuterar i sin avhandling om den engelska 

aristokratiska familjen Verney (som levde ganska precis hundra år tidigare än 

Årstafrun). Det har inte varit helt enkelt att översätta dessa till svenska, men sociabilitet 

och hövlighet ligger närmast till hands och blir därmed de begrepp jag själv kommer att 

ta fasta på.  

Whyman definierar först och främst begreppet sociabilitet som ett 

avgörande sätt för samhällets elit att visa sin makt på och det genom att helt enkelt 

skapa kontakter med andra människor.3 I sociabilitetsbegreppet kan därmed alla de 

människor som adelspersoner såsom sir Ralph Verney och hans familj interagerar med 

ingå och man kan enkelt anta att den hierarkiska ordningen, om än med en påfallande 

komplexitet,  på det sättet levandegörs i och med att Sir Ralph i Whymans studie blir en 

huvudperson från vilket hans sociala nätverk sedan strålar ut, men med kärnfamiljen i 

den innersta kretsen och gemenskapen i byn i nästa. Genom sociabilitet beskrivs Sir 

Ralph Verneys nätverk som ett antal cirklar som växer sig större och större ju längre ut 

från den innersta kretsen man kommer och i dessa ingår flera olika samhällsklasser.4  

                                                
3 Whyman 1999 S.4 

4 Whyman 1999 S.18 
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 Det visar sig också att begreppet sociabilitet är sammankopplat till urbana 

värden i och med att stad och landsbygd vid den här tiden allt mer länkas samman 

(något aristokratin kunde dra fördel av då de spenderade mer tid i London än tidigare) 

och Sir Ralps yngre son John får utgöra exempel för hur dessa fenomen går in i 

varandra, i takt med den pågående samhällsförändringen.5 Vidare definieras dessa 

perspektiv på följande sätt: 

The dynamic, urban culture that confronted John was a blend of civic humanism, natural 

law, and commercial inputs. London was its location, politeness its doctrine, and courtesy 

manuals its texts. The gentleman, not the courtier, became its ideal type.6  

Sociabilitetsbegreppet får därmed också ett kommersiellt perspektiv, men det är inte 

pengar som utbyts utan mer abstrakta sociala företeelser (exempelvis brev och gåvor), 

något som Whyman också länkar ihop med en framväxande urban livsstil präglad av 

merkantilistiska egenskaper.7 

 Så med andra ord kan man betrakta sociabilitet som det sätt på vilket 

människor ur olika samhällsklasser interagerar med varandra för att visa status och 

eftersom Whyman också beskriver social interaktion som ett handelsutbyte mellan 

människor uppstår en mångfacetterad och intressant komplexitet där personliga 

relationer blir minst lika viktiga som relationer baserade på släktskap och tradition. 

Sociabilitet blir därmed dessutom ett begrepp som kan sägas beskriva ett av de sätt på 

vilket klassöverskridande äger rum, likaväl som det tillskrivs ett mer implicit stad och 

landsbygds-perspektiv. 

 Whymans hövlighetsbegrepp har än ännu tydligare koppling till 

urbaniteten och det handelsmässiga umgängeslivet eftersom hon mer eller mindre gör 

hela det sena 1600-talets aristokratiska London till en skådeplats för hur dessa system 

fungerade. Hon tillskriver även denna hövlighet en viss grad av kvinnlighet i och med 

att det enligt henne framförallt var kvinnorna som fick uppdraget att ansvara för att de 

nya sociala koderna efterlevdes. Intressant nog görs hövlighetsbegreppet här även till ett 

statusbegrepp eftersom det enligt henne innebar status att visa att man hade ett hövligt 

sätt, något som blir till fördel även för medelklasspersoner och aristokratins yngre söner. 

                                                
5 Whyman 1999 S.13 

6 Whyman 1999 S.88 

7 Whyman 1999 S.4 
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Anledningen till det är en ökad social mobilitet som kommer av att attityden till 

yrkesutövning förändras till det bättre.8  

Enligt följande citat verkar det också som att denna hövlighet var ett 

fenomen som växte fram som en del av den här tidens samhällsutveckling: ”But though 

historians agree about the rise of eighteenth- century politeness, it is difficult to define. 

Because politeness is based upon socially constructed concepts, it is subject to constant 

change.”9 

Vad som här framkommer är en stor komplexitet i och med att begreppet 

helt uppenbart är öppet för olika tolkningar som mycket väl kan vara färgade av den tid 

och miljö i vilken de görs. Men man kan också förstå att eftersom begreppet som 

Whyman skriver härstammar ur sociala konstruktioner blir kopplingen till 

sociabilitetsbegreppet adekvat. De här begreppen har ju båda helt uppenbart tydliga 

kopplingar till hur den tidigmoderna människan skapade och upprätthöll sina sociala 

relationer, inte minst baserat på status. 

Men slutligen poängterar Whyman att även nutidsmänniskan lever sitt 

sociala liv efter liknande mönster, då hövlighet fortfarande präglar vårt förhållningssätt 

till andra människor och att status fortfarande har betydelse för hur makt upprätthålls 

mellan individer och även på familjenivå. 10 

 Därmed känns det inte helt fel att se de tidlösa dragen i begreppen 

sociabilitet och hövlighet, trots att vårt moderna samhälle i många avseenden skiljer sig 

avsevärt från det tidigmoderna. Men det är ju människor som befolkar det såväl då som 

nu och människan har ju i alla tider ingått i större sociala sammanhang där status varit 

en viktig markör för att visa sig själv betydelsefull. Av dessa anledningar blir sociabilitet 

och hövlighet fortsatt intressanta begrepp att studera vidare.  

 

1.7 Tidigare forskning 

Om sociala nätverk och dess funktioner finns det lite forskning som jag tycker det är 

                                                
8 Whyman 1999 S.4 

9Whyman 1999 S.89 

10 Whyman 1999 S.178 
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intressant att ta upp och koppla till denna uppsats. Som redan nämnts avhandlar Susan 

E.Whyman ämnet i sin avhandling om adelsfamiljen Verney, Sociability and Power in 

Late-Stuart England (1999). Hon definierar som vi har sett ett socialt nätverk utifrån 

faktorer som upprätthållande av status och ett stad-landsbygdsperspektiv som blir 

särskilt adekvat att länka ihop med en adelsfamilj såsom Verney.  

Genom att titta på den stora samling brev de lämnat efter sig kan hon 

konstatera att familjen umgås med människor ur fler samhällsklasser än väntat och att 

könshierarkin 21också har en mer komplex struktur än den i förväg föreställda. Hon 

använder begreppen sociabilitet och hövlighet för att definiera detta perspektiv på 

sociala nätverk. 

En annan bok som skrivits om sociala nätverk ur ett historieperspektiv är 

antologin Nätverk i historisk forskning – metafor, metod eller teori? (1999) med Peter 

Aronsson, Solveig Fagerlund och Jan Samuelson som redaktörer. De problematiserar 

begreppet utifrån ett antal olika perspektiv, där kultur, mentalitet och genus tillhör de 

mest väsentliga, genom att hävda att historieforskningen länge tagit inspiration från 

samhällsvetenskap.  De menar att nätverksbegreppet blev viktigare sedan fokus i 

historievetenskapen flyttades från den stora nationen till det lilla samhället och den 

enskilda individens agerande i det.11   

En av texterna i denna bok är av särskilt intresse att nämna i detta avsnitt i 

och med att den specifikt avhandlar kvinnors nätverkande, nämligen Vad säger 

dopböckerna om kvinnors sociala nätverk av Solveig Fagerlund. Hon skriver om 

dopfadderrelationer i Helsingborg under perioden 1688-1709 genom att i synnerhet 

studera domboksprotokoll och därigenom få fram information om hur en tidigmodern 

stadskvinnas nätverk kunde se ut. Hon menar att hon kan se tydliga exempel på att 

skvaller, konflikter och även vänskap var en given del av det.12 Om Årstafrun har det 

faktiskt skrivits något om förut, men vad det verkar inte ur något sociabilitetsperspektiv. 

Däremot har det skrivits om henne ur ett litteraturperspektiv, framförallt i Sara Rönns 

avhandling Årstafrun och hennes böcker (1998) där hennes läsvanor studeras utifrån 

föreställningen att man under 1700-talet började läsa böcker för nöjes skull.13  

 Ekero Eriksson har också skrivit det som förefaller vara den enda hittills 

                                                
11 Aronsson, Fagerlund, Samuelson 1999 S.1-2 

12 Fagerlund 1999 S. 219 

13 Björkman 2002 (Hämtad 2017-02-09) 
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skrivna biografin om henne, Årstafruns dolda dagböcker(2010), vilken hon skriver att 

hon baserat på en helgenomläsning av den ursprungliga originaldagboken som finns i 

Nordiska museets samlingar, även om hon fått göra en rejäl ursållning bland 

materialet.14 

Det finns även några mindre artiklar om till exempel Märta Helenas gård 

Årsta som självförsörjande ekonomi och sedan finns det två ytterligare 

kandidatuppsatser som behandlar Årstafrun ur olika perspektiv. Evelina Jansdotter 

avhandlar i sin genusorienterade uppsats "Vad jag ägt och förlorat! Allt.": En 

jämförande studie i en adelskvinnas liv som hustru och änka (2015) hur Årstafruns 

ställning i hushållshierarkin på Årsta såg ut både som hustru och som änka. Den andra 

uppsatsen Årstafruns dagbok1793-1839: Nöjen, sevärdheter och resor (2010) av 

Johanna Wikstrand avhandlar precis som titeln indikerar Märta Helenas nöjesliv och 

fritidssysselsättningar.15 

 

2. Bakgrund 

Märta Helena Reenstierna var en lågadlig kvinna som levde mellan 1735 och 1841 och 

dotter till en officer, vilken deltog i Gustav III:s revolutionsriksdag. Hon växte upp i 

Västergötland och Småland men flyttade 1772 till Stockholm där hon introducerades i 

Amaranterorden.16 Det är en sällskapsorden som instiftades av drottning Kristina 1635 

men eftersom hon abdikerade blev den kortvarig, för att dock återupplivas 1760 och 

från Gustav III:s tid och framåt ha kungligt beskydd (den existerar än idag). Det var en 

orden där adelsfolk och borgare kunde mötas.17 

 I Stockholm mötte hon också sin blivande man, ryttmästaren Christian 

Henric von Schnell, med vilken hon vid 22 års ålder gifte sig år 1775. Han var dubbelt 

så gammal och kom ursprungligen från Holstein. Han hade stor yrkeserfarenhet genom 

                                                
14 Ekero Eriksson 2010 S.9 

15 Wikstrand 2010 

16 Eriksson 2011 S.372 

17 Ekero Eriksson 2010 S.39 
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att han bland annat hade tjänstgjort i Ryssland under både tsar Peter och Katarina Den 

Stora. Dessutom hade han disputerat i juridik.  

 Gården Årsta, belägen söder om Södermalm (i Stockholm) tog han lån för 

att kunna köpa i början av 1770-talet, vilket alltså betyder att gården inte var något 

arvegods. Men den är ändå tätt förknippad med Märta Helena och hennes familj. 

Samma år som bröllopet äger rum föds det första barnet och det sista föds 1787, 

sammanlagt blev det under denna tid fyra söner och lika många döttrar, men sjukdomar 

som difteri och dysenteri tog livet av nästan alla, något som bevisar att tidens höga 

barnadödlighet drabbade även de högre samhällsklasserna. Det var bara sonen Hans 

Abraham som överlevde till vuxen ålder.18  

 Men också han dör ifrån Märta Helena då han 32 år gammal drunknar i 

Årstaviken 1812. Året innan har också maken Christian Henrik avlidit, och efter det 

fortsätter Märta Helena att i ensamhet leva på gården. Dock hade hon ändå alltid 

människor omkring sig och sysslor att uträtta då det på Årsta fanns tjugotalet anställda 

samt även en hel del vänner. Detta visar med stor tydlighet att hennes liv inte var 

glansfullt trots att hon var adlig.19  

 Hennes dagbok är dock en guldgruva för den som vill få information om 

hur den adliga vardagen såg ut vid den här tiden och den är unik i sin omfattning i och 

med att Märta Helena skriver om det mesta; allt från hur hon sköter om sina liktornar 

till hur hon utbringar skålar för den segerrike Napoleon. Hon bedriver fågeluppfödning, 

skriver om sorgen över sina döda barn, ser på avrättningar, går på visit hos sina vänner i 

staden, går på nöjen och åker på utflykter, men hon skriver också mycket om sina pigor 

och drängar.20 

 1793 när Märta Helena inleder sin dagbok pågår den franska revolutionen 

för fullt och det är också något som hon påpekar ogillande efter att ha hört om Marie 

Antoinettes avrättning det året. Bland vännerna finns också den berömde Bellman som 

var en flitig gäst på Årsta.21 

 Det är faktiskt Bellmans förtjänst att Märta Helenas dagbok blivit bevarad 

då det i en tidningsartikel som sannolikt publicerades under 1930 talet beskrevs var han 

                                                
18 Eriksson 2011 S.372 

19 Brännkyrka Församling (Hämtad 2017-02-09) 

20 Eriksson 2011 S.373 

21 Brännkyrka Församling (Hämtad 2017-02-09) 
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vid en viss given tidpunkt befunnit sig. Lie Wistrand, ett barnbarn till Märta Helenas 

brorson Abraham Alexander hade originaldagboken i sin ägo och då hon såg att 

uppgifterna i artikeln var felaktiga skrev hon en insändare till tidningen, i vilken hon 

berättade att Bellman befunnit sig på Årsta den dagen. Tack vare den fick hon kontakt 

med forskare på Nordiska Museet och sedan dess finns den i museets arkiv.22 

 

3. 1793: Märta Helena som sällskaplig hustru 

3.1 1793: Kvantitativ undersökning 

År 1793 omnämner Märta Helena totalt 53 olika personnamn i sin dagbok och som vi 

kan se i det första diagrammet så är majoriteten av dessa manliga. 36 män och 17 

kvinnor förekommer därmed i dagboken så man kan säga att Märta Helena interagerar 

med drygt dubbelt så många män som kvinnor.  

 

Diagram 1 Källa: Årstadagboken 1793 

 

Som vi kan se i nästa tabell så kan anledningen till denna könsfördelning vara att 

Årstafruns sociala nätverk består av flera olika sociala kategorier där det finns betydligt 

fler alternativ för männen än för kvinnorna. Dessa kategorier är baserade på vilka yrken 

de har, fakta som varit lätta att få fram därför att Årstafrun är väldigt flitig att anteckna 

vilken yrkestitel var och en har. De kvinnliga kategorierna består i stort sett enbart av 

                                                
22 Ekero Eriksson 2010 S. 303-4 
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gifta och ogifta, där andelen ogifta är något högre vilket troligtvis beror på att pigorna 

alltid var ogifta.23 Det är bara i tjänstefolkskategorin som båda könen räknas in.  

Andelen tjänstefolk som förekommer detta år är sju men trots att deras 

kategori endast är den femte största så är den en av de viktigaste beståndsdelarna i 

Märta Helenas nätverk. Som vi ska se längre fram i uppsatsen umgås hon dagligen med 

sina tjänare på Årsta därmed att hon, tillsammans med maken Christian Henrik, 

bestämmer över dem och deras arbete. Vi ska också se att de sociala relationerna mellan 

tjänarna och herrskapet präglas av hierarki men att de på det personliga planet gnisslar 

ordentligt och att tjänarna inte är så underdåniga som man kan föreställas sig. 

Den största kategorin är som vi ser den som jag valt att kalla ämbetsmän 

(10 stycken), vilken består av män vars yrke har en tydlig borgerlig prägel. Kungliga 

sekreterare, kamrerer, notarier och lagmän är alla exempel på sådana och eftersom dessa 

är de personer som Märta Helena uppenbart helst umgås med kommer vi att genom citat 

se flera exempel på att deras relationer präglas av vänskap och festligheter. Denna 

kategori måste också sägas vara den allra viktigaste därför att den definierar de 

karaktäristiskt borgerliga dragen i Märta Helenas nätverk. Det kommer vi också att få se 

exempel på.  

Som vi ser förekommer det också en del militärer, den näst största 

gruppen, och för att förtydliga så är det enbart officerare som ingår i denna statistik. 

Dessa kan också sägas ingå i den delen av nätverket, som liksom ämbetsmännen, ofta 

präglas av olika former av festligheter, där middagsbjudningar är den vanligaste. De är 

troligen en del av makens nätverk, som varit ryttmästare, som överlappat hans frus, men 

den tonårige sonen Hans Abraham hade också en sergeants fullmakt (som dock bara var 

en titel).24 

 De övriga kategorierna har inte fått samma fokus men de förekommer på 

sina håll i citat och analyser och får ändå sägas vara viktiga för att få fram en mer 

enhetlig bild av hur Märta Helenas nätverk såg ut för år 1793 och omfattningen av det. 

Det får ändå sägas vara rätt tydligt att hon interagerar med personer ur många olika 

samhällsklasser även om hon själv är adlig och givetvis interagerar hon mer med vissa 

individer än andra, något vi ska titta närmare på i nästa tabell.  

 

                                                
23 Ekero Eriksson 2010 S.61 

24 Ekero Eriksson 2010 S.117 



  
 

15 

 

 

Diagram 2 Källa: Årstadagboken 1793 

 

Som vi ser i den tredje tabellen är det fyra personer som förekommer allra mest i Märta 

Helenas dagbok och därmed kan antas ha en starkare relation med henne än andra, fast 

givetvis av olika anledningar.  

 Det första namnet, Vesterstråle, står egentligen för två personer vilka är 

bröder. De är guldsmed respektive revisor och eftersom de nämns vid fjorton tillfällen 

är deras närvaro i Märta Helenas nätverk hög. Anledningen till det är att de är nära 

vänner, ingår i kategorierna Ämbetsmän respektive hantverkare (dock av det finare 

slaget i och med att det rör sig om en guldsmed) och därför ofta deltar i alla de 

festbjudningar som är en given del av det sociala livet för Årstafrun detta år. 

 Nästa person är Herr Kindberg, också omnämnd vid fjorton tillfällen, som 

är informator åt sonen och en annan person som stod Årstafrun nära. Som vi ska se 

senare så var deras relation tämligen komplex och bestod både av vänskap och det 

faktum att Kindberg var en i tjänstefolket men med betydligt högre status än de vanliga 

drängarna och pigorna.  

 Catharina, nämnd vid sex tillfällen, är en piga som sticker ut bland de 

andra pigorna i dagboken därför att hon hade en ovanligt oskötsam livsstil och därmed 

utgjorde ett stort irritationsmoment för Märta Helena. Men hon får också utgöra ett 

exempel på hur relationen mellan en piga och hennes matmor kunde se ut vid den här 

tiden ända fram tills pigan Catharinas tragiska död 1084.  

 Namnet Wrangel står i själva verket för tre personer, en adlig änkefru och 

hennes båda ogifta döttrar som bodde inne i Stockholm och som Märta Helena vid 

några tillfällen besökte för att beställa sömnadsarbeten. Deras relation var affärsmässig, 

vilket är intressant därför att föreställningsbilden är att kvinnor som bekant i äldre tid 

inte arbetade. Vi ska se lite närmare på hur detta var möjligt.  
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Diagram 3 Källa: Årstadagboken 1793 

 

3: 2 Märta Helenas sociala vardag 

3: 2:1 Visiter och stadsturer 

Det första året som Märta Helena skriver sin dagbok ägnar hon mycket tid till att bege 

sig in till Stockholm för att både besöka vänner och bekanta, uträtta ärenden hos 

handlare och hantverkare.  

 Hon gillade det och gjorde det i vissa fall flera gånger i veckan även om 

det innebar ett visst besvär att sätta sig i en skakig vagn och inhandla föremål som bland 

annat spottkoppar och gyllene gardinfransar. Hon besökte gärna handelsbodar i Gamla 

stan men också mer avlägset belägna sådana på Blaiseholmen och Kungsholmen.25  

Emellan dessa uttröttande handelsärenden besökte hon de vänner som 

bodde inne i staden (i våningar) för att bli bjuden på bland annat vin och konfekt och i 

vissa fall även middag och höra det senaste skvallret. Det kunde gälla såväl kungligheter 

som vilka brottslingar som skulle avrättas. Allt detta var en given del av Märta Helenas 

vardag.26 

Enligt Whyman packade också de förnäma Londonborna in flera olika 

visiter på en enda dag och även om Märta Helenas sociala samspel utspelar sig drygt 

nittio år senare och istället för i London i Stockholm uppträder många liknande mönster. 

                                                
25 Ekero Eriksson 2010 S.92 

26 Ekero Eriksson 2010 S.94-95 
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Ett exempel är från 1 augusti 1796: ”Måndag. Eftermiddagen for jag till stan efter min 

nettelduksväf. Var hos herr Vesterstråle, hos Mamsell Bauman efter en guirlande, hos 

Fyrvald samt hos Herr Roung efter en sats försilfrade mynttecken.”27  

 Ett annat är från den 28:e samma månad två år tidigare där även den 

välkände diktaren Bellman, kallad Movitz nämns: ”Thorsdag. Förmiddagen ingen ting. 

Eftermiddagen var jag med Chajse till stan, hos bror Movitz och blef ganska väl fägnad. 

Sedan hos Arrhén. Köpte ett hattflor, lämnade mitt ur till Orbin etc:”28 Det blir här 

tydligt att Märta Helena förenar nytta med nöje genom att på en och samma 

Stockholmsresa både utföra hushållsärenden och besöka bekanta, vilket stämmer riktigt 

väl överens med den bild som Ekero Eriksson målar upp av henne.  

 Whyman tar upp en liknande situation från London där en adelsdams dag i 

staden beskrivs som följder: ”A typical morning resembled Aunt Gardiner's travels on 

19th september 1693. She managed to see five friends, her thooth drawer, and her 

oculist, before dinner with John at one o'clock.”29 Likheterna mellan Märta Helenas 

eftermiddag och Aunt Gardiners förmiddag är slående trots att både ungefär hundra år 

och faktumet att de lever i två olika västeuropeiska länder skiljer mellan dem.  

 

3:2:2 Vikten av att färdas i vagn 

Visiter kom att bli en standard för det urbana sociala livet i London och var tillika 

markörer för en förfinad livsstil. Speciellt gällde detta om besökarna färdades i vagn 

men under besöket var också andra faktorer såsom språkbruk, klädsel och manér av stor 

vikt i och med att de offentligt visades upp: ”The right to call upon a patron was a 

public declaration of standing, while the status of one's visitors was another display of 

influence.”30 

För personer med familjen Verneys ställning var det därför synnerligen 

betydelsefullt att ha tillgång till vagn. Framförallt innebar det status att äga en vagn, 

eftersom den visade att man hade såväl gott om ekonomiska resurser som inflytande. 

Dessutom skriver Whyman att en vagn uttryckte urbana värderingar såsom 

marknadskonkurrens och att man blev sedd offentligt och därför var en vagn också ett 

                                                
27Årstadagboken del 1. S.118 

28Årstadagboken del 1. S.75 

29Whyman 1999 S. 92 

30Whyman 1999 S.91 
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inträde till medlemskap i societeten: ”When Sir Edmund Denton was chosen as Knight 

of the Shire, he quickly 'bought a fine equipage to make a figure'.”31 Även släktens 

kvinnor hade inflytande när det kom till bruket av vagnar eftersom de ofta kunde låna 

dem och därigenom få en stunds självständighet. De kunde också ge råd om fordonen 

till sina manliga släktingar.32 

 Också för Märtha Helena är det viktigt att ha tillgång till vagn. Dagboken 

inhyser många exempel på hur hon tar vagnen in till Stockholm, dock händer det ibland 

att vagnresorna slutar med mer eller mindre allvarliga missöden. Ett exempel från 19 

april 1797: 

 

Onsdag. (…) Jag for med lilla Chajsen och stoet Madame, åtföljd av Boderus, till stan 

klock: 3 e. m. För att söka min Son, han träffades ej i Högvagten, ej i sitt Logis och ej hos 

Ålderman Lindgren, hvarföre jag ärnade söka honom på Banan, där stång Bataillonen 

plägade exercera, men då jag kom ett stycke uppför Drottninggatan, hände mig den 

olyckan, att hjulstickan gått ur på vänstra sidan, däraf hjulet afgick af axeln, och af 

choquen gick efven Chajse linan af, att jag i ett ögonblick kastades öfverenda ur Chajsen 

på huvudet i gatan, därvid jag stötte så illa vänstra ögat och näsan samt högra knät och 

armleden, att jag av skrämsel och plåga var alldeles utom mig, hälst faran ännu syntes 

större, ty tömmen fastnade om min fot och hade jag visst af en yrare Häst blifvit till döds 

släpad. (…) Jag upphjelptes av Boderus och ingick i närmaste port, då en Dame kom och 

bad mig uppstiga för att sansa mig af alteration. Det var Friherinnan Lohm, som med 

flera af dess fruntimmer sett fallet och däraf blifvit illa förskräckte.33 

Förutom att olyckan är, enligt Märta Helenas eget vittnesmål, mycket nära att få en 

mycket olycklig utgång och att friherrinnan Lohm samt hennes sällskap (oklart om det 

är väninnor, tjänstefolk eller sällskapsdamer) är snabb att hjälpa henne kan ändå 

slutsatsen dras att Märta Helena har en baktanke med att skriva om händelsen. 

Naturligtvis är det adekvat att anta att friherrinnans hjälpsamhet först och främst har en 

rent medmänsklig anledning, men som den högreståndsperson hon är finns det också 

skäl för att hjälpsamheten kan ha en klassbetonad karaktär.  

 Kanske är hon imponerad av Märta Helenas ståndsmässiga sätt att färdas i 

Stockholm, trots att färden denna gång inte går som planerat. Att hon kommer ner på 

                                                
31Whyman 1999 S. 100 

32Whyman 1999 S.105 

33Årstadagboken Del 1 S.146 
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gatan och ber Märta Helena att komma in till sig stärker en sådan tolkning, liksom att 

Märta Helena nämner hennes namn. Det verkar inte som om Märta Helena och 

friherrinnan Lohm ingår i varandras vardagliga nätverk men mycket tyder på att de ändå 

känner varandra till namnet och möjligen har sett varandra som hastigast vid något 

tillfälle som inte finns noterat i dagboken. Det här är en av få gånger som Märta Helena 

nämner någon annan av adlig börd, något som också indikerar på att hon trots olyckan 

lyckats göra intryck och visat sin status genom att hon, precis som familjen Verney, 

färdats i vagn.  

 Att åka i ett flådigt ekipage som drog till sig imponerade blickar var en av 

de stora behållningarna av att resa in till Stockholm och i Årstas vagnslider fanns det 

många olika vagnar att välja mellan, men det gällde att välja rätt vagn till rätt tillfälle. 

Oftast valde hon för sina stadsärenden sin tvåhjuliga och tvåsitsiga schäs, men den 

finaste vagnen var den täckta som hade både släkten Reenstiernas vapen och hennes 

namnchiffer på dörrarna (vilken var ett auktionsfynd som hennes man gjort för henne). 

Använde hon den kunde var och en se att det var just hon som kom åkandes. Hon hade 

också alltid sin kusk med.34 

 Det Whyman skriver om vagnsbruket bland Londonsocietetens invånare 

har stora likheter med det sätt som Märta Helena använder sina. Det är helt uppenbart av 

både ovanstående citat och Ekero Erikssons beskrivning att det sannerligen innebär 

status att äga och bli sedd åkandes i vagn; särskilt i stadsmiljö. För såväl Årstafrun som 

hennes engelska motsvarigheter ett sekel före henne innebär tillgången till vagn en 

given och högburen plats i det sociala nätverket. 

 

3:3 Sömmerskorna Wrangel  

 

Vid sex tillfällen nämns namnet Wrangel, vilket omväxlande står för en adlig änkefru 

vid namn Martha Hedvig och hennes döttrar Hedvig Johanna Carolina samt Inga 

Christina. Dessa utförde olika sömnadsarbeten för Märta Helenas räkning, bland annat 

brodyr på halsdukar och handskar och dessutom skriver Ekero Eriksson att Märta 

Helena noga noterade att deras skicklighet till och med fick hertig Fredrik Adolfs 

älskarinna att anlita deras tjänster.35  

                                                
34 Ekero Eriksson 2010 S.92-93 

35 Ekero Eriksson 2010 S.95 
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 Det är uppenbart att Märta Helenas relation med dessa damer framförallt 

är av en affärsmässig karaktär, som i följande exempel från 22 maj 1793: ”Denna dagen 

fick jag hem från Frök: Vrangel 2ne af henne broderade hvita Sidensarge Bindmössor, 

därtill jag den 8. Maj lämnade henne tyg.”36  

Ett annat tydligt exempel på den kund/affärsidkarrelation som råder 

mellan dem är från 7 december samma år: ”Hos fröken Vrangel afhämtade jag en av 

henne Broderad Taskbok med Deviser och Ehrenheimska vapnet, vilken i sylön kostade 

två Riksdaler, ehuru jag tillagt gulddragaregrannlåten, som var därpå.”37 

 I båda dessa exempel är Märta Helena riktigt detaljerad i fråga om de 

varor och tjänster hon anlitar fru och fröknar Wrangel för, utan att ge några indikationer 

på eventuella känslor eller åsikter vare sig för dem eller deras arbeten. Det är istället en 

totalt objektiv dokumentation över beställda och utförda arbeten från Märta Helenas 

sida, men i och med att dessa namn ofta återkommer i dagboken kan slutsatsen dras att 

Märta Helena är vad man kan kalla stamkund hos dessa sömmerskor.  

 Enligt Ekero Eriksson blev Märta Helena ibland missnöjd över att 

fröknarna satte ett vad hon ansåg vara ett för högt pris på arbetena.38 Noteringen om att 

arbetet med taskboken kostat två riksdaler kan tyda just på ett missnöje från Märta 

Helenas sida, men det kan också endast vara ett torrt konstaterande i 

dokumentationssyfte.  

 Familjen Wrangel var som sagt av adlig börd, men fru Wrangel och 

hennes döttrar har ändå många borgerliga drag. Det främsta är faktumet att döttrarna tar 

sig an sömnadsarbeten i vad som med största sannolikhet genomförs i hemmiljö, något 

som ligger nära med vad Ulvros skriver: 

 

Shelley Penningtons och Belinda Westovers undersökning om engelska förhållanden 

pekar på att det var vanligt att kvinnor inom borgerskapet bidrog till försörjningen genom 

att åta sig syarbeten av olika slag, som de utförde i hemmet. Detta betraktades inte som 

arbete i egentlig mening och ansågs därför inte som socialt deklasserande. Att arbeta 

hemma uppfattades också som mera passande än att ge sig ut i det offentliga arbetslivet.39 

 

                                                
36 Årstadagboken Del 1. S.41 

37 Årstadagboken Del 1. S.54 

38 Ekero Eriksson 2010 S. 95 

39 Pennington och Westover  nämnd i Ulvros 1996 S.213 
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Det är inte svårt att anta att liknande förhållanden för borgerliga kvinnors 

försörjningsmöjligheter rådde även i Sverige, även om Ulvros också påpekar att det i 

många andra europeiska länder var lättare för dessa kvinnor att hitta en något mer 

självständig försörjning.40 

 

3:4 De viktiga middagsbjudningarna 

 

År 1793 besöker och anordnar Märta Helena massor av olika middagsbjudningar för 

sina vänner och bekanta, vilket bland annat följande exempel från 13 juni illustrerar: 

Spisade till middag och afton vid Årstad Överste Lieut: Voigtländer, Revisions 

Secreterarne Hesselius och Iserhjelm, Kongl: Secret: Iserhjelm, Hofmarskalken Druvfa 

med sin son, Rytt: Palmér, Häradshöfding Jubeck och Justitiarien Brygger. Då invigdes 

för första gången de nya Punchbålarne och de sednaste plaitre knifvarne.41 

Men det är inte alltid som Märta Helena är så här sällskapligt lagd. Hushållsgöromål 

och det faktum att hon inte är bekant med värdinnan tvingar henne i följande exempel 

från 28 november samma år att avstå ett middagssamkväm: 

Vi blefvo om morgonen genast efter min Käre mans bortresa genom en dräng från 

Källarmästaren Schylander vid Liljeholmen munterligen inviterade till middagsmåltid 

och hemkomstöl på Anders-messo dagen, men i anseende till vår under händer varande 

slagt, korfgöra, paltbrödsbakning och förnämligast att vi Alldeles icke kände Fru 

värdinnan, kunde ej heller veta hvad sällskap där blef, blef resolveradt att säga nej och 

höfligt tacka för anbudet.42 

Här blir det tydligt att Märta Helena är noggrant vaksam över sitt sociala nätverk och att 

hon dessutom är mån om att inte vistas i vad som kan visa sig vara fel sällskap. Därmed 

är det bättre att tacka nej än att ta risken att umgås i fel krets och på så sätt kan hon 

oproblematiskt bibehålla sin status och sitt anseende.  

 Som jämförelse belyser Whyman ett exempel när Lady Denton år 1706 

vägrade ta emot besök i sitt hus i London av den orsaken att hon ansåg att husets allt för 

små rum inte var i enlighet med hennes status. Hon ville helt enkelt att hennes gäster 
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tydligt skulle se hur högt upp hon stod i samhällshierarkin.43  Också detta exempel tar 

fasta på vanskligheten i det sociala spelet och att det de gånger det inte kan 

upprätthållas, i enlighet med de egna statusföreställningarna, inte finns några andra val 

än att tillfälligt dra sig ur det. Det är därmed än en gång av yttersta vikt att som 

adelsdam inte hamna i dålig dager och trots att nästan ett sekel skiljer mellan Märta 

Helena och Lady Denton har uppenbart nästan ingenting förändras i detta synsätt 

gentemot omgivningen, åtminstone inte på just denna punkt.  

 Whyman beskriver att det i Londonsocieteten bildades ett helt regelsystem 

kring visiterna och middagsbjudningarna, vilka inte alltid var helt enkla att följa och 

speciellt inte för en nykomling som John Verney som efter sitt bröllop med Elizabeth 

Palmer 1680 glömde att avlägga visit hos sin faster Osbourne och därmed blev 

omskriven av henne som oförskämd. Enligt det ceremoniella regelverket skulle han 

istället ha besökt henne först, eftersom hon var hans far Sir Ralphs betitlade äldsta och 

syster. Han lyckades också blanda ihop de hårfint separerade betydelserna av visiter och 

inbjudningar: 

John defended his behaviour to Sir Ralph by distinguishing a visit from an invitation. He 

knew that there were different rules for each and that a visit should be unsolicited. Still, 

he considered neither Elizabeth’s stay with Nancy, nor their dinner at her house, ‘a 

visit…they being both invitations.’ In addition, he had spent three hours with Aunt 

Gardiner on his wedding day, and if she was angry, he could not help it. But Sir Ralph 

was unable to condone John’s behavour. You ‘did very ill’, he told his son: ‘You can 

never excuse it.’ He begged John to ‘use all the art you can to make up this unhappy 

breach.’ Sir Ralph agreed that Nancy’s feast was by invitation, but the day spent 

informally at her house was a visit.44 

Det framkommer här hur oerhört viktigt det är att känna till dessa skillnader i det sena 

1600-talets Londonsocietet. Minsta misstag verkar kunna ha stora konsekvenser, 

speciellt när det kommer till att missbedöma någons status, vilket är vad John Verney 

faktiskt gör här. Intressant nog menar Whyman dessutom att det i synnerhet var 

stadskvinnorna som hade makten över de sociala spelreglerna och därigenom kunde de 

utöva stort inflytande över sina manliga släktingar på just detta område.45 

 Märta Helena verkar dock inte alltför bekymrad över dessa intrikata 
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sociala regler, kanske därför att hennes bekantskapskrets mestadels består av borgare. 

Enligt Bo Eriksson tyder hennes okomplicerade relation till medelklassen på ett för 

samtiden typiskt drag bland adeln, där det var fullt acceptabelt att ”umgås över 

klassbarriärerna, så länge var och en kände sin plats när kvällen – eller natten – var över 

och morgondagen tagit vid.”46 Han påpekar dock också att Märta Helena hade för vana 

att inte vilja acceptera att någon uteblev från hennes bjudningar, att tacka nej (utan att 

ha ett ordentligt skäl) tog hon illa vid sig av.47  

Också i London var middagsbjudningar och andra samkväm där mat 

spelade huvudrollen av stor vikt för det sociala nätverkandet. Whyman belyser bland 

annat ett exempel där kusin Nancy Nicholas uttrycker att det är vänligare att äta middag 

än att avlägga visit.48 Men även Sir Ralph interragerade med människor ur andra 

klasser, därför att hans landsbygd helt enkelt inhyste blandade grupper. Whyman 

beskriver att dessa bildade relationskedjor som rörde sig genom samhället på liknande 

sätt som man utbytte exempelvis pengar och varor och även skvaller. Samhället kunde 

kanske framstå som oföränderligt på ytan, men i själva verket ändrade nätverken hela 

tiden form genom såväl moraliska som praktiska betänkligheter. Detta både förenade 

och splittrade människor49 Dock beskriver Whyman också att de allra lägst stående i 

samhället överhuvudtaget inte umgicks med de högst stående eftersom de stod för långt 

ifrån varandra, men däremot var det en annan sak för mittenklasserna där grannskap och 

intressen var av minst lika stor betydelse för umgänget som yrke eller samhällsstatus. 50  

Familjen Verney levde som sagt ungefär hundra år tidigare än Märta 

Helena i en tid då det kan antas att ståndssamhällets positioner var betydligt mer låsta. 

Men Dewald skriver att det vid ungefär den här tiden (1600- och 1700-talet) började 

adeln se bortom sin särställning gentemot de andra stånden och från att ha sett 

släktskapet som den viktigaste markören för sina sociala privilegier började man nu 

istället värdesätta markörer som egendom och förmåga. Man började också beblanda sig 

mer och tätare med vanliga människor. Nya former av relationer på det personliga 

planet utvecklades, där adeln tydligt tog intryck från de lägre klasserna, bland annat 
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genom en mer familjär och kärleksfull ton gentemot vänner och familjemedlemmar.51 

(Enligt Whyman kom också hantverkare, konsthantverkare och arrendebönder 

adelsfolket inpå knutarna.52) 

Whyman tar också upp ett exempel på en middagsbjudning som i många 

avseenden har en slående likhet med de som Märta Helena anordnar på Årsta: 

Neighbours of varied ranks dined together in the Claydons. The nearby Duncombes, 

Dormers, and Busbys were related to each other by marriage and served as magistrates, 

militia captains, and deputy lieutenants. Since Sir Raplh was in London on New Year's 

Day 1696, his neice Cary Stewkeley entertained Mr Duncombe and his family, two 

clergymen and their wifes, as well as Churchill and his daughter. At two in the morning 

several gentry younger sons joined them for cards.53 

Också här umgås med herrskapsfolket såväl militärer som präster och män verksamma 

inom juridiken, typiska representanter för medelklass, vilka också är de yrkesgrupper 

som oftast förekommer på Årstamiddagarna. Eller när Märta Helena går på någon av 

sina vänners middagar. Det enda som verkligen skiljer åt är de för den engelska 

aristokratin typiska yngre sönerna, ett fenomen som Märta Helena inte verkar ha i sitt 

liv. Just där uppstår en signifikant skillnad mellan det svenska och det engelska 

systemet.  

 Ett annat middagsexempel är från 25 augusti 1793 när Märta Helena och 

hennes familj är bortbjudna till vännerna Västerstråle: 

 

Söndag voro vi 3 och herr Kindberg hos Herr Vesterstråle till middag och aftonmåltid uti 

sällskap med fru Vestman och Son, Lydman och dess fru, Scneijder med fru, Revisor 

Vesterstråle, Mademoiselle Stålborg och 2ne Herrar som med musique på Harmonika, 

viol och fleut à travers roade oss till långt på aftonen, då vi tillika dansade några 

menuetter och hemkommo klockan 1 om natten.54 

 

Det finns här tydliga mönster mellan denna bjudning och den som Whyman skriver om. 

Förutom att gästerna består av adligt och borgerligt folk finns likheter i hur umgänget 

mellan gästerna beskrivs. 

                                                
51 Dewald 1996 S.186-87 

52Whyman 1999 S.20 

53Whyman 1999. S:20-21 

54 Årstadagboken Del 1 S.48 



  
 

25 

 

 För det första är det några specifika familjer som äter och roar sig 

tillsammans i vad som framstår som en ganska uppsluppen atmosfär och det finns klara 

bevis på att de verkar ha riktigt roligt tillsammans, en indikation på att gemenskap 

spelar större roll för det sociala nätverkandet än börd. Precis som för moderna 

människor tycks vänskap vara den viktigaste faktorn. Släktskap har också betydelse, 

men i detta fall framförallt i exemplet med släkten Verney. 

 Ett annat gemensamt drag värt att ta upp är faktumet att både män och 

kvinnor, (såväl gifta som ogifta) roar sig tillsammans på ett sätt som känns 

förhållandevis modernt. Också här tycks de rent mänskliga personliga relationerna vara 

av större vikt än stånd och könshierarki, även om man trots allt måste anta att de ändå 

finns där. Bilden av att kvinnor och män inom borgerskapet umgås tillsammans i 

gemensam hemmiljö förstärks av Ulvros.55  

Hon poängterar också följande: 

 

Denna typ av livsstil där så mycket tid kunde ägnas åt sällskaplig samvaro med andra ser 

jag som möjlig på grund av flera olika, samverkande orsaker. Dels fanns det i allmänhet 

gott om tjänstefolk för det arbete alla dessa bjudningar och sammankomster medförde, 

dels återfinner vi i borgerskapet en stor kader kvinnor vilkas dagar inte långt i förväg var 

inrutade av plikter som hindrade dem att umgås.56 

 

Än en gång måste det påpekas att sin adliga börd till trots bestod Märta Helenas 

umgängesnätverk huvudsakligen av borgerskapsfolk, vilket gör Ulvros resonemang 

adekvat.  

3:5 Vännerna Västerstråle 

Vid fjorton tillfällen nämner Märta Helena bröderna Stefan och Nils Johan Västerstråle 

detta år, guldsmed och kamrer. Ibland är det dock svårt att veta vem av dem hon avser. 

Däremot är det enkelt att se att Vesterstrålarna stod familjen på Årsta nära. Bland annat 

är Märta Helena gäst på den ene av brödernas bröllop och skriver om det 11 augusti 

1793:  
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Söndag klock: 5 eftermiddagen furo vi hemifrån min man, jag och Hans Abr: till fru 

Vestman på dess Dotter och Herr Vesterstråles bröllop, efter klock 8 kom brudgummen, 

och då gick vigseln för sig, sedan Souperades det och efter Soupéen följde alla hem 

brudparet där man drack Caffe, Renskt vin och åt confect. Klockan ½ till 4 kommo vi 

hem trötta och sömniga. 57 

Det mesta tyder på att detta för Märta Helena var en lyckad fest i goda vänners lag, även 

om hennes språk än en gång är avskalat från känslomässiga uttryck och åsikter. Det går 

ändå att anta att hon trivdes i sällskapet, även om man i enlighet med citatet fick vänta 

väldigt länge på den sannolikt försenade brudgummen. Anledningen till att Märta 

Helena nämner denna händelse är troligen att den avviker från ordningen men att det 

hela ändå ordnar upp sig och blir till ett kuriöst dråpligt minne.  

 Av den anledningen verkar bröllopet också vara en enkel, intim och 

uppsluppen tillställning utan särskilt mycket stelhet. Nu nämner inte Märta Helena vilka 

andra gäster som närvarade på festen, antingen därför att hon och hennes familj var de 

enda (vilket inte är en helt orimlig tolkning i och med att hon i många andra fall redogör 

ganska ingående för vilka andra personer som närvarar på de bjudningar hon går på) 

eller att hon av någon oklar anledning glömt bort att skriva upp dem. Det är något som 

inte går att veta, men för att gå på tolkningen att familjen von Schnell är de enda 

inbjudna på detta lilla bröllop stärker det med stor tydlighet dess och familjen 

Vesterstråles starka vänskapsband ytterligare.  

 Att relationen mellan familjerna är stark påpekar också Ekero Eriksson i 

och med att hon flertalet gånger nämner just bröderna Västerstråle i sin biografi om 

Märta Helena. Det allra mest talande av dem exemplen är när revisor Västerstråle 1803 

utses till Hans Abrahams förmyndare och försvarar honom i en rättegång gällande de 

stora skulder han dragit på sig.58 Märta Helena kommenterar händelsen med följande 

ord, 26 oktober: 

 

Först lagade jag på en skjorta åt min Son, som klockan 10 f:m: for hemifrån i fyrsitsig 

vagn, förespänd med fyra hästar, i sällskap av sin förmyndare Revisor Västerstråle, Herr 

Notarien Marks v: Vürtemberg och Factor Bille, till Fittja ting, dit H: Abr. och dess 

créditorer voro kallade. Vid Tinget gick saken så fort för sig, att den ej påstod öfver 10 

minuter.59 
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Även om Märta Helena som vanligt skriver om händelsen med saklig objektivitet är det 

lätt att förstå att situationen är pressad. Men att revisor Västerstråle ändå ställer upp för 

familjen på Årsta är ändå ett mycket starkt bevis på att hans och Märta Helenas vänskap 

sträcker sig längre än till bara middagsbjudningar och fester. Sonens oskötsamma 

beteende borde kunna skrämma iväg många av vännerna, men som ovannämnda 

händelse illustrerar så ställer sig Vesterstråle fortsatt på Märta Helenas och hennes 

familjs sida.  

   

3:6 Tjänstefolket 

Märta Helena var allt annat än ensam med sin man och son på Årsta:  

Årsta var som ett litet samhälle, med bortemot 40 invånare om man räknar med pigor, 

drängar, dränghustrur, drängarnas barn, brännmästarens folk, rättaren och hans familj och 

mjölnaren med fru och barn. Med tiden fick Årsta också en arrendator. Lägg därtill 

sommararbetande dalkullor som rensade ogräs i trädgården, sadelmakare, skräddare och 

målare som tidvis bodde på gården medan de utförde sina sysslor. Alla dessa såg till att 

Årsta fungerade, men de var dyra i drift och gårdens inkomster motsvarade bara med nöd 

och näppe familjens utgifter. Herrskapet på Årsta må ha levt ett behagligt liv, men det var 

långt ifrån lyxigt om man jämför hur adelsfamiljer kunde ha det.60 

Att leda tjänstefolket var en av Märtha Helenas dagliga huvuduppgifter och en 

synnerligen svår sådan då såväl pigor som drängar och även de övriga gårdsarbetarna 

hade för vana att visa sin matmor uppstudsighet, trots att de enligt Tjänstehjonsstadgan 

var förpliktigade till underdånighet gentemot sitt herrskap. Gräl om vilka sysslor som 

skulle utföras och när de skulle utföras hörde ständigt till vardagen, likaväl som 

maktkamper: ”Märta Helena skulle ha skrattat gott åt senare tiders föreställningar om 

tjänstefolks nigande och bugande.”61 Hon uttrycker situationen med slående ironisk 

ärlighet 29 juli 1797: ”Lördag. Victoria! För fulla drängar och dåliga pigor, ty nu var 

olofsdag.”62 

 En annan orsak till tjänstefolkets konfliktbenägenhet gentemot Märta 

Helena kan ha berott på det faktum att hon som husfru stod under sin make i 
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gårdshierarkin och att de därmed hade mindre att frukta när de ifrågasatte hennes order. 

Att de dessutom oftast var anställda ett år i taget och att herrskapet, med anledning av 

att det innebar en hel del arbete att anställa och lära upp nya pigor och drängar, ändå för 

det mesta såg mellan fingrarna kan ha gett ytterligare handlingsutrymme till dessa 

beteenden.63 

 Men likväl hade en husbonde krav på sig att se till att hans arbetsfolk 

skötte sig, såväl på arbetet som utanför arbetet och även husbonden själv förväntades 

föregå med gott exempel. Tjänstefolket fick inte efterhärma ett från deras arbetsgivare 

skandalöst uppförande. Den år 1805 uppdaterade Tjänstehjonsstadgan stärkte dessutom 

dessa patriarkala tongångar, men Ulvros påpekar ändå att det kan ha varit mer av en 

formuleringsfråga snarare än rena praktikaliteter. Tidigare revideringar hade enbart 

fokuserat på vilka skyldigheter och rättigheter som rådde mellan husbonde och 

tjänstefolk, inte vilka moraliska förpliktelser husbonden hade gentemot sitt folk. 64 

 Situationen med tjänstefolket på Årsta tyder just på att teori är en sak och 

verkligheten en annan. Att sociala relationer mellan i detta fall herrskap och tjänstefolk 

inte alltid gestaltar sig såsom de enligt tidens normer och förordningar förväntas göra är 

också exempel på att hierarkin i praktiken ändå finns, men inte på det fundamentala sätt 

som gärna föreställs. Märta Helena och hennes make försöker nog som de 

högreståndspersoner de är verkligen efterleva Tjänstehjonsstadgan, emellertid 

omöjliggör problemen de stöter på en total lydnad av lagtexten. De blir de helt enkelt 

tvungna att kompromissa och därmed skapa ett slags mellanting mellan teori och 

praktik.  

 

3:6:1 Pigan Catharina 

Det är speciellt en piga som sticker ut i dagboken det första år som den skrivs i och med 

att hon nämns vid sex olika tillfällen, nämligen Catharina. Denna piga har enligt sin 

matmor ett återkommande mycket besvärligt sätt, vilket följande exempel från 1 

november 1793 illustrerar: 
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Stöpte Herr Kindberg och jag af 6½ Lu talg 256 tjocka Ljus, 832 smala och 240 dankar samt 80 lyktljus. 

Vi började klockan 12 om middagen och slutade klock: 10 om aftonen. Catharina var hela dagen ganska 

förryckt, och till slut nödgades både jag och Herr Kindberg ganska allvarsamt tilltala henne.65 

Det händer också att denna Catharina dessutom ofta tar till flaskan på ett sätt som 

hennes matmor verkligen inte uppskattar.  Bland annat skriver hon den 5 november 

samma år: ”Pigorna klappade Byk vid sjön och Catharina var full som en caja.”66 Och 

på juldagen samma år är ”Catharina yr i huvudet.”67 I det sistnämnda fallet är det 

visserligen svårt att veta om alkohol verkligen påverkar pigans allmänna tillstånd eller 

om Märta Helena bara tycker hon beter sig på ett otillfredsställande sätt ändå. 

Uppenbart är i alla fall att relationen mellan piga och matmor här är ansträngd.  

 Under 1793 nämner Märta Helena som redan nämnts pigan vid sex olika 

tillfällen, men det är adekvat att anta att hon utöver de gånger hennes namn hamnar i 

dagboken fortsätter ställa till det för sig och att hennes matmor helt enkelt är så van vid 

det att hon inte anser det nog viktigt att skriva ner. Förmodligen förekommer hon också 

oftare i den ocensurerade originaldagbok som Nordiska Museet har i sin ägo, precis som 

andra bekymmersamma tjänstehjon.  

 Anteckningar från senare år tyder i alla fall på att hon bibehöll sitt 

oskötsamma sätt, varav ett exempel från 6 januari 1803: ”Catharina begärde 

eftermiddagen få gå till Engström, där hon säkert tagit rus, ty kl:11 om aftonen var hon 

ej hemkommen.”68 

 Denna Catharina avskedas från Årsta 1794 men återkommer åtta år senare 

och stannar kvar ända tills det hon avlider 1804. Tydligen har ändå Märta Helena viss 

sympati för henne och de få gånger hon inte är full verkar hon ändå utföra sitt arbete 

ganska bra.69 

Tjänstefolket hade enligt lag vissa rättigheter vid sidan av alla skyldigheter; bland annat 

fick de förutom lön också mat och kläder. Dessutom kunde tjänstehjon som troget tjänat 

på gården under många år och som inte längre kunde arbeta räkna med att husbonden 
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försörjde dem fram till dödsdagen.70 

 Märta Helena skriver rätt utförligt om pigans dödsförlopp mellan den 11:e 

och 12:e januari 1804: 

Onsdag. Catharina, som efter vanan gick ut kl:3 om eftermiddagen, kom ej in till 

matdags, man sökte henne och befanns att hon läst sig inne i Hönskammaren, dörren 

uppbröts och hon låg där på golfvet. Hon nedbars, och man trodde henne vara döden 

nära. Hon frotterades med värmda dukar och ättika samt sofde och snarkade rätt dugligt. 

Alla kommo i alarm.71 

Thorsdag. Ej synnerligen sträng köld. Klockan ¼ på 9 om morgonen afled Catharina, 

som i flera år varit här, flyttat bort för fylleri 2 gånger och återkommit. Hon hade i natt 

legat stilla och andats ojemt, men ej varit kall, sedan hon i går aftons blev uppvärmd.72' 

Att Märta Helena är tagen av dödsfallet är utifrån det sätt hon beskriver det på lätt att se, 

men det är också tydligt att hon ändå håller en viss distans i och med att vittnesmålen är 

mycket sakliga i sina detaljer. Istället för känslopåverkade utsvävningar tar hon fasta på 

praktikaliteter såsom pigans häftiga snarkningar och att hon inte frös, något som kan 

tyda på ett starkt obehag från Märta Helenas sida då hon i sitt liv redan upplevt många 

svåra situationer av detta slag och därmed kan tänkas vilja undvika att uppleva ännu en, 

alltför starkt. Men det kan också bero på det faktum att den döda är piga och hon själv 

husfrun och den hierarki som därför råder mellan dem.  

 I vilket fall framgår det att man bryr sig om pigan trots att hon varit till ett 

sådant besvär i och med att man verkligen anstränger sig för att försöka rädda hennes 

liv, något som illustrerar det ansvar som husfrun hade för sina tjänstehjon trots att hon 

stod över dem i samhällsrang. Enligt Tjänstehjonsstadgan hade dessutom tjänstefolket 

rätt till läkarvård och om någon dog fick Årstaherrskapet stå för 

begravningsomkostnaderna.73 Det senare är precis vad som sker med Catharina (som 

dock plötsligt kallas Carin) för dagen efter, den 13:e berättar Märta Helena: ”Fredag. 

Köptes en grann Lik-kista åt Carin, utsirad med beslag, måladt med Guld, silfver, svart 

och hvitt.”74 
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 Så även om pigan omskrivits som besvärlig och stökig får hennes liv ett 

värdigt avslut, vilken än en gång visar att tjänstefolket inte bara kan anses vara 

arbetsdjur och därmed behandlas som sådana, utan att de faktiskt tillskrivs mänskliga 

värden. Det kan också säga något om Märta Helenas personlighet eftersom en dagbok i 

sin natur alltid är en subjektiv tolkning av en enskild persons verklighet. Det går därmed 

att anta att Märta Helena kan ha haft ett kärvt sätt att uttrycka sig på i ord men att 

hennes handlingar gentemot sina medmänniskor genomsyrades av desto mer värme och 

omtanke. Det går heller inte att veta om Catharina verkligen var så stökig och 

alkoholberoende som hon beskrivs eftersom det enbart är Märta Helenas sanning vi får 

ta del av.  

 Ulvros nämner andra samtida exempel, på i detta fall borgerskapsfruar 

som såg ner på sitt tjänstefolk, bland annat Agneta Lidman (född 1770 och därmed 

sjutton år yngre än Märta Helena) som tillskriver sina pigor tillmälen som ”Kjöksdjur” 

och när hennes fästman 1795 anskaffat henne en ny kökspiga skriver hon: ”Stor tack 

skal du ha, för det fångade Djuret.”75 

Det är en retorik som ligger ganska långt ifrån Märta Helenas och 

förstärker bilden av henne som relativt generös gentemot sina pigor, trots att de vållade 

henne så mycket besvär och att hon var dem överordnad. Till skillnad från Agneta 

Lidman blir det tydligt att Märta Helena såg sitt tjänstefolk mer som medarbetare som 

precis som hon själv var människor. Trots att hon har mycket ont att säga om sina pigor 

kallar hon dem aldrig djur, men tillsammans med Ulvros exempel framträder ändå en 

bild som kan tyda på att herrskapsfruar vid den här tiden hade för vana att se ner på 

dem, snarare än att uppskatta deras arbete. Men Eriksson förstärker ändå bilden av 

Märta Helena som relativt generös mot sitt tjänstefolk när de hamnar i nöd. Han tar upp 

ett exempel där hon lät mamman till en dräng som dött ung leva kvar på gården.76 

Dock fanns det enstaka exempel på när relationen mellan herrskap och 

tjänstefolk antog ett mer vänskapligt och familjärt slag, men för det mesta var de enda 

tillfällen då man (i dagböcker och brev) skrev om tjänarna då de anställdes eller slutade 

samt när de vållade problem.77 Det stämmer på det hela taget riktigt bra överens med 
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hur Märta Helena omnämner sitt tjänstefolk och just Catharina är ett talande typexempel 

på relationen till pigorna. 

 

3:7:2 Informatorn Kindbergs ställning 

Vid hela fjorton tillfällen nämner Märta Helena Sven Kindberg, Hans Abrahams 

informator, år 1793. Enligt Ekero Eriksson var han att betrakta som en av Märta 

Helenas allra närmaste vänner: 

Han fanns alltid till hands och stod alltid till tjänst, vilket var tur eftersom Christian 

Henrik mer och mer drog sig undan sällskap. Märta Helena var inte den som trivdes 

ensam. Medan maken roade sig med att se en häst skos och hennes son fördrev tiden vid 

sin svarv, tillbringade Märta Helena allt fler stunder tillsammans med den underhållande 

och kultiverade herr Kindberg.78 

Även om herr Kindberg som informator hör till tjänstefolket på Årsta så är det helt och 

hållet uppenbart att hans ställning i hushållet är betydligt högre än drängarnas och 

pigornas. Framförallt märks detta med anledning av att Kindberg ofta följer med på de 

olika ärenden, utflykter och middagsbjudningar som Märta Helena och hennes familj 

åker på. Ett exempel är från 25 juli 1793 (vilket tillika är en av de få gånger som 

ryttmästaren själv går på middag): 

Jacobsdag var min man bjuden till middags och afton calas hos Kamrer Jacob Möller på 

Holmarne, därest var många Herrar, hvilka med drickande och svärjande firade fästen 

tills ½ 12 om natten med supiga huvuden, då efven min man likalydande hemkom. Herr 

Kindberg och min Son blefvo efven mot aftonen dit bjudne.79 

Han följer också med när familjen bevittnar en avrättning 26 mars 1794: ”Onsdag. Var 

jag, min Son, Herr Kindberg och nästan allt vårt folk ute vid Skansbacken för att se en 

olycklig fånge blifva halshuggen och på stegel lagd.”80 Dessutom följer han den 4 

februari samma år ryttmästaren ”till Liljeholmen att höra på tinget.”81 

 I såväl exemplet med herrmiddagen som besöket på tinget tyder mycket på 

att Kindberg är del av en manlig värld som inte Märta Helena har tillgång till. Till 
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skillnad från det Ekero Eriksson beskriver verkar det här också vara så att även 

Christian Henrik drar nytta av Kindbergs sällskap.  

Som Jansdotter skriver så hade han och Märta Helena med anledning av 

deras positioner som husbonde och husfru såväl skilda sfärer som av samhällshierarkin 

förväntade arbetsuppgifter. Det Christian Henrik gjorde på egen hand hade inte hans fru 

att göra med; han skötte gårdens affärer och hon hushållsarbetet (även om hon i och 

med att hon hade pigor också hade en relativt stor makt över det).82  

Kindbergs värld verkar ligga mitt emellan Märta Helenas och Christian 

Henriks och därmed är hans tillträde till dem båda givet. Som i exemplet med 

avrättningen umgås han istället med Märta Helena och det övriga tjänstefolket utan att 

det verkar vara något som anses konstigt eller onormalt. Att han nämns före de andra i 

dagboksanteckningen är också en stark indikation på hans höga ställning i hushållet på 

Årsta.  

 Det var relativt vanligt att ett större borgerligt hushåll inhyste en hel del 

människors vars ställning låg under herrskapets men över tjänstefolkets. Dit kunde 

räknas bland annat guvernanter och just informatorer, men i likhet med Jansdotters 

resonemang påpekar även Ulvros att husbonden var den som stod överst av alla och: 

”där var och en visste sin plats och hade sina särskilda uppgifter”.83  

När det kommer till informatorernas huvudsakliga uppgift, att undervisa 

borgerskapets barn, skriver Ulvros att utbildningen var viktig (i synnerhet för sönerna) 

och brukade påbörjas just i hemmiljön. Faktum är att informatorer kunde undervisa 

både pojkar och flickor, men ”endast en informator kunde ge pojkarna, åtminstone de 

äldre, rätt typ av symboliskt kapital.”84 

 Men Herr Kindberg gör faktiskt lite av varje, vittnar dagboken om. 7 

september 1793 skriver Märta Helena följande: ”Herr Kindberg aftog Druf-Äpplena uti 

min lilla trädgård, och efven qvarblifna uti de begge stora trädgårdarne.”85 Men 24 mars 

två år senare står det dessutom följande: ”Herr Kindberg läste för mig i en vacker Bok, 

kallad Carolina von Licktfeldt.86 
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 Ekero Eriksson skriver att Märta Helena och Kindberg ofta arbetade 

tillsammans med mindre göromål, exempelvis att rensa ärter eller laga ett paradtäcke. 

De kunde sitta hela dagar och ibland även nätter.87 Uppenbart trivs dem mycket bra 

tillsammans och av dagbokscitaten att döma blir deras gemensamma arbeten effektivt, 

men som i exemplet med bokläsningen är gemenskapen inte bara präglad av nytta utan 

även av nöje. Dock finns inga tecken i Märta Helenas egna ord att Kindberg skulle vara 

kultiverad och underhållande, det är en tolkning som Ekero Eriksson gör när hon 

beskriver deras vänskap. Däremot är han utan tveksam mycket hjälpsam och mångsidig.  

 Hon menar också att denna vänskap blev så stark att Christian Henrik kan 

ha känt sig något svartsjuk i och med att han i slutet av 1794 entledigar Kindberg. Men 

hon påpekar också att det kan ha varit så att han inte längre behövdes i hushållet.88 Båda 

tolkningarna är fullt adekvata och ett citat från 6 november detta år kan faktiskt tyda på 

att vänskapen började gå över en viss gräns: ”Thorsdag. Fick jag av Herr Kindberg 2ne 

nyss utspruckna Jordgubbsblommor.”89 

 Visserligen kan detta bara vara en rent vänskaplig gest men att Märta 

Helena noterar denna gåva (och därmed underförstått uppskattar den) har ändå en 

känslosam prägel. Att Kindberg är kultiverad är därmed en fullt lämplig tolkning av 

hans karaktär.  

 

1815: Märta Helena som kompromissande änka 

4:1 Kvantitativ undersökning 

Totalt nämner Märta Helena detta år totalt 66 olika namn och liksom 1793 är en stor 

majoritet av dessa manliga. Som tabellen nedan visar förekommer 17 kvinnor och 49 

män och liksom föregående år kan det tolkas på så sätt att männens positioner och 

uppgifter i Årstafruns nätverk är mer varierande, i och med att de har olika yrken medan 

kvinnorna som bekant i de flesta fall inte har det. Att hon nu blivit änka är också en 

betydelsefull faktor för att den manliga dominansen ökat till ungefär två tredjedelar, av 

den anledning att hon tagit över många av de uppgifter hennes man hade när han levde. 
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Vi ska senare se några exempel på hur positionen som änka påverkar Märta Helenas 

sociala nätverk i denna riktning. 

 

Diagram 4 Källa: Årstadagboken 1815 

 

Precis som 1793 är fördelningen av de sociala kategorierna förhållandevis oförändrad 

med det undantaget att militärkategorin minskat medan prästkategorin ökat något. 

Ämbetsmannakategorin är fortsatt den största och viktigaste, men en viktig förändring 

är som vi ser att den kategorin som kallas övriga har tillkommit och är den näst största. 

Anledningen till det är enkel, nämligen att Märta Helena detta år inte är lika noga med 

att notera varje namnnämnd person med sitt yrke eller sysselsättning. Det kan antingen 

bero på att hon inte vet eller att hon inte tycker det har varit viktigt nog att notera i och 

med att den generella trenden är att hon överlag nämner fler personer i dagboken 1815 

jämfört med 1793. 

 Det ska också påpekas att ämbetsmannakategorin detta år inte är fullt så 

präglad av vänskap, visiter och festligheter som tidigare, men den fortsätter ändå att 

definiera den borgerliga prägeln på Årstafruns nätverk. Vi ska också se att det finns 

några undantag där festligheter fortfarande är en del av de sociala relationerna. 

 Trots att tjänstefolkskategorin detta år är den fjärde största är den fortsatt 

viktig och präglas i relationen till Märta Helena fortsatt av motsättningar och konflikter, 

men vi kommer ändå att se att de respekterar faktumet att hon som änka nu ensam 

bestämmer över dem. Dessutom kommer vi i nästa tabell samt senare i kapitlet se 

exempel på att i synnerhet två tjänare, kusken och sällskapsdamen (också kallad 

husmamsell) blev två av de absolut viktigaste personerna i Märta Helenas sociala 

nätverk detta år. 



  
 

36 

 

  

 

Diagram 5 Källa: Årstadagboken 1815 

 

Som vi ser i tabellen över vilka personer som nämns vid flest tillfällen ser vi en markant 

förändring i jämförelse med 1793 på så sätt att antalet personer som nämns vid tre olika 

tillfällen och fler ökat drastiskt och så även antalet tillfällen vid vilka de mest 

förekommande namnen nämns. Vi kan också se att helt nya namn förekommer, vilket 

betyder att nya personer ingår i det sociala nätverket jämfört med 1793, men med 

Vesterstråle som enda undantag. Ett faktum som stärker tesen om dessa bröders nära 

vänskap med Märta Helena. 

 Som vi tydligt ser är den absolut mest omnämnda personen Boberg, vilken 

var kusk på Årsta men också verkar ha fått hjälpa till med lite allt möjligt som Märta 

Helena ombad honom att göra, något vi kommer att se ett antal exempel på. Trots den 

hierarkiskt betonande relationen mellan dem tyder mycket på att Årstafrun gjorde sig 

beroende av honom och faktiskt kan ha utvecklat någon som kan liknas vid vänskap. 

 Likadan är relationen till den näst mest omnämnda personen, Mamsell 

Lille, husmamsellen. Hon var anställd för att hålla Märta Helena sällskap och hjälpa till 

i hushållet, men inte med de grövre sysslor som pigorna utförde. Som vi kommer att se 

tillbringade Årstafrun mycket tid tillsammans med både henne och kusken Boberg detta 

år, vilket är anledningen till det höga antalet omnämningar för dem. 

 Brodern och hans familj blir också en viktig del av hennes nätverk detta 

år, eftersom han detta år tar över arrendet av Årsta (vilket är anledningen till att hans fru 

och barn trots det lilla antalet omnämningar är med i tabellen). Till en början är 

Årstafrun mycket förväntansfull inför detta, men då brodern och hans familj i stor 

utsträckning verkar välja bort hennes sällskap till förmån för sekreteraren Ekmark, 

vilken sedan tidigare låg i konflikt med Märta Helena över en arrendefråga, börjar den 
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bittra konflikt som 1830 kommer att vara fullt utvecklad nu anas. Som vi ser 

förekommer namnet Ekmark vid ett antal tillfällen, men det måste påpekas att han är en 

ofrivillig nätverksmedlem och att citaten som lyfts fram tydligt visar att Märta Helena 

verkligen hyser fientliga känslor gentemot honom. 

 De övriga personerna i tabellen nedan är inte fullt lika betydelsefulla men 

återkommer som vi kan se ändå flertalet gånger. Därmed kan vi förmoda att de är något 

mer ytliga kontakter till Årstafrun som med anledning av olika ärenden besöker henne 

och i något fall blir besökt. Vad gäller namnet herr Gahm finns det även spår av något 

som faktiskt liknar vänskap, även om hans namn bara som hastigast förekommer i 

denna uppsats. 

 

Diagram 6 Källa: Årstadagboken 1815 

 

4:2 Märta Helenas nya situation 

Sedan 1811 är Märta Helena änka och 1812 förlorar hon även sin enda till vuxen ålder 

komna barn, Hans Abraham. Naturligtvis förorsakar sådana svåra personliga förluster en 

stor ensamhet och det är inte svårt att förstå att det sociala nätverket påverkas påtagligt 

av dessa tragedier. Ekero Eriksson beskriver situationen för Märta Helena detta år på 

följande sätt: 

Åren efter Hans Abrahams ohyggliga drunkningsolycka 1812 gick i bedrövelsens och 

förtvivlans tecken för Märta Helena. Hela familjen var nu förintad, hon ensam levde kvar 

i stenhuset (…). Oron, förlusten och minnena av sonen fyllde nätter och dagar. Tillvaron 

dröp av minnen och tårar. (…) Hon tröstades av hoppfyllda ord om uppståndelse, rördes 

vid predikan om änkan i Nain. (…) En kvinna som förlorat sin make är änka, men vad 
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kallar man en moder som förlorat alla sina åtta barn?  Svartsynt, förkrossad, 

tillintetgjord.90 

Bilden som Ekero Eriksson målar upp av en Märta Helena lamslagen av den svåraste av 

sorger är på många sätt ödesmättad och onyanserad, även om den säkerligen också i 

vissa avseenden (framförallt på det rent mänskligt plan) kan stämma förhållandevis väl. 

Dock har den kvantitativa undersökningen visat att Årstafrun tveklöst fortsatte träffa 

människor om dagarna, även om umgänget inte var lika präglat av fester och stadsvisiter 

som det var 1793.  

 Däremot framgår det av dagboken att hon fortsatt hade många sysslor att 

uträtta om dagarna, däribland skriver hon 9 februari 1815 hur hon anställer en ny piga: 

”Kl: efter tre for jag på fru Brantings adresse contoir och stadde en Huspiga vid namn 

Johanna Forsner, nu tjenande hos en Hofmästare vid Carlberg.”91 Den 20:e samma 

månad berättar hon också om vad som försiggått på en sockenstämma: 

 

Måndag. Vid sockenstämman i går hade gått ovärdigt till; man begär ett frivilligt 

sammanskott, men sedan befaller och hotar, till och med talas om vite för den, som ej 

prompt vill framskaffa allt hvad som behöfs till en byggnad efter stora planer åt 

Comministern, som vid tillträdandet bekom husröte penningar. Gleisman, Carlén och en 

fattig Capitaine Bonnecteutz voro högtalande och soveraina. Den fullmagt, jag lämnade 

Gahmen, blef ej antagen, fast den upplästes.92 

 

Till skillnad från den av sentimentalitet lamslagna änkan som Ekero Eriksson beskriver 

visar dessa båda citat med tydlighet att Märta Helena trots sorgerna fortsätter att ta 

initiativ i sitt liv genom att såväl anlita nytt tjänstefolk som att utföra tjänster för sina 

bekanta. Hennes sätt att beskriva om händelserna fortsätter dessutom att vara mestadels 

objektiva utan onödiga känsloutsvävningar. Det kan dels bero på hennes personlighet, 

dels på att hon genom att vara aktiv kan hålla sorgerna ifrån sig (åtminstone för 

stunden), men dagboken innehåller ändå avsnitt där hon ger utlopp för sina förluster, 

som exempelvis den 9 januari 1815: ”Mödosamma, men glada, förhoppningsfulla dag – 

då en älskad och oupphörligt saknad son, min oförgätlige, sist bortgångne Hans 
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Abraham framfördes till verlden idag för 35 år sedan. Store Gud! (…) låt mig i en vrå af 

Ditt Rike få omfamna Min Hans Abraham.”93  

Med andra ord så är Märta Helena vare sig helt likgiltig inför sin sorg eller 

helt lamslagen av den. Hon försöker istället göra det bästa hon kan för att hantera den 

och fortsätta leva sitt liv så gott hon kan, efter rådande omständigheter.  

 Vad exemplet med sockenstämman också visar är att Märta Helena i sin 

roll av änka tagit sig an nya uppgifter, vilka kan tänkas ha varit förbehållna hennes man 

så länge han levde. Jansdotter skriver att när Märta Helena blev änka tog hon över sin 

makes uppgifter och utförde dem mer eller mindre å hans vägnar, den största var att 

driva gården vidare. Jordägandet, vilket var adelns sätt att bibehålla välstånd och makt, 

garanterade henne sin egendom och den myndighet som änkeståndet gav henne gav 

henne möjlighet att själv bestämma över egendomen. Dock sjönk hennes samhällsstatus 

något eftersom det ansågs finare att vara fru än att vara änka, men likväl hamnade hon 

högst upp i gårdshierarkin.94 

 I kontrast mot Märta Helenas relativt trygga ekonomiska situation 

beskriver Ulvros att borgerliga änkor vid den här tiden (1800-talet) kunde hamna i en 

ekonomisk och social situation som var mycket osäker. Hon tar två olika exempel; dels 

kyrkoherdeänkan (hennes man dog 1824) Beata Sjödahl som på grund av faktumet att 

hon hade en fjortonårig dotter att försörja är rädd att drabbas av fattigdom, dels 

kyrkoherden Göran Skyttes (han dog 1836) efterlevande fru och ogifta döttrar som 

också dem hyste stor framtidsoro, speciellt som de inte självklart fick bo kvar i 

prästgården i Norra Mellby (utanför Hässleholm).95 

 Dock skriver Jansdotter att även Märta Helena bekymrade sig över sin 

ekonomi, speciellt i inledningsskedet efter hennes makes död och menar att hon inte 

helt vant sig vid att göra de saker som han brukade göra.96  

Ett exempel från 30 juni detta år (vilken är ett av de tre tillfällena när 

namnet Vesterstråle nämns) visar att hon faktiskt beskrev en rätt problematisk 

ekonomisk situation:  
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Eftermiddagen for jag i Chajse endast till fru Bodin och träffade där Kamrer Vesterstråle, 

hvilken jag egentlig sökte för att läna pengar, emedan mina mångfaldiga utgifter för 

Stallbyggnad, contributioner och nya förmaksmeublen medtagit allt.97 

 

 Dock verkar Märta Helena inte ha oroat sig för att bli av med Årsta och som dagboken 

visade förblev hon änka återstoden av sitt liv. Hon fick ett antal giftermålsanbud men 

bestämde sig för att behålla den änkeaktoritet som gav henne rätt att bestämma på Årsta 

och därmed hedra minnet av maken.98 

 

4:3 Tjänstefolket 

Jansdotter skriver också att tjänstefolket fortsatte vara uppstudsiga, gräla och supa, men 

att de inte ställde till mer besvär än då Christian Henrik varit gårdens överhuvud. De 

verkar ha funnit sig i att Märta Helena övertagit den positionen.99 Men konflikterna 

fortsatte ändå, som följande citat från 4 oktober 1815 visar:  

 

Den högst infama carnaillen och trädgårdsförderfvaren Bergmark flyttade nu med allo 

hän, sedan han på ½ år bekommit 120 RDr contant, mjölk för 22 RD (…), ved, husrum 

och ätit dagligen grönsaker. Herren vedergälle honom!100 

 

Detta verkar vara ett av de mer extrema fallen, men Märta Helenas indignation går här 

inte att ta miste på. Det framgår inte exakt vilket yrke denne Bergmark hade men tydligt 

är att han var menad att utföra arbeten i trädgården på Årsta och på något sätt misskött 

detta så pass grovt att han inte längre kan vara kvar, alternativt att han själv valt att 

flytta. Att Märta Helena tillbeder högre makter att hämnas på honom för hans brott 

indikerar givetvis hur besviken hon är på honom för att han inte fullföljt sina plikter 

gentemot henne. 

 Trädgården, eller rättare sagt den engelska parken, var viktig för Märta 

Helena och hon hade anställda trädgårdsmästare. Det var faktiskt trädgårdsmästaren 

som tjänade bäst av folket på Årsta.101 Som den kvantitativa undersökningen visat 
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förekommer hela tre olika trädgårdsmästare detta år, ett faktum som stärker bilden av att 

trädgården betydde mycket för henne. 

 

4:3:1 Kusken och husmamsellen 

Av de personer som Märta Helena nämner detta år sticker i synnerhet två olika namn ut, 

nämligen Mamsell och Boberg. De nämns vid hela 18 respektive 26 tillfällen och det är 

tydligt att det var dessa två som Årstafrun spenderade som mest tid tillsammans med.  

 Kvinnan som Märta Helena kallar Mamsell är Margareta Catharina Lille, 

som var husmamsell på Årsta åren 1813 till 1819. 102 Som redan framkommit nämns 

hon vid 18 tillfällen, förutom de fyra då hennes efternamn tillkommer.  Det kan därmed 

antas att Märta Helenas relation med henne är så pass vardaglig att hon tar hennes 

efternamn för givet och därmed bara skriver det vid ett fåtal tillfällen. 

Liksom med informatorn Kindberg i föregående kapitel hade hon, i 

egenskap av sällskapsdam, en betydligt högre ställning än det resterande tjänstefolket. 

Det var inte vilka sysslor som helst det var meningen att hon skulle utföra, däribland 

inte att skura golv och eftersom mamsellen visste sin ställning, som var nästan lika hög 

som en adelsdams, hade hon mer eller mindre sina skäl att ta illa upp när hon inte blev 

medbjuden på exempelvis en middag.103 

Relationen mellan Märta Helena och hennes husmamsell visar tydliga 

tecken på att vara ganska fylld av mindre vardagliga motsättningar och från Märta 

Helenas sida även vad som kan framstå som milt förakt. Till exempel skriver hon 2 

Februari 1815: ”Thorsdag. (…) Mamsell var härsken och arg, ful och surögd både i går 

och idag.104 4 maj samma år beskriver hon henne på följande sätt: ”Hon var rätt grym att 

påse och snuskig till kropp och kläder”.105  Men en annan gång beskrivs dock 

husmamsellen med ett annat ordalag, nämligen den 18 juni detta år: ”Söndag. 

Eftermiddagen var jag i trädgården alldeles ensam (ty min sköna mamsell var i 

staden)”106  
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Detta kan tolkas som att Årstafrun i det senare fallet är ironisk i sitt synsätt 

gentemot sin husmamsell och av någon anledning är irriterad på henne, vilken hon dock 

i sådant fall inte skriver ut. En annan tolkning är att Märta Helenas relation med 

Mamsell Lille faktiskt är mångbottnad och att hennes inställning till mamsellen är 

beroende av den sinnesstämning hon själv befinner sig i för tillfället. Mycket talar dock 

till den senare tolkningens fördel med anledning av att dessa båda kvinnor ändå 

spenderar så mycket tid med varandra och som den sällskapsdam hon är får hon också 

vara med när Märta Helena firar sin 62a födelsedag, 16 september: ”Lördag. (…) Jag 

firade hos min käre Bror min 62 åra födelsedag, hvarest efven till middagen voro bjudne 

Actuarien Rylander med 2 barn och Bror, Secter Ekmark, Gahm med dess syster, 

Charlotte Campbell och Mamsell Lille.”107 

Att hon står med på inbjudningslistan är en stark indikation på att 

omgivningen ser Mamsell Lille som Märta Helenas mer eller mindre givna 

följeslagerska och att hennes ställning följdriktigt är så pass hög att hon får närvara på 

det borgerliga herrskapets bjudningar. Att födelsedagsfesten inte är något undantag visar 

följande citat från den 15 oktober när Mamsell Lille följer med på en vad som framstår 

som spontan avtackningsmiddag hos prästen Bergfalk: 

 

Söndag. Ja, Mamsell, Boberg och nya drängen Carlson (…) voro i Brännkyrka, att höra 

Pastor Bergfalks afskeds Predikan (…). Vi blefvo sedan bjudne att i Prästegården Spisa 

middag, hvarest begge Ahlströmmarne med sina fruar, en Klädes Fabriqeur med fru, 

Kyrkovärden Pettersons och en Inspector samt Prästen Vetterberg efven befunno sig. Alla 

utom jag och Mamsell voro gästebudsklädda, endast jag hade min blå och hvitprickiga 

bomullstygs klädning och måste utaf fru Bergfalk läna mig en Chavle.108 

 

Här är det tydligt att Mamsell Lilles närvaro både är förväntad och helt självklar, även 

när mer spontana initiativ till sociala samkväm tas. Att middagsbjudningen är spontan 

stärks för övrigt av det faktum att Märta Helena beskriver sin och Mamsell Lilles 

klädsel som inte helt passande, men att situationen går att lösa genom att prästfrun lånar 

ut en sjal, en tämligen enkel gest som visar att sällskapet uppskattar Märta Helenas och 

mamsellens närvaro.  
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Förutom Mamsell Lille är Boberg den person som Märta Helan nämner 

vid allra flest tillfällen (26 stycken) detta år, vilket tyder på att hon i många avseenden 

måste ha varit ganska beroende av hans tjänster.  

Pehr Boberg var kusk på Årsta mellan 1809 och ända fram till dess att 

Märta Helena 1839 avslutar sin dagbok.109 Ekero Eriksson skriver att han efter hennes 

död, då han stått henne till tjänst i hela trettio år, tilldelades 300 riksdaler av hennes 

arv.110  

Märta Helenas relation till denne man är i vissa fall ganska lik den till det 

övriga tjänstefolket i och med att hon lite nu och då irriterar sig på hans beteende. Ett 

exempel är från den 5 oktober 1815: ”Boberg var med och hade mina 2 hästar. Han 

hemkom infamt full och impertinent ovettig, till dess hans hustru, som var nykter, 

äntelig moraliserade honom så klok, att han med hopknäppta händer kom och ganska 

ödmjukt bad om förlåtelse.”111 

Men trots bristerna verkar hon ändå ha uppskattat hans flit, för den 9 

november 1815 skriver hon om honom:  

 

Boberg var åter konstig, men efter en ganska alfvarsam moral tycktes bli ödmjuk och 

emot all sin vanlighet i dag så flitig, att han slog ihop ett kökssaltkar, som tillämnades i 

marts månad, samt yxade färdigt ett mäskroder, sedan man för längre tid förstört mitt 

gamla.112 

 

Naturligtvis kan det antas att denna plötsliga flitighet är en engångsföreteelse i och med 

att Märta Helena tycks beskriva honom sådan, men det kan likaväl vara ett utslag av den 

ton hon i allmänhet har gentemot sina tjänare. Det får antas att hon fortsatt vill 

upprätthålla hierarkin och rättfärdiga faktumet att det är hon som styr hushållet.  

 Vad som också framgår av detta citat är att Boberg får uträtta betydligt fler 

sysslor än att se efter hästar och köra vagn. Ett av de till synes mer bisarra uppdrag hans 

matmor ålägger honom beskrivs den 14 maj, efter att hon föregående dag skadat sitt knä 

och finger i en vagnolycka: ”Fredag. Doctor Vetzell efterskickades och blodiglar fanns 
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nödiga, men de, som hemma voro, dugde alldeles icke. Nya måste hämtas, och Doctorn 

lärde Boberg att applicera dem, nemlig: 4 nedomkring knäet och en på fingret”.113   

Det blir här än en gång tydligt att Märta Helena verkligen behöver Boberg. 

Kanske ser hon honom som ett substitut för sin saknade make och son och eftersom han 

verkar vara den mest användbara och mångsidiga mannen på gården pekar mycket på 

att en sådan tolkning kan vara adekvat.  

Många ärenden uträttar Märta Helena tillsammans med både Boberg och 

Mamsell Lille, till exempel följer de med när hon åker till staden den 3 november 1815:  

 

Jag, Mamsell och Boberg voro till staden i ärender, efven till Muclé med Gökuret – och ej 

långt från honom vid stora Barnhuset att se ett ganska underligt Djur, kalladt Hanguro114 

(…) Boberg rådde mig i dag taga Päls, och innan vi hemkommo, märkte jag, att den var 

mig rätt nyttig, ty det både frös och blåste mycket kallt.115 

 

Åter igen är det relativt enkelt att se att det råder en slags familjär stämning mellan 

dessa tre. Framförallt faktumet att Boberg ger sin matmor rådet att ta på sig en päls för 

att slippa frysa i höstkylan och att hon skriver att det visade sig vara ett gott råd visar än 

en gång tydliga tecken på att det deras relation är präglad av förtrolighet och någon 

slags värme. Det kan nämligen antas att Märta Helena som den adelsdam hon är inte 

vanligtvis lyder råd från tjänstehjon. 

 Det framträder en bild av att denne kusk och husmamsellen blir som en 

slags ny familj för Märta Helena, eller att de åtminstone något lyckas lindra den värsta 

ensamheten och sorgen efter den familj hon förlorat. Som citatet ovan visar följer de 

med sin matmor inte bara när hon har ärenden att uträtta, utan också de gånger hon går 

på nöjen. Också det stärker tolkningen av att dessa två, trots att de står under henne i 

gårdshierarkin, helt enkelt står Märta Helena närmre än någon annan detta år.  

 

4:4 Relationen med brodern 

Detta år tog Märta Helenas bror, hovjägmästaren Johan Abraham Reenstierna, över 

arrendet av Årsta och i början av året märks det tydligt att hon starkt ser fram emot hans 
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och hans familjs ankomst. Ett faktum som Ekero Eriksson också skriver om: ”I ett 

försök att ta sig ur ensligheten hade Märta Helena (…) erbjudit sin bror(…) att flytta in i 

granngården Zachrisberg och arrendera Årsta på livstid. (…) Nu skulle det bli liv och 

rörelse kring henne igen!” 116  

Som ett bevis på denna förväntan skriver hon den 24 februari detta år om 

hur hon åker in till Stockholm för att köpa kaffe och porslin inför denna händelse: ”Jag 

for kl: ½ till 11 f:m: till staden att köpa Caffée åt mig och diverse saker åt min Bror – 

var först åt Blaiseholmen (…) men boden var ej öppen, utan beslöt jag fara till 

Rörstrand, där jag tog en hel hoper. Caffée köpte jag ett helt Lispund”.117  

 Två dagar tidigare, den 22 februari skriver hon dessutom följande, ett citat 

som tydligt visar att hon förbereder sig på arrendeövertagandet: 

Kyrkoherden Gleisman hitkom mot aftonen och på mångfaldigt sätt sökte förmå mig att 

bevilja eller utsätta, huru mycket timmer, sten och bräder jag ville skänka och framföra 

till Capelans byggningen, men alla dess krokfrågor besvarades, att, då min bror kommer, 

får han ge eller svara, då det är hans sak, hvad gården angår.118 

Antagligen hoppas hon, förutom att känna sig mindre ensam, på att få slippa det ansvar 

denna uppgift innebär för henne och kunna dra sig tillbaka, möjligen därför att hon 

känner att åldern börjar ta ut sin rätt. Dock ska det visa sig att brodern kommer att 

missköta denna uppgift så illa att Märta Helena i slutändan gör honom arvlös.119  

 Senare under året börjar dock Märta Helenas förväntningar sakta att 

krossas och det märks framförallt genom att hon återkommande beskriver de människor 

som brodern umgås med, med mer eller mindre nedvärderande ord. Bland annat skriver 

hon 16 Juli följande rader om hennes brorssons informator:  

 

Eftermiddagen hitkom Informatorn hos min Bror, hvilken ville läna en Bibel, en Psalm – 

och en Evangelie bok samt den fatala beskrifningen av Doctor Faust. Af denna hans 

åstundan tror jag mig sluta, att prästen ej är klok.120 
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Visserligen kan detta också tolkas som ett utfall av Märta Helenas personliga smak 

gällande litteratur, men denne informator är inte den enda av broderns folk som 

Årstafrun uppenbart irriterar sig på. Sekreteraren Ekmark och hans fru, vilka nämns vid 

6 olika tillfällen, verkar vara vänner till brodern och hans familj och det är helt 

uppenbart att detta par står lågt i kurs. Osämjan beror enligt Erixon, Stålhane och Wallin 

på en konflikt gällande arrendekontraktsbestämmelser.121 

 En av de starkare kommentarerna som Märta Helena fäller om detta par är 

från den 21 maj 1815: ”Syskonen Spisade till middagen på Sätra hos Secreteraren 

Lymmelkoph.”122 Den 27 augusti skriver hon dessutom följande om dem:  

 

Syskonen voro hos det nobla Ekmarska Bedragare följet vid Sätra och hade vid en Krog, 

kallad Råstock, sett och hört några skott af Svearnas återkomst. Jag, Mamsell, Boberg 

och Sundström voro med Ökstock till Ekensbergg, då vi under ditresan mötte Svearne vid 

deras återsegling.123 

  

Vid båda tillfällena är det tydligt att konflikten med Ekmark är helt öppen och att 

brodern gärna umgås med honom verkar vara lite för mycket för Märta Helena att kunna 

hantera. Som ovanstående citat visar umgås hon hellre med kusken Boberg och 

Mamsell Lille, vilket långt ifrån är någon engångsföreteelse.   

Samma mönster återupprepas nämligen ett antal gånger detta år, bland 

annat den 24 juni: ”Syskonen, deras barn och Präst voro till middagen hos Ekmarks. 

Jag, Mamsell och Boberg voro på Djurgården – spisade middag nära Sirishof på 

gröngräset.124  

Överlag är dock kommentarerna om brodern och hans familj själva oftast 

sakliga och känslomässigt neutrala. Ett exempel är från 8 maj (vilket också verkar vara 

en av de få gånger detta år som Märta Helena går på nöje tillsammans med sin bror och 

hans familj): 

Syskonen begge voro hos mig och drucko ett glas Pounch – vi furo sedan samtelige till 

staden – ärnade se en annoncerad Opera, men den blef inställd – istället sågo vi på 

mindre Kungl: teatern 3ne små piecer (…) Vi hemmokommo klockan efter 11. Min 
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broder betalte ock min bilette, men ett glas Persicco och en bit Tårta åt oss hvardera hos 

Chergée betaltes till hälften af mig och min bror.125 

 

Det kan antas utifrån detta citat att Märta Helena och hennes bror kanske försöker bygga 

upp en familjär relation utifrån de nya omständigheterna men att hans val av sällskap 

(paret Ekmark) stör Märta Helena så till den grad att hon känner sig förorättad. Som 

citaten visar försämras i alla fall relationen under årets lopp och mycket tyder på att hon 

bara umgås med brodern och hans familj när hon blir tvungen. Med stor sannolikhet 

utvecklar Märta Helena en enorm besvikelse över hur denna situation i de flesta 

avseenden går emot henne.  

 

4:5 Bröllop hos familjen Vesterstråle 

1815 har enligt den kvantitativa undersökningen Märta Helenas umgängeskrets helt 

bytts ut, med familjen Vesterstråle som enda undantag och 1 oktober beskrivs dottern 

Johanna Gustavas bröllop: 

Söndag. Förmiddagen, som var klar, lik hela dagen, sammanband jag med tillhjelp af 

Mamsell Lille och min lilla hyggliga Huspiga Johanna Forsner en Myrthen krona och 

guirlande åt La Demoiselle Johanna Gustava Vesterstråle, som sammanvigdes med 

Copverdie Capitainen Carl Eric Viksten om aftonen klockan half till 9 uti det samma Hus, 

där hon för 20 år sedan blef född, och i samma rum, där hon blef döpt den 31. Augusti 

1795. Brudens faddrar hade varit mine Älskade aflidne – man och son (...) Bruden hade 

hvit sidensarge Klädning, garnerad med Gaze och smala Sidensarge band. Den kronan, 

jag band och gaf Henne, blef jag anmodad att som en vän eller mor sätta Brudens 

Hufvud, och i allt bevisades mig den aldrastörsta heder och vänskaps betygelse utaf hela 

Famillen.1 

Tjugo år tidigare har också flickans dop tagit plats i dagboken för den 30 augusti: 

”Söndag. Vackert väder. Klock: 11 kom Herr Vesterstråle hit och berättade, det hans fru 

aftonen förut fått en Dotter som om Måndags eft: m: skulle döpas och hvarföre Han till 

Faddrar böd min man och min son, samt barnet skulle kallas Johanna Gustafva.”1   

 Det blir här tydligt att Märta Helena beskådar bröllopet med såväl vemod 

som stolthet i och med att hon haft Johanna Gustafva med i sitt liv ända sedan hon 

föddes. Att hon kommer att minnas flickans dop och skriver upp det i dagboken styrker 

den tesen, liksom det faktum att hon även nämner sin framlidne make och son som var 
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flickans faddrar. Således råder det inget tvivel om att familjen von Schnell och familjen 

Vesterstråle verkar ha stått nära varandra och att vänskapen fortsatt även sedan Märta 

Helena blev änka.  

Vad som i än större utsträckning stärker en sådan tolkning är det faktum 

att det är Märta Helena själv som sätter brudkronan, vilken hon dessutom skriver att hon 

gjort till henne, på brudens huvud. Som hon skriver så verkar den gesten vara ett 

hedersuppdrag som hon också blir uppmanad till att utföra. Bara att hon nämner ord 

som ”Mor” och ”vän” i sammanhanget är ytterligare väldigt tydligt talande indikationer 

på det djup som finns i dessa relationer. 

 De båda citaten från Johanna Gustafvas födelse respektive bröllop visar 

också att Märta Helenas eget minne stämmer väl överens med vad hon faktiskt skrev 

om flickans födelse, något som också pekar på att familjernas kontakt under flera år 

varit av det starkt vänskapliga slaget. I och med att själva dopet dock inte finns med i 

den redigerade Årstadagboken går det inte att dra några ytterligare slutsatser om just 

den händelsens betydelse för Märta Helena.  

Dock verkar högtidsdagar ha varit en viktig del i Märta Helenas liv och 

det är något som Ekero Eriksson stärker. Framförallt var det dock namnsdagar som 

firades regelbundet, medan födelsedagar inte alls var av lika stor betydelse.126 Årstafrun 

verkar ha månat om sina nära och kära då hon många gånger ger uttryck för ledsamhet 

och sorg över dem som inte längre finns i livet. Till exempel skriver hon 16 september 

1814: ”Fredag. Kallt. Denna min födelsedag gaf mig många anledningar att sakna mine 

förlorade bästa vänner, hvilka jag och i dag skänkte sorgetårar.127  Den 23:e samma 

månad skriver hon dessutom följande rader: 

 

Fredag. Mamsell och Boberg plockade Oljeäpplen af det utanföre röda förmaketsfönstret 

stående, så kallade Ryttmästarens träd – hvilket träd stod på samma ställe 1775, då jag, 

genom ägta förbund, förenades med Ryttmästaren Christian Henrik von Schnell, min 

älskade och nu saknade Gubbe.128 

 

Såväl följande citat som beskrivningen från fröken Vesterstråles bröllop visar upp bilden 

av en mer känslosam Märta Helena som vill minnas gångna tider och den familj hon en 

                                                
126 Ekero Eriksson 2010 S. 

127 Årstadagboken Del 2 S.55 
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gång hade. Det går att anta att bröllopet också väcker dessa känslor till liv och att 

Årstafrun dessutom kommer att tänka på sitt eget bröllop, precis som äppelträdet i 

ovanstående citat gör. Att det är hos familjen Vesterstråle, de enda av de gamla 

kontakterna som nämns i dagboken för år 1815 (gentemot 1793) förstärker sannolikt 

denna känsla och kan tänkas ge Märta Helena en tillfällig påminnelse om hur glatt 

hennes liv en gång var. 

 Med anledning av dessa resonemang är det därför snarare än rent 

personlig relation som föranleder besöket på detta bröllop snarare än den samhälleliga 

ställningen. Vad som däremot är svårare att veta är vad brudparet i fråga hade för 

känslor inför varandra, eftersom det är något som Märta Helena inte alls skriver något 

om.  

Enligt Ulvros var det vid denna tid helt normalt att äktenskap inom 

borgerskapet ingicks av såväl ekonomiska som sociala skäl, men i och med romantikens 

framväxt från 1700-talets slut och framåt började ändå kärlek mellan makarna bli ett allt 

mer betydande skäl såvida de befann sig inom samma samhällsstånd, men ”då 

människor främst i sitt umgänge rörde sig bland sina likar, var det nog ändå inte 

ovanligt att man kunde gifta sig av kärlek.”129 

Det går inte att avgöra om fröken Västerstråle och hennes blivande 

officersmake älskade varandra, eller om äktenskapet var en sådan uppgörelse som 

Ulvros beskriver. Dock står det klart att de båda befinner sig i samma sociala skikt. I 

1800-talssamhället hade officerare hög status och var tillika den statliga yrkesbana som 

adelssönerna oftast slog sig in på.130 Fast den i mångt och mycket familjära stämning 

som beskrivs kan lika mycket tyda på att just känslorna också spelat in, åtminstone till 

en viss del. En adekvat tolkning är därför att såväl kärlek som status inverkat på detta 

giftermål, men hur den verkliga situationen såg ut går naturligtvis inte att veta. 

 

4 1830: Märta Helena som ensam gumma 

4:1 Kvantitativ undersökning 

Detta år nämner Märta Helena totalt 73 olika namn och könsfördelningen följer exakt 

samma mönster som föregående två år med en stark manlig dominans. Detta år nämns 

som vi kan se i tabellen nedan 54 män och 19 kvinnor.  

                                                
129 Ulvros 1996 S.101 
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 Anledningen till detta förhållande kan tolkas som en fortsättning på det 

mönster som förstärktes i 1815 års statistik när Märta Helena blev änka och tog över 

många av sin makes uppgifter. Nu arrenderar dock hennes bror Årsta så det kan antas att 

hon något dragit sig tillbaka från många av dessa uppgifter, något hon också av stigande 

ålder och avtagande fysiska krafter gör. De manligt betonade kategorierna är fortsatt fler 

och mer varierande än de kvinnliga. Något som hittills inte nämnts angående detta 

upprepade sociala mönster är att det också kan vara så att Årstafrun helt enkelt trivs 

bättre i manligt sällskap. 

 

 

Diagram 7 Källa: Årstadagboken 1830 

 

Som vi kan se i tabellen över de sociala kategorierna upprepas i stora drag mönstren 

från både 1793 och 1815. Den borgerliga ämbetsmannakategorin är fortsatt störst och 

som vi kan se är den detta år betydligt större i jämförelse med de andra. Denna gång 

beror det dock inte på att Märta Helenas sällskapsliv präglas av de fester och visiter som 

vi sett att hon tidigare i sitt liv värderade högt, utan på ett antal konflikter som vi i detta 

kapitel ska se försvårar hennes vardag avsevärt. Därmed är en del av de så kallade 

ämbetsmänen representanter för juridiken som interagerar med henne på en rent 

yrkesmässig basis.  

 Intressant nog har militärkategorin vuxit detta år i jämförelse med 1815 då 

den var som minst och det är fortfarande endast officerare den inkluderar, men det har 

inte funnits någon direkt förklaring varför just denna förändring skett. Prästkategorin är 

detta år större och något viktigare för det sociala nätverket än tidigare år och i tabellen 

över antal omnämningar samt senare i kapitlet kommer vi att se varför.  

 Tjänstefolkskategorin som detta år är den femte största är trots sin relativt 

lilla storlek fortsatt en viktig beståndsdel i nätverket i och med att Märta Helena fortsatt 
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är deras matmor. Att hon av ålder och försämrad syn nu tillbringar det mesta av sin tid 

hemma innebär givetvis att hon också vare sig hon vill det eller inte spenderar än mer 

tid (och därmed interagerar mer) med sina tjänare. Också detta år förekommer det en del 

motsättningar och motvilja men inte fullt så mycket som de två tidigare åren visat. 

Anledningen till det är troligtvis att två större konflikter, som vi senare ska se, tar Märta 

Helenas uppmärksamhet från de mer vardagliga dispyter som uppenbart nästan dagligen 

förekommit på gården under hela den här studerade tidsperioden.  

 Att antalet namn stadigt växt i antal de tre åren beror troligtvis på att 

Årstafrun blir alltmer detaljerad i sitt dagboksskrivande ju äldre hon blir och därmed 

blir det adekvat att göra tolkningen att hon då också nämner personer hon tidigare inte 

skulle ha tyckt det varit viktigt nog att skriva om.  

Som kapitlet kommer att visa beror ökningen av personer inte på att hon 

blir mer sällskaplig utan snarare på den raka motsatsen. Som citaten i detta kapitel 

kommer att visa blir hon alltmer inåtvänd och bitter mot många av sina medmänniskor, 

men vi kommer också att se några undantag från det mönstret. Andelen personer som 

hon motvilligt nätverkar med är nu den högsta och tar en betydande plats i dagboken, 

dock är sådan fakta svår att få med i en kvantitativ undersökning.  

 

Diagram 8 Källa: Årstadagboken 1830 

 

Som den sista tabellen visar upprepas mycket av mönstret från 1815 i och med att det är 

tre representanter ur tjänstefolkskategorin som omnämns vid flest tillfällen. Att den 

andelen ökat något från föregående år visar också hur mycket Märta Helena dragit sig 

undan offentligheten jämfört med 1815 och i än större grad 1793. Dessutom är andelen 

ofta förekommande personer något mindre än 1815, vilket också är ett tecken på att 

Årstafruns sociala nätverk har krympt.  
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 Som vi tydligt ser är Mamsell Leufstedt det i särklass mest förekommande 

namnet i och med att de tillfällen då hon nämns är över dubbelt så många som den näst 

mest omnämnda personen, trädgårdsmästaren och drängen Grönberg. Detta har en given 

förklaring då Mamsell Leufstedt är Märta Helenas nya sällskapsdam/husmamsell och 

därmed kommer henne som allra närmast. Ännu en anledning till att hon omnämns vid 

hela 44 tillfällen är att hon detta år ligger i en svår arrendekonflikt med en man kallad 

Rubenson som tydligt påverkar Märta Helena känslomässigt negativt. Dock ska det 

poängteras att hon tydligt stödjer sin sällskapsdam i denna sak.  

Denna konflikt är också anledningen till att namnet Rubenson också 

förekommer förvånansvärt ofta trots att både hans yrke/sysselsättning är okänt och att 

mycket tyder på att han i övrigt inte ingår i det närmaste nätverket.  

Som vi anade i förra kapitlet är nu konflikten med brodern fullt utvecklad 

och vi kommer nu att få se flera exempel på hur bitter den har blivit. Denna konflikt är 

också orsaken till att namnet Pastor Hörstadius nämns relativt många gånger, denne man 

tog detta år över arrendet av Årsta från brodern och som vi ska se är detta ännu en 

person som Märta Helena högst motvilligt måste interagera med. Mycket av orsaken 

därtill får sannolikt sägas vara det faktum att brodern genomförde denna uppgörelse 

utan att tala om det för Märta Helena, enligt hennes egna ord.  

Några som dock får sägas vara mer välkomna i det sociala nätverket är 

Major Moltzer och hans fru, vilka faktiskt verkar vara nästan de enda som Märta Helena 

detta år faktiskt kan sägas uppskatta att vara tillsammans med. Detta par får utgöra den 

lilla del av vänskap av gammal modell som Märta Helena nu på sin ålderdom har kvar i 

och med att vännen Vesterstråle, det enda namn som förekommer i dagboken samtliga 

dessa tre studerade årtal, nu bara nämns en enda gång och som vi kommer att se i det 

exemplet har Årstafrun så gott som tröttnat på hans sällskap. 

Ytterligare en betydande faktor som detta år karaktäriserar Märta Helenas 

sociala nätverk är att hennes mer avlägsna släktingar nu får större utrymme i dagboken, 

men de nämns vid för få tillfällen för att kunna bli en adekvat del av just denna statistik. 

Som vi kommer att se beror det sannolikt på att Årstafruns medvetenhet om sitt egna 

ursprung och plats i samhället ökat markant i och med att hon så sakteliga mentalt 

börjar avrunda sitt långa liv och uttryckligen önskar att hennes dagboksvittnesmål 

bevaras för kommande generationer. 
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Diagram 9 Källa: Årstadagboken 1830 

 

4:2 Den öppna konflikten med brodern 

Till skillnad från år 1815 då Märta Helenas relation med sin bror sakta börjar knaka i 

fogarna under året är den nu, år 1830 fullt utvecklad. Som redan nämnts anser hon att 

han sköter arrendet av Årsta uselt. Enligt Ekero Eriksson känner hon sig också 

övergiven: ”Tiden läkte inte hennes sår (…) Inte ens brodern hade visat henne sin 

kärlek”.131 Att denna konflikt verkligen försvårar Årstafruns liv ger också 

dagbokscitaten starka belägg för, däribland ett från 20 april 1830: 

 

Eftermiddagen circa kl: 5 hitkom Provincial Medicus Grubbe för att obducera min brors 

eller som ock må hete min dålige Arrendators Statdräng – Eric Hammarström hvilken av 

rus föll av kärran Påskafton och afled natten millan 1sta och 2dra Påskdagen.132 

 

Här framgår det väldigt tydligt vad Märta Helena verkligen tycker om sin bror. Det 

faktum att hon väljer att kalla honom dålig Arrendator säger mycket om hur hon 

distanserar sig från honom och hans folk, särskilt i en sådan obehaglig situation som 

denna med största sannolikhet är. Att en av broderns drängar dessutom förolyckas i 

berusat tillstånd och att Märta Helena skriver det i sin dagbok kan också ses som en 

förstärkning av de åsikter hon ger uttryck för.  

 Under detta år lämnar också brodern över arrendet av Årsta till en präst 

vid namn Hörstadius, vilken Märta Helena vid 12 tillfällen nämner.  Det gör han 

uppenbart utan att meddela henne i förväg, något som på givna grunder gör henne än 

                                                
131 Ekero Eriksson 2010 S.187 
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mer upprörd. Den 16 september skriver hon följande om hur hon får vetskap om 

händelsen: 

 

Kort därefter tillsades mig, att en Herre som var sänd av en annan Herre, ville tala vid 

mig – jag lät svara att jag ej mådde bra, Mamsell talade vid herrn som sade sig vara 

Inspector hos en Pastor Hörlander – NB som nu mera ej gör Prästerlig tjänst – Han hade 

hit med sig 6 drängar, 2 Hustrur och 1 Ko – Ville ha rum för alla dessa, emedan han den 

1sta October skall emottaga Årstads skötande av Tromannen, Den oduglige, orättsvislige, 

smickraren Min bror.133 

 

Återigen visar citatet att konflikten är helt öppen och att Märta Helena inte har något till 

övers för sin bror. Vad gäller prästen Hörstadius, som här av någon okänd anledning fått 

ett annat namn blir också ett återkommande objekt för Årstafruns mest hatiska känslor. 

Nästan varje gång hon nämner honom beskrivs han i samma mening med flertalet mer 

eller mindre starka okväden. Ett av de starkare exemplen på detta språkbruk är från 7 

december: 

 

Sluteligen hitkom min Brorsdotter Carin – alltid lika behagelig – och Admirerade Skojar 

Prästen, Landtstrykaren Hörstadius – och Dess Inspector. Hon skulle vara nöjd att bo i ett 

svinhus, om Han ville gifta sig med henne. Hennes far, bror, fru Mannerstråle, dess 

odrägligt gycklande flicka – med flere consorter hade en afton, blifvit fägnade af 

skojaren, på Kungsholmen. Men Lemken var ej med packet.134 

 

I det här fallet är det inte svårt att se att Märta Helena är i det närmaste bitter och det 

bryter på ett uppseendeväckande sätt av från den relativt sakliga ton hon tidigare hållit i 

sitt dagboksskrivande. Givetvis går det inte att veta orsaken till denna stilomsvängning 

helt och hållet, speciellt som hon att döma av Ekero Eriksson här på sin ålderdom börjat 

se sin dagbok som ett arv för eftervärlden, där människor ska få del av hennes sanning 

långt efter hennes död.135 

 Vad gäller prästen Johan Erik Hörstadius så gjorde han sig under sitt liv en 

förmögenhet på att ta över arrendet av flera olika gårdar samtidigt som han upprätthöll 

en enkel och sparsam livsstil. 1813 tog han över den stora gården Hageberg i Viby där 
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det dessutom fanns ett stort brännvinsbränneri vilket Hörstadius också drog stor 

ekonomisk fördel av. Han anlade efter det flera brännerier och blev under sin tid känd 

som en brännvinskung, men han gjorde också lukrativa affärer med hö.136  

Dessa fakta kan förklara varför Märta Helenas brorsdotter försöker 

uppvakta Hörstadius (han har ju helt uppenbart pengar) och att Märta Helena själv 

kallar honom saker som skojare och landstrykare. Men det mest troliga är ändå att 

Hörstadius också får bli projiceringsföremål för vreden gentemot brodern. 

 Men kanske är det just därför hon till synes plötsligt får modet att våga 

säga vad hon verkligen anser om sin bror (och även hans familj) och prästen Hörstadius. 

Vad som dock relativt enkelt kan sägas är att det här helt och hållet beror på personliga 

familjerelationer som havererat. Men också om svek mellan två individer, vilket 

dessutom går ut över andra i den närmsta omgivningen. Det ska också poängteras att i 

och med att brodern inte själv har kunnat ge sin bild av konflikten är det omöjligt att få 

någon annans bild än Märta Helenas. Den måste dessutom sägas vara subjektiv.  

 Som jämförelse tar Whyman upp faktumet att det även i familjen Verney 

uppstod konflikter:  

 

Beneath the civility, however, feuds simmered. They arose from competitive land 

purchases, unclear boundaries and taxes, rival appointments to office, or just plain 

personal dislike. Thus, at any point in time, the Verneys might provide hospitality to their 

neighbours and simultaneously face them in a lawsuit.137 

 

På det hela taget stämmer mycket av detta överens med Märta Helenas situation, inte 

minst på punkten med den rent personliga antipatin gentemot vissa individer men också 

eftersom denna familjekonflikt handlar om gården och därigenom egendomen, något 

som kan sägas vara signifikant för adeln. Dock måste det ändå sägas att en stor del i 

detta också har ett mönster som är både tidlöst och allmänmänskligt.  

 

4:3 De mer avlägsna släktingarna tar större plats 

Vid sidan av den katastrofala relationen med brodern är 1830 ett år där Märta Helenas 

mer avlägsna släktingar tar större plats och nämns fler gånger i dagboken än de två 

föregående åren. Ett exempel är kusinen Carl Reenstierna som den 20 maj detta år 
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kommer på besök på Årsta, men Märta Helenas omdöme om honom visar sig dock vara 

präglat av en viss skepsis: 

 

Carl Reenstierna var här vid min hemkomst – Han pratade så absurdt om sina kunskaper 

och sitt Riksdagsmanna vett och att han kunde bestämma för menniskor och djur hvad 

kön de skulle föda att jag måste värkeligt snäsa honom för sitt radotteri. Genast efter 

måltiden fick han lägga sig att sofva – Jag tror det behöfdes.138 

 

Det märks också vid ett annat tillfälle att hon inte helt uppskattar denne Carl 

Reenstierna, den 29 juli skriver hon nämligen om honom: ”Carl Ad: Reenstierna skref 

till mig att Han och hans fruntimmer om Lördag ärnar sig hit – vackert sällskap. Jag är 

rätt ledsen vid alla objudna dåligheter som jag ej kan slippa”.139 

 Som tidigare nämnts kan en tolkning av Märta Helenas växande missnöje 

ha att göra med hennes stigande ålder och att hon med anledning av att den nya 

inställningen till dagboksskrivandet än en gång vågar skriva ner sina verkliga åsikter. 

Det visar också med slående tydlighet att en del av det sociala nätverk hon har omkring 

sig är av en högst ofrivillig karaktär.  

 Men förutom denne kusin nämner hon också vid ett par gånger också sin 

systerson Gustaf Fleetvood, vars bröllop hon besöker och beskriver 20 november detta 

år:  

 

Efter invitation for jag om aftonen kl:7 till Kamrer Vilberg, då Dess äldsta dotter 

Christine Charlotte vigdes med min Systerson, Gustaf Eric Fleetvood – af Herr Biskop 

Wallin i Storkyrke församlingen. Sällskapet var mycket talrikt. Soupéen Splendid – 

bruden hvitklädd, alla Damerna Svartklädda nästan alla herrar i Unieformer så väl som 

brudgummen. (…) Brors son och en officer voro Marchalkar och under vigseln lyste 

Biskopen.140 

 

För en gångs skull verkar den gamla Märta Helena vara nöjd och ha ganska trevligt den 

här kvällen, något som tyder på att hennes inställning till systersonen är betydligt bättre 

än den till kusinen Carl (som hon uppenbart anser vara rätt otrevlig och allmänt 

underlig).  
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Att hon ser detta bröllop som en stor högtid förstärks också av det 

faktumet att hon till middagen dagen efter bär en ny klänning sydd av ett guldtyg som 

hon fick i bröllopsgåva: ”Den var utom det Superba tyget, hvilket jag fick då jag stod 

brud 1775, af Salig morbror Pohnsen, och allt tills nu ej begagnat.”141  

Ekero Eriksson berättar också om den här händelsen och menar att 

Årstafrun nu när hon är 77 år insett att tiden börjat hinna ikapp henne och att det blev 

viktigt att bevara de minnen hon hade kvar från sina släktingar.142  

Det är att döma av beslut som detta en helt adekvat tolkning i och med att 

hon tar fram ett tyg från en bortgången släkting som fram tills detta tillfälle varit 

oanvänt och på så sätt manifesterar hon exakt dessa tankegångar. En tolkning är därför 

att hon genom denna klänning vill knyta ihop säcken och hedra såväl sin morbror som 

sin systerson. Dessutom stärker det uppfattningen av att Gustaf Fleetvood står relativt 

högt i anseende hos Årstafrun.  

Att hon blir allt mer mån om att bevara sin egen historia vittnar också 

följande citat, från 4 mars 1830: 

 

Eftermiddagen roade mig att skrifva en tämmelig rélation om Reenstjernska slägten att då 

jag skrifver till min Syster sända henne, ty hon förstår alsintet om en Génealogies 

författande, och tror att Dess yngste Son skall kunna taga rätt på Fleetvoodska slägten 

genom berättelser ur andra skrifter och böcker där någon Fleetvood nämnes.143 

 

Innehållet i detta citat tyder också på att Märta Helena allt mer börjar isolera sig och att 

hon samtidigt som hon vill berätta sin historia är mån att få göra det helt på egen hand. 

Ett stråk av misstro kan också anas mellan raderna i och med att hon uppenbart skriver 

att hon varken anser sin syster eller systerson kapabel att skriva en släktkrönika. 

 Men trots den dåliga relationen till brodern verkar den till broderns son 

vara bättre. Ett citat från 17 oktober tyder på att det finns en hel del välvilja mellan dem 

båda: ”Jag skref eftermiddagen till min brorson och tackade för det han sände mig 2 

böcker godt skrifpapper.”144 Det är en relativt enkel gest, men med tanke på broderns 
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karaktär kan det förmodas att Märta Helena verkligen uppskattar faktumet att brorsonen 

är vänlig nog att skicka henne gåvor.   

 Hon verkar också ha ett stort förtroende för honom i och med att hon 

berättar följande den 27 oktober:  

 

Kl:8 förmiddagen hitkom min Brorson att se öfver de till arrendatorn lämnade Inventarier 

– Han hade med sig Den nuförtiden tryckta nya Vapenboken med följande merke på 

Permarne M: H: Reenstjerna och jag har lofvat min Brorson den samt Génealogien till Ett 

Fideii Comisse för Honom och framledes blifvande Capita för famillen.145 

 

Här blir det tydligt att hon ser denne brorson som en vänlig person som bryr sig om 

henne i och med att han ger henne vad som förefaller vara en förteckning över adliga 

familjers vapensköldar, vilken dessutom är försedd med hennes initialer. Hon verkar 

sätta sitt hopp till att han ska kunna förvalta hennes släkts (och därmed förmodligen 

också hennes eget) minne, något som hon uppenbart inte anser de andra släktingarna 

värdiga nog att göra. Förutom att det är en personlig relation säger den mycket om deras 

gemensamma ställning som adliga. 

 Ekero Eriksson beskriver också brorsonen, vars namn är Abraham 

Alexander, i liknande ord:  

 

Brorsonen Abraham Alexander, som läst juridik i Uppsala och sedan blivit kammarherre 

hos kungen, hade allt oftare besökt sin faster. De trivdes ihop, han beundrade hennes 

boksamling, läste Bellmans verser och tog med förvåning del av den brevväxling som 

pågått mellan hans far och faster. Snart lovade han att hjälpa gården ur dess förfall och i 

juli 1833 undertecknade den 30-årige Abraham Alexander köpekontraktet.146 

 

Att Märta Helena och hennes brorson trivs ihop kan anas i ovanstående citat, liksom 

faktumet att han verkligen bryr sig om henne. Att han tar över gården är givetvis en 

väldigt stark indikation på att deras relation är och blir viktig, sannolikt för dem båda.  

 

4:4 Märta Helena besöker Riddarhuset 

Den 20 oktober detta år berättar Märta Helena om när brorsonen följer med henne för 

att besöka Riddarhuset: 
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Sedan voro vi uti Riddarhuset där min Brorson följde oss i alla rummen – Boberg och 

Vinge fingo ock gå med att se allt, men där var nog mörkt för mina svaga ögon att jag ej 

såg som de andra. Stora Salen var omrangerad för att begagnas vid Concerter ända tills 

nästa Riksdag och för hvarje Concert betalas till Riddarhuset 100 RD Banco.  (…) Jag 

gaf Riddarhus Vagtmästaren 1 RD och Löfgren som såg efter vagn och hästar under tiden 

12 Schill: Vi voro sedan uppe hos Kamrer Brogren (…) Min Brorson fägnade oss med 

Portugisvin och Biscuittes.147 

 

Här blir det än en gång tydligt att Märta Helena och hennes brorson har ett gemensamt 

adligt arv de vill förvalta och att Märta Helena nu på sin ålderdom vill gå tillbaka till 

sina rötter. 2Förutom författandet av familjegenealogin kan det förmodas att detta 

Riddarhusbesök är en del i hennes plan att knyta ihop sin livsberättelse.  

Att hon låter de medföljande tjänarna gå med henne och brorsonen i 

rummen kan dessutom ses som att hon vill ha dem som någon slags vittnen, förutom det 

uppenbart praktiska att ta dem med därför att hennes syn har försämrats. Hon vill ha 

någon som kan bekräfta hennes existens och ursprung. Givetvis kan det också vara så 

att hon låter Boberg och Vinge följa med av en betydligt enklare anledning, nämligen att 

hon vill ge dem en stunds förströelse. 

Att döma av citatet verkar Märta Helena ha besökt Riddarhuset förut i och 

med att hon skriver om förändringar som skett där. Och faktum är att tiden hon lever i 

på ett övergripande plan innebär stora förändringar för den svenska adeln och dess 

position i samhället. Enligt Jan von Konow tappade Riddarhusriksdagarna vid den här 

tiden många närvarande ledamöter, något han kopplar ihop med de sociala 

strömningarna som var till fördel för borgerskapet: 

 

Debattklimatet hårdnade. Gamla traditioner – på gott såväl som ont – sköts mer i 

bakgrunden. (…) Antalet närvarande på Riddarhuset under riksdagarna kunde ibland, 

kanske till och med alldeles för ofta, vara näst intill obetydligt. Vid 1834 års riksdag 

hände det till exempel att viktiga ärenden endast samlade 30-40 röstberättigade i 

riddarhussalen. (…) Otvivelaktigt utgjorde detta faktum en belastning för adeln i den 

debatt om en författningsreform, som nu tog allt starkare fart ute i samhället. 

Ståndsrepresentationens avskaffande bedömdes i vida kretsar som endast en tidsfråga. 

(…) Medan adeln till sin struktur var i det stora hela oförändrad, hade under det tidiga 
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1800-talet nya yrkeskategorier anslutit sig till de ofrälse stånden, en omständighet som 

helt naturligt ytterligare skärpte kraven på att ståndsgränserna måste rivas.148 

 

Märta Helena verkar under de två tidigare åren inte varit särskilt intresserad över att 

fundera särskilt mycket över sin samhällsställning, men nu har plötsligt detta intresse så 

smått väckts. Mest sannolikt är det relaterat till hennes ålder, men det kan också 

förmodas att hon är rätt så välinformerad om vad som händer i hennes föränderliga 

samtid och att hon känner sig vara en del av den. Sannolikt kan det vara ytterligare en 

anledning till att hennes adliga ursprung nu blivit allt viktigare för henne, speciellt 

eftersom hennes sociala nätverk mestadels under stora delar av, åtminstone hennes 

vuxna liv, bestått av personer som faktiskt kommer ur de lägre stånden. 

 

4:5 Husmamsellen och arrendekonflikten 

Givetvis fortsätter tjänstefolket även detta år att vara en stor del av det sociala nätverket 

för Årstafrun, men liksom föregående två årtal fortsätter de i flera avseenden, genom 

olydigt beteende, att göra sin matmor irriterad. Ett exempel på att det mönstret inte 

förändrats nämnvärt är från 9 januari detta år:  

 

Grönberg körde och om aftonen var en underlig klagan öfver det jag gick in uti Gula 

Kammaren och såg Grönberg vara där, utan att egentl: veta hvad han där bittida och sent 

har att uträtta eller conversera om – 149 

 

Men trots att Märta Helenas relation till sitt tjänstefolk fortsätter vara ansträngd 

tillbringar hon allt mer tid i deras närvaro i takt med att hennes nätverk troligen på 

grund av ålder krymper.  Allra närmast henne står därmed tveklöst hennes husmamsell 

Lovisa Leufstedt, vilken hon nämner vid hela 44 olika tillfällen.  

 Fröken Leufstedt var (precis som Mamsell Lille) en anställd sällskapsdam 

som hjälpte Märta Helena med de dagliga sysslorna och följde med henne när hon åkte 

in till staden. Hon var också drygt fyrtio år yngre.150 Under sina sista år blev Årstafrun 
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mer eller mindre beroende av denna husmamsell och ansåg henne vara en vänlig 

människa, till skillnad från många av de andra tjänarna.151  

Att Märta Helena tycker betydligt bättre om Mamsell Leufstedt än de 

flesta andra personer i liknande ställning finns det många exempel på, inte minst därför 

att mamsellen detta år ligger i vad som förefaller vara en väldigt infekterad rättslig 

konflikt om rätten att arrendera två torp, vid namn Helenedal och Grönbrink, med en 

man kallad Rubenson. Att Årstafrun ger sitt fulla stöd för sin sällskapsdam i denna tvist 

råder det ingen tvekan om i och med att dagboken fullkomligt kryllar av kommentarer 

gällande detta.  

En av de första fälls 26 februari och är egentligen inget mer än ett torrt 

konstaterande om vad som pågår: ”Om aftonen fick jag ock bref från Öfver Auditeuren 

Wåhlin angående det gemena grälet om Helenedals arrende med Rubenson och 

Mamsell Leufstedt.”152 Men ungefär en månad senare, den 24 mars, framkommer det 

mer detaljer om hur svår konflikten mellan dessa båda personer i själva verket är: 

”Sednare kom Rubenson hit – Han och Mamsell Leufstedt disputerade svåra om 

hvilkendera skulle äga förmånsrätten att Arrendera Torpet Helenedal – Jag gick ut en 

stund.”153 

Här blir det tydligt att Märta Helena blir illa berörd och det är lätt att 

förmoda att grälet mellan mamsellen och Rubenson är så pass våldsamt att hon inte 

orkar fortsätta lyssna på det i och med att hon skriver att hon tillfälligt lämnar dem för 

sig själva. Att Rubenson är ännu en ofrivillig del av Årstafruns kontaktnät är därför en 

högst rimlig tolkning att göra. Det finns ingenting som tyder på att hon uppskattar hans 

närvaro. 

Under året förvärras denna konflikt så pass mycket att rättvisan blir 

tvungna att ingripa och det är tydligt att Rubenson försöker slippa undan. Bland annat 

skriver Årstafrun om honom 7 maj: ”Major Moltzer var som hastigast här 

eftermiddagen. Han och Mamsell Fullmäktig Notarien Möller hade varit vid Fittja mot 

Rubenson, men den rackaren kom ej”.154 Att det beteendet inte är en engångsföreteelse 

bekräftar sedan ett citat från 21 juni:  
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Capitaine Moltzer hitkom kl: half 9 för att vara vid den Syn Rubenson tillstäldt vid 

Torpen Helenedal och Grönbrink kl: 10. Rubenson var ej närvarande endast Markander 

och 2 Nämndemän.155 

 

Här blir det förutom frånvaron tydligt att Rubensons beteende är av en sådan dålig 

karaktär att det enkelt kan antas att Märta Helena har all anledning att se honom som en 

ren plåga att ha att göra med. Visserligen nämner hon ingenting om exakt vad för slags 

syn som Rubenson ställt till med men mycket tyder på att han förorsakat någon slags 

skadegörelse. Som om det inte vore nog försöker han uppenbarligen också tillskansa sig 

torpen genom att betala in hyra han inte har rätt till, något som Märta Helena klarsynt 

skriver om 28 september 1830: 

 

Då jag eftermiddagen var att se på en vacker väf som Bobergskan väfvde så kom 

Länsman Markander och Nämndeman i Smidstad hit med en Depositions Sedel från 

Rubenson, hvilken Landt Ränteriet insatt hyran för Torpen Helenedal och Grönbrink 

ehuru Han ej har Contract på någotdera och ej kan få Helenedal emedan Mamsell 

Leufstedt både har Contract därpå och efven betalt hyran – efven idag till den 1sta Aprill 

nästkommande år.156 

 

Även om hon beskriver händelsen så pass klarsynt att det framkommer vad som 

verkligen försiggår i konflikten måste ändå tolkningen göras att Årstafrun egentligen är 

mycket irriterad över denne Rubensons envisa fräckhet gentemot hennes husmamsell 

och därmed i förlängningen även gentemot henne själv.  Genom att framhäva Mamsell 

Leufstedts skötsamhet (att hon betalt hyran) kan det antas att hon tar ställning för henne.  

Samtidigt uttrycker citatet ett lugn från Märta Helenas sida i och med att 

hon uppenbart vet vad som gäller juridiskt och att Rubenson därför att han saknar 

kontrakt inte kan få den arrenderätt han tydligen tar till besynnerliga åtgärder för att 

försöka vinna. I ett annat citat, från 28 mars, ber dock Årstafrun mer eller mindre till 

högre makter för denna sak:  
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Då vi ätit middag gick mamsell till sin bror, där hon ock träffade yngre Brodern. Hon 

hemhade åter 75 RD Banco som Hyra från Aprill till October för Torpet Helenedal – få se 

nu huru det kan gå med henne och Rubenson. Gud hjelpe till det bästa!157 

 

Varför Rubenson vill åt denna arrenderätt framkommer inte och det går inte att veta 

varför den informationen saknas i dagboken. Dock kan tolkningen göras att Märta 

Helena anser den vara så befängd att hon inte vill ödsla tid på att redogöra för den i och 

med att hennes nätverk redan är fyllt av andra tärande konflikter.  

 Dock går det ganska lätt att se att hon ställer sig bakom sin husmamsell, 

inte minst i och med att hon i ovanstående citat mer eller mindre ber för henne. Att hon 

gör det visar också att hon faktiskt är både påverkad och oroad av processen och dess 

utgång. 

 

4:6 De kvarvarande vännerna 

Med stor tydlighet framkommer det av dagbokscitaten att Märta Helena med stigande 

ålder tappar allt mer av det sociala nätverk som tidigare präglats av samkväm och fester. 

Därmed umgås hon också allt mindre med personer som kan sägas utgöra vänner, trots 

att antalet nämnda namn ändå ökar.  

 Men några vänner har hon ändå kvar och detta år är det framförallt Major 

Moltzer och hans fru som får sägas utgöra dem. Dock nämns vid ett tillfälle den gamla 

vännen kamrer Nils Johan Vesterstråle, nämligen den 20 augusti, men det förefaller som 

att Märta Helena inte längre uppskattar hans sällskap: 

 

Änteligen kom Kamrer Westerstråle åkandes i min vagn som jag sände emot honom (…). 

Han åt här middag och pratade alldeles oupphörligt – kl: 5 mulnade och man sökte på allt 

höfligt sätt råda honom att fara hem, men då det började rägna sade Han det blir ej 

natträgn. Flera anmaningar värkade intet, han tröttade både Mig och Mamsellerna Lille 

och Leufstedt med sitt tröga och kjäxande prat – hvarken Mat, Toddy, vin, brännvin eller 

annat förmådde honom fara bort förrän kl: var ½ tio. Det var en svår gäst, som endast 

talade om sina egna klokheter och sin frus dårskaper samt dotters friare.158 

 

Det här är ett tydligt exempel på att Årstafruns värld krymper och att hennes inställning 

till människor hon länge haft omkring sig förändrats. Det kan förmodas att Vesterstråle 
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vill återuppleva gamla tider och pratar på med Märta Helena som de gjort förr, utan att 

tänka på att hon åldrats och med stor sannolikhet tappat både ork och sällskapslust. Att 

hon inte längre har tålamod med pratsamma middagsgäster är här därmed tydligt.  

 Anledningen till att paret Moltzer kan betraktas som vänner är att de är 

omnämnda de få gånger som Märta Helena detta år beger sig på utflykter eller nöjen. 

Det förefaller som att de försöker hjälpa henne att roa sig, vilket bland annat följande 

citat från 1 maj när de beskådar en kunglig militärparad, bevisar: 

 

Eftermiddagen for jag till Herrskapet von Moltzer. Frun åkte med mig till Djurgården – 

aldrig har jag förr någon 1sta Maj där sedt så stor samling folk, dock tror jag väl att jag 

förr sedt lika stort eller större antal Equipager men ej gående menniskor. Kungen och 

Kronprinsen kommo sent – redo fort och hade både Svensk och Norsk Militaire med sig 

– Drottningen var ej ute men mycket Hofdamer, alla med faseligt stora Hattar  - ganska få 

med vackra ansigten. Efven de 2 Äldste Prinsarne voro med uti en Täckt vagn som fru 

Moltzer observerade fast jag ej såg dem. Mina ögon voro dåliga och vid hemkomsten kl: 

10 var jag ovanan af luft och skakning alldeles yr i hufvudet och som hela kroppen varit 

mörbultad.159 

 

Trots att fru Moltzer agerar extraögon åt Märta Helena är det tydligt att hon inte längre 

kan ta till vara på nöjen så som hon en gång kunnat, men i och med att hon ändå följer 

fru Moltzer på detta evenemang kan ändå slutsatsen dras att hon trots allt vill försöka 

och har en förtrogen hon kan lita på i den situationen. Att Årstafrun dessutom känner sig 

trött och mörbultad när hon kommer hem är också en stark indikation på att mycket 

förändrats på grund av ålder och tilltagande isolation. Det trots att hon i detta fall ändå 

åtminstone tillfälligt bryter den.  

 Ett annat tillfälle när Moltzer, bland många andra gäster, nämns är då 

Märta Helena ganska storslaget firar sin namnsdag 31 juli: 

 

Helenedag. Bullersam, kostsam, tröttsam. Mycket varm. Om morgonen tidigt hade Major 

Moltzer och Capitaine Plank hitkommit och medhaft 3 kannor Krut samt de 2ne 

timmerkarlar Holmström och Nygren som arbetat här. Mamsell och mitt folk voro ock 

medhjelpare att pryda i och utom Tältet med löf – och en ganska stor mängd Rosor och 

blommor (…). Gången från trappan till Tältet blomsterbeströdd. Kl: 6 lossades 32 

kanonskott. Caffée serverades af Mamsell Leufstedt för nämde herrar samt mitt folk (…), 

samt för en del af Arrendatorns folk, samt skorpor, brännvin, bakelser och vin. Tull 
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Inspector Brodin och Dess fru gjorde en förmiddags visite. Carin Reenstierna och Carl 

Adolph voro här (…). På eftermiddagen återkom Herrar Moltzer och Plank, med 

Lieutenant Sivers och fru Moltzer (…) Jag var brydd för att vår lilla anrättning ej skulle 

förslå – Den var ock rätt Änkel och knapp och bestod endast uti 3 rätter (…) Herr 

Comminister Salén hade förfafattadt verser och därföre obligeradt Kungl: Hof-

Predikanten Fröst såsom Känd för Sin utmärkt sköna röst (…) att komma hit för att 

sjunga dem. Jag önskar blott att ingen af Sällskapet med ledsnad gick härifrån bordet!160 

 

Det här är den enda gång detta år då det sociala mönstret från tidigare år upprepas och 

Märta Helena samlar sina vänner och bekanta till en festbjudning. Hon tycker 

visserligen att det är en enkel tillställning och trots att hon skriver att namnsdagen tär på 

hennes krafter tyder mycket i citatet på att hon ändå njuter av den, om det än med ett 

visst besvär.  

Hon får åter stå i centrum såsom hon ofta fick göra under tidigare år och i 

synnerhet de år då hennes make och son fortfarande levde. Intressant nog skriver dock 

Ekero Eriksson att Märta Helena inte ville fira sin namnsdag därför att hennes lille son 

Adolph Fredric dog i rödsot den dagen 1789.161 

 Det framkommer också att hon månar om sina gäster av den anledningen 

att hon skriftligen önskar att de inte lämnar bordet ledsna, ett faktum som tyder på att 

hennes värdinneroll trots ålder inte helt gått ur henne. Vad som också tydliggörs är att 

hennes bekanta fortsatt får sägas anse att hon är viktig och det i synnerhet Major 

Moltzer som är den förste att komma på besök den här dagen. Hans tidiga ankomst kan 

naturligtvis också bara vara en tillfällighet, men antagligen är det mer ett tecken på att 

han och Märta Helena står relativt nära varandra.  

 

5 Sammanfattning och diskussion 

5:1 Sammanfattning 

År 1793 består den största delen av Märta Helenas sociala nätverk av manliga 

Ämbetsmän vars borgerliga status är tydlig och framförallt umgås hon med dem på 

vänskaplig basis. Antalet nämnda namn i dagboken är totalt 53.  

Detta år är hon en sällskaplig fru som gärna antingen anordnar eller går på 

middagsbjudningar där hon upprätthåller sin status genom att noga bevaka exakt vilka 
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andra personer som närvarar. Blir hon bjuden på en tillställning där hon inte känner de 

andra gästerna kommer hon sannolikt att tacka nej därför att hon då riskerar att hamna i 

ett för henne ofördelaktigt sällskap. Hon deltar i präglas av en borgerlig gemenskap där 

män och kvinnor umgås tillsammans i ett okonstlat sammanhang med bland annat dans 

och kortspel.  

 1793 är de gångerna Märta Helena reser in till Stockholm många och 

under en enda stadstur passar hon på att både besöka vänner som bor där och uträtta 

ärenden hos olika hantverkare och affärsidkare, däribland fru och döttrar Vrangel som 

regelbundet åtar sig olika sömnadsuppdrag åt henne. När hon besöker staden visar hon 

sin status genom att färdas i vagn. 

 Tjänstefolket har också en central roll i Märta Helenas sociala nätverk i 

och med att hon dagligen spenderar tid med dem och tillsammans med sin make står 

över dem i gårdshierarkin. Dock är konflikterna med tjänarna vardagsmat i och med att 

de inte visar sig vara så underdåniga som man skulle kunna föreställa sig och särskilt en 

tjänare, pigan Catharina märker ut sig i dagboksanteckningarna genom sitt fylleri och 

stökiga livsstil. Märta Helenas relation till henne är därmed fylld av motstånd, men när 

Catharina 1804 dör ombesörjer Märta Helena hennes begravning. Det blir ett exempel 

på vilka skyldigheter herrskapsfolk vid den här tiden faktiskt hade gentemot sitt 

tjänstefolk.  

 De två viktigaste personerna för Märta Helena (förutom hennes make och 

son) är detta år bröderna Vesterstråle, guldsmed och revisor, samt herr Kindberg, sonens 

informator. Bröderna Vesterstråle får betraktas som hennes närmaste vänner eftersom att 

de ofta går på middag och fest tillsammans, men i och med att de också hjälper hennes 

son när han hamnar i ekonomisk knipa några år senare får relationen betraktas som en 

djupare form av vänskap.  

 Informatorn Kindberg tillhör egentligen tjänstefolket men har en betydligt 

högre status och får ofta följa med när Märta Helena lämnar hemmet. Han följer dock 

även hennes man när han ger sig ut i ärenden. Undersökningen tydliggör hans relation 

till Märta Helena som en vänskap som utvecklar sig till att möjligen innefatta kurtis. 

 1815 har Märta Helena blivit änka och förlorat sin son, vilket påverkar 

hennes nätverk på så sätt att hon fått överta sin makes uppgifter, vilket bland annat 

innebär att hon nu ensam bestämmer över sitt tjänstefolk. Tjänarna fortsätter att vara 

motvalls, men respekterar hennes nya position.  
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De personer hon helst umgås med detta år är dock hennes kusk Boberg 

och sällskapsdam mamsell Lille, trots att hon ändå inte är helt förtjust i någon av dem. 

Detta mönster blir särskilt tydligt efter att brodern och hans familj kommer till Årsta för 

att ta över arrendet av gården och gör henne besviken genom att stifta bekantskap med 

ovänen sekreteraren Ekmark.  

Mamsell Lilles position som sällskapsdam innebär att hon precis som herr 

Kindberg är den tjänare på gården som har högst status och omgivningen verkar se det 

som något självklart att Märta Helena tar med sin sällskapsdam när hon åker in till stan 

eller blir bjuden på middag.  

I och med att Märta Helenas närmaste familj fallit bort består hennes 

nätverk nu nästan helt av nya personer jämfört med 1793 och andelen glada fester är 

betydligt färre. Dock fortsätter den viktigaste gruppen i nätverket att vara Ämbetsmän 

och den manliga majoriteten har växt, vilket troligtvis beror på att Märta Helena blivit 

mer noggrann skriva upp vilka hon möter. Nu har antalet nämnda namn växt till 66. 

Dock förekommer bröderna Västerstråle fortfarande i nätverket. Märta 

Helena närvarar detta år på den ene broderns dotters bröllop och vänskapsbanden stärks 

där genom att hon får sätta kronan på brudens huvud. 

1830 är Märta Helenas nätverk tydligt präglat av både ålderdom och 

konflikter och sällskapslivet har krympt markant. Trots det nämner hon 73 olika namn 

detta år, men ökningen beror sannolikt på att många av namnen är personer som hon är i 

öppen konflikt med eller som är representanter från rättsväsendet.  

Även detta år är Ämbetsmans och tjänstefolkskategorin de viktigaste i 

hennes nätverk men till skillnad från tidigare år umgås hon mer med tjänarna än med 

representanterna från borgarklassen. Det beror på att hon blivit alltmer isolerad på sin 

gård. 

Konflikten med brodern är nu helt öppen och förvärras då prästen 

Hörstadius tar över arrendet utan att Märta Helena informerats om det. Dock blir de mer 

avlägsna släktingarna såsom en kusin och brorsonen viktigare i nätverket trots att hon 

inte nämner de särskilt många gånger. Dessutom blir Märta Helena alltmer medveten 

om sitt eget och hennes släkts ursprung genom att bland annat skriva en släktgenealogi 

och besöka Riddarhuset. 

Antalet vänskapskontakter har också markant minskat och även om 

Västerstråle är det enda namnet som förekommer bland kontakterna samtliga tre 

studerade år har Märta Helenas inställning till den ena av bröderna (som vid ett tillfälle 
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kommer på middag) förändras markant från att vara präglad av glädje till att nu vara ren 

otålighet. Dock utgör officersparet Moltzer ett undantag från detta då frun hjälper Märta 

Helena en av de få gånger då hon beger sig ut på nöje och maken är den första på plats 

då Märta Helena firar sin namnsdag, vilket är den enda gång detta år då det gamla 

sociala mönstret upprepas. 

 

5:2 Begreppsdiskussion 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie har varit Whymans definition av 

begreppen sociabilitet och hövlighet och båda begreppen går relativt enkelt att 

sammankoppla med resultatet från denna undersökning. De blir särskilt relevanta i det 

första kapitlet där Märta Helena är den sällskapliga frun som på många områden prickar 

av punkt efter punkt av sociabilitetsbegreppet. 

 Stad- landsbygdsperspektivet kommer väl till pass i och med att Årsta är 

en plats på landsbygden men med omedelbar närhet till Stockholm och som vi har 

kunnat se rör sig Märta Helena obehindrat mellan båda världarna. Närheten mellan 

Stockholm och Årsta är givetvis en stor geografisk skillnad gentemot den engelska 

adeln där avståndet till landsbygden tvingade dess medlemmar till mer långvariga 

vistelser i London, när de väl var där.162 Men som Whyman också påpekar så var den 

urbana sociabiliteten viktig för att förstå den makt som familjen Verney hade.163 Också 

Märta Helena verkar finna den här urbana sociabiliteten viktig i och med att hon som vi 

har sett ofta åker in till staden för att uträtta ärenden och besöka vänner. Som exemplet 

med vagnsincidenten visar är hon också mån om att visa att det är hon som är ute, något 

som givetvis innebär att hon demonstrerar sin status. Som vi har sett hänger status, 

urbanitet och sociabilitet högst påtagligt ihop. 

 Sociabilitetsbegreppet står också för nätverkande i stort, som det sätt på 

vilket människor helt enkelt knyter kontakter med varandra och visar sin egen 

betydelse. Som representant ur eliten blir det därför naturligt att Märta Helena i den 

processen precis som familjen Verney upprättar en hierarki som till sin natur är 

komplex, något som inte minst visat sig i exemplet med informatorn Kindberg och de 

båda sällskapsdamerna vars status i hushållet är hög, trots att de egentligen hör till 

tjänstefolket. En indikation på deras status är som jag ser det att omgivningen verkar 

                                                
162 Whyman 1999 S.92 

163 Whyman 1999 S.88 
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uppfatta det som helt naturligt att de följer med de gånger Märta Helena tar med dem ut 

i offentligheten. 

 Som vi sett börjar Årstafruns sociala nätverk i hennes egen familj och 

hemmiljö för att sedan sprida ut sig till släkt, vänner/ovänner, bekanta och slutligen 

tillfälliga besökare, (vilka dock legat utanför den här undersökningens valda område). 

Också det stämmer väl överens med hur Whyman beskriver sir Ralph Verney som 

mittpunkten i sitt sociala nätverk. 164 Enligt min tolkning upprepar det i princip samma 

mönster med en liten första krets i hemmet och en större andra kopplad till 

offentligheten. 

 Hövlighetsbegreppet stämmer även det väl överens med Märta Helenas 

livsstil och det i synnerhet när det kommer till middagsbjudningarna. Som vi har sett 

blir det återigen viktigt med status eftersom middagarna, festerna och visiterna blir ett 

sätt för henne att positionera sig som den adelsdam hon är. Det är ett intressant fenomen 

då hon som oftast är den enda adliga personen bland ett i övrigt borgerligt präglat 

sällskap.  

 Att hon framförallt umgås med borgerskapet kan också kopplas samman 

med både sociabilitets – och hövlighetsbegreppet. Enligt Whymans definition ligger 

dessa begrepp tätt ihop med en samhällsförändring där marknadsvärden och 

yrkesinflytande blev viktigare som statusmarkörer för en individ än börd och släktskap, 

något som hon också menar öppnar upp för ökad social mobilitet.165 

Som vi vet blev adelns inflytande under Märta Helenas livstid stadigt 

förminskad och det verkar inte vara något hon bekymrar sig särskilt mycket om. Släkten 

är uppenbart inte särskilt viktig för henne heller, förutom som vi sett mot slutet av 

hennes liv. Det är den närmaste familjen och vännerna som får sägas vara de viktigaste 

personerna i hennes sociala nätverk och även om hon nog själv inte skulle ha samtyckt 

så måste även hennes tjänstefolk räknas dit.  

  

 

                                                
164 Whyman 1999 S.18 

165 Whyman 1999 S.4 
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Diagram 10: 1793: Könsfördelningen av de 53 omnämnda personerna Källa: 
Årstadagboken 1793 

 

Diagram  2: 1793: Fördelning av sociala kategorier Källa: Årstadagboken 1793 

 

Diagram 3: 1793: Vilka personer nämns vid flest tillfällen? Källa: Årstadagboken 1793 

 

Diagram 4: 1815: Könsfördelningen av de 66 omnämnda personerna Källa: 
Årstadagboken 1815 

 

Diagram 5: Källa: 1815: Fördelning av sociala kategorier Källa: Årstadagboken 1815 

 

Diagram 6 Källa: 1815:  Vilka personer omnämns vid flest tillfällen? Källa: 
Årstadagboken 1815 

 

Diagram 7 Källa: 1830: Källa: Könsfördelningen av de 73 omnämnda personerna 
Årstadagboken 1830 

 

Diagram 8 Källa: 1830: Fördelningen av de sociala kategorierna Källa: Årstadagboken 
1830 

 

Diagram 9 Källa: 1830: Vilka personer omnämns vid flest tillfällen Källa: 
Årstadagboken 1830 

 

 


