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Konsten att sköta
ett herrgårdshushåll
barbro hstesko och hennes hushllsbok
p stensble grd

D

et var sedvanligt att man samlade recept och råd på
herrgårdar. Barbro Hästeskos1 hushållsbok eller Stensböle hushållsbok ingår i en lång tradition av att praktiska kunskaper vid herrgårdar nedtecknades, användes och förmedlades vidare. I europeiska arkiv, museisamlingar och privata hem finns en mängd hushålls-, recept- och anteckningsböcker om matlagning, bakning, konservering, brännvinsbränning, beredning av läkemedel, textilfärgning, fläckborttagning,
tillverkning av ljus, tvål och bläck, botemedel för kreatur samt
trädgårdsskötsel. Däremot är receptsamlingar av detta slag tillkomna före mitten av 1800-talet sällsynta i arkiv i Finland.
Efterkommande generationer har i varierande grad ansett denna
typ av dokument vara värda att ta vara på. Det var länge privatpersoners offentliga verksamhet som stod i fokus för bevarandet, och källmaterial som föll utanför den publika sfären har
arkiverats mer sporadiskt. För finländska förhållanden är hushållsboken från Stensböle ett synnerligen tidigt och väl bevarat
exempel på en receptbok.
När man i sin hand håller den lilla och slitna hushållsboken
›   ‹

 Herrskap och tjänstefolk
arbetade sida vid sida. Var
och en hade sina plikter, men
alla bidrog till att arbetet på
herrgården blev utfört. Herrgårdsfrun skulle behärska alla
sysslor och övervaka pigornas
arbete. Pehr Hilleström var
en framstående skildrare av
vardagsliv, hushållsbestyr
och kvinnor i arbete under
1700-talets andra hälft.
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från Stensböle gård2 håller man i ett vittnesbörd över kvinnors
arbete, kunskap och flit. I detta anspråkslösa föremål tar kvinnors
oändliga sysslor och färdigheter inom matförsörjning, rengöring, textilarbete och behandling av sjukdomar konkret gestalt.
Här materialiseras arbete och kunskapsförmedling.
Genom Barbro Hästeskos liv (1698‒1771) och hennes hushållsbok framträder en bild av hur livet i vardag och fest kunde
gestalta sig på en herrgård under 1700-talet. Barbro Hästeskos
livscykel och släktkrets samt hennes hushållsbok utgör ramarna
för denna artikel. Mot den bakgrunden undersöker vi kvinnors liv och arbete i form av vardagliga sysslor. Vi diskuterar
också högreståndskvinnornas kulturbärande arbete som förnyade herrgårdskulturen både från en generation till en annan
och inom familjen, släkten och bekantskapskretsen. Eftersom
boken skrevs av Barbro Hästeskos make blir även andra roller inom hushållet än kvinnornas indirekt synliga. Vi beskriver
dessutom Stensböle hushållsbok som litteraturprodukt, receptsamling och handskrift samt betraktar den i en större kontext
av receptsamlingar och hushållsböcker från det långa 1700-talet.

För att förstå Barbro Hästeskos liv som kvinna, maka och mor
samt den transnationella och gränsöverskridande värld där hon
verkade, är det nödvändigt att känna till hennes och makens
släkt och livserfarenheter. Under tidigmodern tid definierades
en människas ställning och möjligheter i samhället av börd,
stånd, kön och äktenskaplig status. Adlig börd och jordegendom gav kvinnor hög status, och ett ståndsmässigt giftermål

förstärkte positionen ytterligare. För en adelskvinnas liv och
verksamhet betydde ståndet och den äktenskapliga statusen –
att vara ogift, gift eller änka – mer än kön, eftersom hierarkierna
i det tidigmoderna samhället huvudsakligen utgick från ståndet
och i mindre bemärkelse från könet.
Barbro Christina Hästesko-Fortunas föräldrar var löjtnanten vid Nylands infanteriregemente Lorentz Hästesko-Fortuna
(1665‒1705) och Sofia Giös (1674‒1699). Fadern härstammade
från en västnyländsk släkt med anor från 1500-talet. Släkten
Hästesko-Fortuna adlades under stormaktstiden för sina militära förtjänster. Lorentz Hästesko-Fortunas farfar hade stora
egendomar i Vichtis socken och av dem ärvde sonsonen herrgården Kourla. Gården gick senare i arv till dennes dotter Barbro, huvudpersonen i denna bok. Modern Sofia Giös var dotter
till lagmannen, majoren vid Nylands kavalleriregemente Johan
Giös (1647‒1697) och Sofia Ille (född ca 1640, levde som änka
1709, dödsåret okänt). Släkten Hästesko-Fortuna hörde till de
nyadlade, det vill säga släkter adlade efter 1600, medan släkten
Giös hade upphöjts i adligt stånd redan 1444. Båda släkterna
introducerades på Sveriges riddarhus 1642, då de fick politiska
privilegier och rätt att utse representanter till riksdagen.3
Barbro Hästesko härstammade således på både faderns och
moderns sida från gamla adliga militärsläkter från södra Finland. Sannolikt kände släkterna varandra, åtminstone de manliga medlemmarna, eftersom de tillhörde samma regementen
och deltog i fälttåg under de svenska stormaktskrigen. Banden förstärktes genom giftermål. Det var ett för adeln typiskt
äktenskapsmönster under denna period att äktenskapspartnern
i huvudsak valdes inom ståndet.4
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En adelskvinna och hennes släktkrets

 Inga porträtt av

Barbro Hästesko eller Johan
Wentzel Rotkirch har
bevarats på Stensböle. Bland
minnesföremålen finns däremot
en sporre som sägs härstamma
från det norska fälttåget 1718,
där Rotkirch sårades svårt.
Sporren fotograferad mot en
röd lidervägg på Stensböle
får här symbolisera både hans
officersvärdighet och hans roll
som godsherre.

Lorentz Hästesko-Fortuna och Sofia Giös gifte sig i Helsingfors i april 1696. Barbro Christina föddes den 1 maj 1698
som sina föräldrars förstfödda. Följande år, den 19 december
1699, föddes brodern Johan Adolf. Samma dag avled Sofia Giös
i barnsäng. Hon begravdes i januari 1701 i Vichtis kyrka. Att
Sofia Giös begravning ägde rum ett drygt år efter hennes död
var inte ovanligt, snarare en kutym under barocken, då praktfulla och storstilade begravningar hörde till adelskulturen.5 Graviditet och förlossning var riskfyllda tilldragelser oberoende av
kvinnans sociala ställning. Adelskvinnor avled inte sällan under
förlossningen eller i komplikationer efteråt, medan männen dog
i fält eller omkom i olycksfall och barnen under spädbarnsåren.
Den höga barnadödligheten sänkte medellivslängden under
1700-talet, men i alla tider har det även funnits människor som
uppnått hög ålder.6 Barbro Hästesko själv avled en månad före
sin 73-årsdag och utgjorde inget undantag inom adels- och
högreståndskretsar under seklets senare del.
Stora nordiska kriget och livets oberäknelighet förorsakade
familjen Hästesko-Fortunas medlemmar stora förluster kring
sekelskiftet 1700. Lorentz Hästesko-Fortuna, som hade avancerat till sekundryttmästare vid Nylands kavalleriregemente, blev
skjuten till döds 1705 i Litauen. Barbro Christina och Johan
Adolf blev då föräldralösa som så många andra barn under de
svenska stormaktskrigen. Barbro Hästesko ingick förmodligen
1709 äktenskap med fänriken Carl Johan Norman.7 Hon giftes bort ovanligt ung, som trettonåring. Troligtvis närde hennes
släktingar hoppet att maken skulle ta hand om henne ekonomiskt och praktiskt. För adelskvinnor var äktenskapet den säkraste, om inte den enda, möjligheten att försörja sig och nå en
›   ‹
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viss självständighet inom det patriarkala samhället. Äktenskapet och de gifta makarna var de enheter på vilka samhällsordningen och arbetet i samhället var baserade.8 Äktenskap gjorde
det också möjligt för adeln att skapa strategiska band mellan
familjer och upprätthålla släktnätverk.
Barbro Hästesko följde med Carl Johan Norman ut i kriget
och befann sig i Viborg 1710 när Ryssland erövrade staden.9 Norman stupade och hans unga änka fördes som fånge till Ryssland,
tillsammans med svenska officerare och soldater med familjemedlemmar samt andra som följt armén i fält. Officerarna fördes till Sibirien, medan tillfångatagna soldater sattes i tvångsarbete för att bygga S:t Petersburg.10 Adliga officerare som blev
krigsfångar bemöttes i enlighet med sin sociala ställning, vilket
betydde relativ frihet och umgänge med ståndsbröder. Under
fångenskapen lärde de sig nya färdigheter, exempelvis språk
eller hantverk.11 Barbro Hästesko blev av allt att döma under
fångenskapen insatt i medicin och i bruket av medicinalväxter.12
Såsom många adliga och ståndspersoner under stora ofreden
stannade Barbro och hennes bror Johan Adolf efter frigivningen
inte i det ockuperade Finland, utan fortsatte till det betydligt
tryggare Sverige. Syskonen hade befriats ur rysk fångenskap
senast 1714, eftersom de åren 1714‒1716 antecknades bland de
krigsflyktingar som i Stockholm fick ekonomiskt stöd från flyktingkommissionen.13 Senare blev Johan Adolf Hästesko-Fortuna (1699‒1745) konstapel vid amiralitetet. Han sålde sina av
fadern ärvda egendomar i Finland, flyttade till Livland och gifte
sig i Danzig, där han stannade.14
Stormaktstiden, de kontinuerliga krigen och förlusten i stora
nordiska kriget prövade kvinnor, män och barn hårt, något som

konkretiseras i Barbro Hästeskos öde som barn och ung kvinna.
Hon hade ingått äktenskap för första gången förmodligen innan
hon hade nått puberteten, följt maken ut i krig, begravt honom
och själv blivit krigsfånge. Trots dessa tidiga prövningar var hon
ett gott parti och en potentiell äktenskapspartner för en adelsman, eftersom hon var ägarinna till två herrgårdar och härstammade från inflytelserika adelssläkter i Finland.
I juni 1721 gifte Barbro Hästesko om sig med löjtnanten Johan
Wentzel Rotkirch i Strängnäs i Sverige.15 Rotkirch härstammade
från en adelssläkt med anor från Tyskland, som hade naturaliserats och introducerats i Sverige 1634. Han hade tjänstgjort som
page vid det kungliga hovet, gjort en framgångsrik militär karriär
och deltagit Karl XII:s fälttåg i Norge 1718. Där hade han sårats
så allvarligt att han inte kunde fortsätta som aktiv officerare.
Han tog avsked från sin tjänst vid Södermanlands regemente i
februari 1721. Sannolikt hade han redan då träffat Barbro Hästesko, med vilken han gifte sig några månader senare.16
Vid tiden för sitt andra äktenskap var Barbro Christina 23
år. Man kan utan överdrift påstå att hennes liv tog en ny vändning när hon gifte om sig – kriget tog slut, och Sverige och
Ryssland slöt fred i Nystad i augusti 1721. Barbro Hästesko och
Johan Wentzel Rotkirch flyttade troligen från Sverige strax
efter giftermålet 1721, men senast sommaren 1722, eftersom det
första barnet, en son, föddes på Stensböle i augusti 1722.17 Hon
kunde nu återta besittningen av sina egendomar, det av fadern
ärvda Kourla i Vichtis och av modern ärvda Stensböle nära
Borgå,18 som hon hade lämnat vid flykten till Sverige. Det fanns
mycket att reparera efter den ryska ockupationen på släktgården Stensböle.19 En recept- och hushållsbok för den unga herr-
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gårdsfrun var mot den bakgrunden säkerligen välbehövlig när
paret bosatte sig på Stensböle.
För en adlig officerare var det inte ovanligt att »byta karriär«.
För Johan Wentzel Rotkirch öppnade äktenskapet med Barbro
Hästesko utsikter om ett ståndsmässigt liv som godsägare, jordbrukare och pensionerad officer på Stensböle. Rotkirch övergav
emellertid inte den militära karriären fullständigt, utan erhöll
kaptens rang 1738.20 Han hade då levt på Stensböle som godsherre med sin familj i närmare tjugo år.
Paret Rotkirch fick tio barn mellan 1722 och 1742, sju söner
och tre döttrar. Deras barnaskara var större än brukligt bland
jordägande adelsfamiljer under 1700-talet. Arvsrätten i Sverige,
som garanterade alla söner lika stora arvslotter och hälften så
stora arvslotter för döttrarna, minskade effektivt barnantalet i
jordägande familjer. Det vanliga var mellan fyra och sex barn.21
Nio barn föddes på Stensböle och ett på Kourla. Sönerna Carl
Gustaf (1722‒1742), Lorentz Johan (1724‒1802), Wentzel Fredrik
(1727‒1814), Adolf Magnus (1732‒1788) och Daniel (1738‒1800)
blev officerare i likhet med sina manliga släktingar på både
faderns och moderns sida sedan generationer. Döttrarna Maria
Elisabet (1725‒1766), Sofia Christina (1730‒1767) och Anna Margareta (1734‒1772) gifte in sig i nyländska adelssläkter. Hans Henrik (f. och d. 1737) och Christoffer (1742‒1743) dog som spädbarn.22
Barndödligheten berörde adeln och ståndspersoner lika väl
som allmogen. En stor barnaskara i en adelsfamilj innebar att
ett ståndsmässigt liv skulle garanteras alla, genom uppfostran,
karriärmöjligheter och goda giftermål. För kvinnorna var barnafödandet den viktigaste delen av deras kulturbärande arbete.
Därtill kom att ordna lämpliga äktenskapspartner åt barnen,

vilket tryggade släktens fortlevnad. Det var även centralt för
individen i ett samhälle som grundade sig på äktenskapet och
makars gemensamma arbete. Efterlevande makar gifte ofta om
sig ifall den ena parten avled.
Särskilt betydelsefull var kvinnornas – oftast mödrarnas men
också fastrars, mostrars och systrars – förmedlande roll vid valet
av äktenskapspartner, både för söner och för döttrar. Det var
inte ovanligt att gifta kvinnor sökte konkret och emotionell
hjälp av sina mödrar under graviditeten och förlossningen, som
kunde vara ett livshotande skede i en kvinnas liv. Detta konkretiseras i de Rotkirchska döttrarnas liv: såväl Maria Elisabeth
Rotkirch som hennes syster Anna Margareta Rotkirchs makes
första hustru, Anna Elisabeth Aminoff (1731‒1762), avled i förlossningskomplikationer. Mödrarnas emotionella stöd och uppmuntran var av betydelse även för söner som flyttade hemifrån
för att bygga upp sina yrkeskarriärer.
Barbro Hästeskos och Johan Wentzel Rotkirchs söner inledde
sina militära banor som tretton–fjortonåringar, vilket var vanligt. Ibland skrevs adelssöner in i arméns rullor redan som tio–
tolvåringar, eftersom avancemang berodde på antalet tjänsteår.23
Carl Gustaf Rotkirch dog under hattarnas krig i maj 1742, ett
öde som inte var oväntat i en släkt med generationer av yrkesmilitärer. Lorentz Johan Rotkirch gifte sig aldrig, vilket inte
heller var ovanligt, även om äktenskapet var högt värderat och
största delen av adelns medlemmar gifte sig. Wentzel Fredrik
blev efter sin officerskarriär godsherre på Stensböle.24
Wentzel Fredrik övertog Stensböle efter att fadern Johan
Wentzel hade avlidit, trots att han i egenskap av militär inte
kunde bebo Stensböle. Ansvaret föll då på Barbro Hästesko
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i många år framöver. Sonen fick majors avsked 1771 vid tiden
för sin mors frånfälle och övertog då skötseln av Stensböle.25
Efter en framgångsrik officersbana och efter att han 1770 hade
ingått äktenskap med Christina Lagerhjelm (1741‒1810), förkovrade Wentzel Fredrik Rotkirch målmedvetet gårdsdriften
och jordbruket, och gjorde även en aktiv insats i lokalsamhället och i Finska Hushållningssällskapet. Stensböle kom under
1700-talet att utvecklas till en livskraftig gård. År 1786, då Barbro Hästesko själv inte längre var i livet, instiftades Stensböle
gård som fideikommiss.26 Efter Wentzel Fredrik Rotkirchs död
1814 uppfördes den nuvarande herrgårdsbyggnaden, men med
endast få möbler från det gamla huset trots Stensböles status
som fideikommiss med därtill hörande »väggfasta möbler«.27
De namnteckningar med vilka barnen Rotkirch signerade
sin fars bouppteckning 1759 ger oss en uppfattning om deras
utbildning. Sönerna, vana vid studier och skrivarbete, har signerat med säker hand. Sofia Christina Rotkirch var änka efter
sin första make, kornetten Lars Lindcrantz (1725–1757), och
undertecknade därför själv bouppteckningen. Hon var tydligen
mindre rutinerad i att hålla gåspennan än sina bröder. Fredrik
Aminoff undertecknade bouppteckningen å sin hustrus Maria
Elisabeth Rotkirchs vägnar, hans handstil är lika stilig som
svågrarnas. En säker handstil hade likaså Fredrik Lindcrantz
(1728‒1783), bror till Lars Lindcrantz och representant för de
ogifta syskonen Lorentz Johan och Anna Margareta Rotkirch.28
Uppfostran eller edukationen gavs stor betydelse i adelsfamiljer. Genom en ståndsmässig edukation förbereddes adelns
barn för sina kommande roller som adelsmän och adelskvinnor.
Söner och döttrar uppfostrades med omsorg, men i praktiken
›   ‹

 Bouppteckningen efter
Johan Wentzel Rotkirch 1759,
med namnteckningar av bland
andra änkan Barbro Christina
Hästesko och dottern Sofia
Christina Rotkirch.
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fick sällan alla barn en likadan edukation. Vanligtvis anställde
adelsfamiljer en informator eller guvernant efter att modern
haft hand om barnens tidigaste uppfostran. I familjen Rotkirch
med fler söner än döttrar fostrades flickorna förmodligen enligt
tidens kutym av modern, möjligen kunde de följa med brödernas lektioner.29 Skrivkunskaper var väsentliga för adelskvinnor,
eftersom skriften hade en stor roll i deras uppgifter, i kassaböcker, receptböcker, brev och dagböcker.

Hushållslitteraturen kan sägas spegla och förvalta den rådande
synen på tycke och smak under en viss epok. Födan och måltiden var kopplade till värderingar som var rådande i samtiden. Under 1700-talet intresserade man sig för god smak och
läckerheter, men också för hushållningsvetenskapen, för sambandet mellan mat och hälsa, och man tydde sig i hög grad
till medicinalväxter för att bota sina åkommor. Carl von Linné
(1707‒1778), själv läkare, höll välbesökta dietikföreläsningar vid
Uppsala universitet från och med 1740-talet. De handlade om
hur man med kostens hjälp skulle upprätthålla liv och hälsa.30
Också naturalhistorikern Bengt Bergius (1723‒1784) uppmärksammade födoämnenas hälsobringande aspekter. Bergius och
hans Tal om läckerheter, Både i sig sjelfva sådana, och för sådana
ansedda genom Folkslags bruk och inbillning erbjuder gastronomihistoriens ymnigaste exempel på vad man genom tid och rum
har ätit, druckit, jagat, samlat, odlat och tillrett, men med sina
600 tryckta sidor måste den snarare betraktas som en gigantisk
uppslagsbok i matkultur än en handbok i kokkonsten.31

Hushållsboken är som genrebeteckning ett tänjbart begrepp.
Innehållet begränsade sig under 1600- och 1700-talen inte enbart
till matlagningsrecept – i stället hade hushållsboken ofta karaktären av en praktisk encyklopedi för hushållet eller godssamhället
som helhet, inklusive gården och dess drift, familjen och tjänstefolket.32 I självhushållningens tider kunde innehållet sträcka sig
från recept på mat och dryck, förvaring, färgning samt huskurer
för både boskap och människor, till råd gällande lanthushållning
med åkerbruk, trädgårdsodling, fiske och ekonomi samt ansvarsoch arbetsfördelning för hela gårdssamhället.
Det mest utpräglade exemplet på en sådan bok är kyrkoherden och och godsägaren Reinerus Broocmans (1677‒1738) En fulständig swensk hushåldsbok, som utkom i två volymer 1736‒1739.
I den behandlas allt som berörde hushållet som produktionsenhet samt de plikter som tillkom var och en. Broocmans hushållsbok innehåller all kunskap som behövdes för att driva ett
gods, jakt, gruvdrift, läke- och kokkonst inbegripna. Hushållslitteraturens tradition (oeconomia) sträcker sig från antiken över medeltiden, renässansen och husfaderslitteraturen till
1700-talet, och avser hushållets förvaltning samt de moraliska
principer som styr den.33 Under 1600-talet trycktes också Per
Brahe d.ä:s (1520‒1590) Oeconomia, eller, Huuszholdz-book för
ungt adels-folck, som blev stilbildande för hur råden om unga
adelsmäns fostran och skötseln av deras gods skulle läras ut.34
Broocmans hushållsbok utgör den ena ytterligheten. Den
andra ytterligheten kan i sin alldagliga enkelhet representeras
av den handskrivna 1700-talsreceptsamling i ett pärmlöst häfte
med drygt hundra recept som bevarats från frälsegodset Vikom
i Nagu, Finland,35 eller Christiana Elisabeth von Ackerns hand-
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skrivna samling av små häften, med sannolikt ursprung i häradshövding Wijkmans hem Åbo. Christiana Elisabeth von Ackern var hustru till häradshövding Johan Henrik Wijkman (ca
1698‒1751). Det Wijkmanska hemmets handlingar konfiskerades 1751, mannen dömdes för landsförräderi och avrättades. På
så sätt kom hushållsrecepten att bevaras.36 Hushållsboken från
Stensböle står otvivelaktigt närmare de senare exemplen. Maten
var ett oundvikligt ämne som angick alla och som dessutom
utgjorde en inte oviktig social markör.
Handskrivna hushållsböcker och recepthäften ingår i samma
tradition som tryckta kokböcker och handböcker för hushållet. Denna tradition går tillbaka till medeltidens Frankrike och
renässansens Italien. Den högre gastronomin var länge männens angelägenhet. De äldsta kokböckerna kom till för att tillfredsställa gommarna vid furstars taffel, och kokböckerna var i
allmänhet skrivna av män för män som stod vid grytorna. Välkända böcker från 1600-talets Sverige är drottning Kristinas
livmedikus Andreas Sparrmans Sundhetzens speghel, där även
tillredningen av födoämnen avhandlas, liksom i Åke Rålambs
encyklopediska handbok Adelig öfning.37
Kokböcker har ofta blivit kända genom upphovsmannens
eller -kvinnans namn. Att de har uppkallats efter sin presumtiva författare vittnar kanske mer om vårt behov av att individualisera och personalisera det förflutna än om hur receptsamlingarna har tillkommit. Men naturligtvis finns det böcker
där merparten av innehållet är skrivet av en person, vars namn
och verksamhet är bekanta för eftervärlden. Ett finländskt mer
sentida exempel är Fredrika Runebergs (1807‒1879) receptbok,
vars berömda författare tillfört boken ett särskilt intresse.38 Den

i dag kanske mest bekanta kokboken från 1700-talets Sverige
är Cajsa Wargs (1703‒1769) Hjelpreda i Hushållningen För unga
Fruntimmer, som gavs ut i fjorton upplagor mellan 1755 och 1822,
och översattes till tyska, danska och estniska under 1700-talet.
Den var ändå inte sin tids mest berömda kokbok. Johan Winbergs Kok-bok (1761) rönte stor uppskattning, sannolikt för att
Winberg hade fått sin gastronomiska skolning i Frankrike.39
Tryckta kokböcker ersatte ingalunda de handskrivna receptsamlingarna, även om omkring 70 kokböcker hade utgetts i
Sverige före 1700-talets slut.40
Det är i 1700-talets borgerliga miljöer som kvinnorna på bred
front dyker upp, då både som författare och som ägare till kokböcker. Uppgifter om bokägandet framträder i bouppteckningar
och auktionsprotokoll från de finska städerna under 1700-talet.
Dessa visar att kokböcker inte var alldeles ovanliga, varken
hos ståndspersoner i städerna eller hos det lägre borgerskapet.
Uppgifterna är emellertid knapphändiga, och det är därför ofta
omöjligt att sluta sig till exakt vilken bok det är fråga om. Bland
de identifierbara kokböckerna är Cajsa Wargs kokbok den som
oftast påträffas, därnäst Johan Winbergs Kok-bok. Anna-Maria
Rückerschölds En liten hushålls-bok (1785), Susanna Egerins En
nödig och nyttig hushålds och kokbok (1733) och Johann Gottfried
Essichs Medicinsk kok-bok för fruntimmer (1786) hade en viss
spridning, liksom kokböcker på danska och tyska.
Sammanlagt förekommer knappt hundra kokböcker i auktions- och bouppteckningsmaterialet, men genom att böcker
som boupptecknats har cirkulerat och möjligen sålts på auktion
kan samma bok uppträda mer än en gång. Kvinnliga kokboksägare stöter man ofta på. Bland dem är det högre borgerskapet
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väl representerat, men inte helt dominerande. Man finner till
exempel en stadsbarnmorska, en överstinna, en krigskommissarieänka, en borgmästarinna, en prostinna, en apotekarhustru,
en tullinspektorsänka, en häradshövdingsdotter, en krukmakarhustru, en hattmakarhustru och en skomakarhustru, vidare
flera handelsmannahustrur, fröknar, jungfrur och mademoiseller samt en husjungfru, en piga och en hustru till en vaktmästare
vid kronohäktet och så vidare. Alla dessa kvinnor hade ägt en
kokbok. Bouppteckningar har dock inte bevarats från alla städer och uppgifterna om vissa gruppers bokinnehav är bristfälligt
bevarade, det gäller prästerskapets, akademikers och herrgårdars. Adelns bouppteckningar i Åbo hovrätt förstördes i branden 1827. Det är därför svårare att med samma metoder få en
uppfattning om bokägandet inom adeln, men man kan anta att
utländska kokböcker var allmännare där. Kokböcker kan dessutom ha blivit förbisedda då man har katalogiserat herrgårdsbibliotek.41
Bokägandet ger ändå inte en rättvis bild av tillgången på
litteratur, eftersom lån och gemensamt ägande var vanligt,
och högläsning förekom allmänt. Läskulturen var mycket mer
utbredd än bokägandet ger vid handen och inte ens ståndspersoner köpte nödvändigtvis alla böcker de läste.42
Långt ifrån alla handböcker som på detta sätt cirkulerade
och lästes under 1700-talet var tryckta. Som komplement till
eller i stället för tryckta kokböcker kopierades recept för hand
ur tryckta verk och tidningar. Sådana receptböcker blev till ett
slags privata arkiv över praktiska kunskaper och erfarenheter.43
Det förekom att handskrivna kokböcker såldes på auktion,
exempelvis sålde löjtnantsänkan Catarina Elisabet Sneckenberg

en »Kokebok i Manuskript« 1786. Detta tyder på att de hade ett
andrahandsvärde.
Handskrivna recept- eller hushållsböcker skrevs säkerligen
ofta av kvinnorna själva. Det var brukligt att giftasvuxna kvinnor samlade råd och recept. Det finns också exempel från andra
länder på att sådana böcker av tradition har getts till kvinnor
i bröllops- eller konfirmationsgåva. Fanns det ingen lämplig
familjemedlem som kunde teckna ned råden kunde man anlita
en professionell skrivare. Arbetet var krävande och medförde
ansenliga kostnader, men skrivaren kunde samtidigt ge boken
ett personligt utförande.44
De för eget behov ur olika källor kompilerade handskrivna
recepthäftena måste ändå ha varit vanligt förekommande, liksom råd och recept på enskilda papperslappar – precis som i dag.
Favoritrecept utväxlades, skickades med brev, kopierades, skrevs
ned efter diktamen och traderades vidare. Slitaget på de egna
favoritrecepten var stort och medfarna receptsamlingar har
endast slumpmässigt bevarats i arkiven, dit de – såsom handskrifterna från Nagu, Åbo och Stensböle – har åtföljt andra
handlingar. Handskrivna hushållsböcker och recepthäften från
1700-talet är således i dag rariteter i Finland.
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Några antaganden om tillkomsten
av Stensböle hushållsbok
Stensböle är ett gods med anor från 1300-talet och dess arkiv
innehåller både handlingar om gården och personsamlingar
som rör godsets invånare. Det äldsta dokumentet är från 1500talet. Dock saknas dokument från tidigt 1700-tal, från tiden för
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stora nordiska kriget då gården drabbades av stor förstörelse.45
Barbro Hästeskos hushållsbok har varit känd för forskningen
sedan Stensböles sista innehavare 1990 donerade gården och
dess arkiv till Svenska litteratursällskapet i Finland, och tanken
att ge ut den har funnits länge.
Även andra handskrivna 1700-talskokböcker har i modern
tid getts ut i tryck. Christina Vallerias Hushållsbok från tiden omkr.
år 1700 gavs ut av Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 1932,
Märta Stures hushållsbok från 1739 av Nordiska museet 2007,
Louhisaaren linnan talousreseptit (Hushållsrecept från Villnäs
slott) av Finska Litteratursällskapet 2008, och Kok Bok. Ulrika
Eleonora Muncks receptsamling på Skånelaholm av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2019. De uppvisar
många likheter med Stensböle hushållsbok.46
Stensböle hushållsbok inleds med Barbro Hästeskos egenhändiga anteckning: »Denna boken hörer mig Barbro Cristina
Hestsk[oo] [som] är skriven av min goa vän I: W: R heter den«.
Utgående från den uppgiften verkar det otvetydigt att maken
är författare till boken. Men varför skrev han den? Det råder
knappast något tvivel om att Barbro Hästesko var skrivkunnig.
Om hushållsboken har tillkommit före eller efter äktenskapets
ingående 1721 känner man inte till. Boken kan ha varit en så
kallad fästmansgåva. Valet av ordet »vän« väcker också nyfikenhet. Att ordet make inte användes utesluter inte att boken
skrevs efter giftermålet. Bruket av ordet vän sammanhänger
med 1700-talets vänskapskult och kan tvärtom tyda på att boken
tillkommit under äktenskapets tid, eftersom relationen mellan
makar under 1700-talet kunde uttryckas i termer av vänskap
och maken eller makan kunde betecknas som bästa vännen.47

Åtminstone för en sentida läsare ger ordvalet en föreställning
om makarnas samarbete inom godshushållet och får dem att
framstå som jämbördiga, men bidrar dessvärre inte till en mer
exakt datering av hushållsboken.
Om Johan Wentzel Rotkirch, som sårades svårt vid Fredrikshald 1718, har kunnat skriva hushållsboken med höger hand
eller om han var vänsterhänt förtäljer inte traditionen.48 Troligtvis hade Barbro Hästesko tillfälle att efter frigivningen ur den
ryska fångenskapen sy på sin utstyrsel och hemgift samt samla
handskrivna recept, såsom unga kvinnor brukade före äktenskapet. Kunskapsöverföringen beträffande en husmors plikter
och uppgifter skedde vanligtvis från mor till dotter. Men som
moderlös och utan sina systrar och sannolikt även andra kvinnliga släktingar på nära håll saknade Barbro Hästesko den möjligheten. Rotkirch kunde däremot här träda till som skribent.
Vi vet inte om boken skrevs på Stensböle eller om den kom
till före makarnas gemensamma liv på gården tagit sin början.
Det är troligt att boken snarare avspeglar miljön som Rotkirch
kom från i Sverige än förhållandena i östra Nyland. Hur som
helst baserades innehållet förmodligen inte i någon högre grad
på erfarenheter från det egna hushållet, vilka i början av ett
äktenskap säkerligen var rätt få på de livets många områden som
hushållsboken tangerar.
Hur innehållet i Stensböle hushållsbok har valts och varifrån
recepten härstammar är obekant. Vi vet inte heller om Rotkirch
hade någon aktiv roll i urvalet och utformningen av recepten.
Sannolikt har recepten kopierats och sammanställts från olika
tryckta källor, och därtill drygats ut med vänners och fränders
bidrag. Det är alltså långt fler personer än Johan Wentzel Rot-
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 Det förekom att man

skrev en samling recept och råd
för någon annans räkning och
gav boken som gåva. Barbro
Hästeskos hushållsbok speglar en
mattradition som delvis ligger
långt från den östnyländska
miljön. Det är svårt att spåra
receptens ursprung, eftersom
man kopierade, bytte och
vidareutvecklade recept.

kirch som har medverkat till hushållsboken, och som även rent
konkret har gjort anteckningar i den. Det förekom senare att
recept på lösa blad förmedlades mellan Stensböle och husmödrarna på andra herrgårdar.49 Barbro Hästeskos hushållsbok var
då i det närmaste fulltecknad.
Hushållsboken är uppdelad i olika sektioner för olika slag
av råd och recept (maträtter, textilfärgning och huskurer), men
ambitionen är inte konsekvent genomförd. I övrigt saknas systematik och nedtecknandet har skett i godtycklig ordning, allteftersom något av intresse har dykt upp. Recept som är anpassade enligt egna erfarenheter och personliga preferenser kan
inte beläggas men finns rimligtvis representerade, och den
andelen måste ha ökat med tiden. Man skönjer olika personligheters och även olika generationers avtryck, främst dock genom
de olika handstilarna.
I hushållsboken saknas däremot antydningar som knyter den
till seder och vanor på just Stensböle. Boken refererar inte till
gårdens egna råvaror och resurser. Ett talande exempel är ostron
som ingrediens i några maträtter, vilket ger en fingervisning
om att recepten är avskrifter och har sitt ursprung i ett annat
väderstreck.
Den »egna rösten« framträder knappt märkbart i texten och
kan mycket väl ha följt med vid kopieringen (t.ex. anteckningen
»probatum«, d.v.s. det är beprövat). Korta avslutande kommentarer såsom »sedan är det färdigt«, »som vant är« och syftningar
till det som sagts tidigare bland recepten avslöjar ändå en matmors närvaro. Men tilltalet är inte »du« såsom i den tidigare
nämnda Christina Vallerias hushållsbok, utan mindre personligt (»som man vill«, »efter vars och ens tycke«, »somliga göra«).
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Passiv är vanligast (»tages«) vid sidan av imperativ. Döttrarnas medverkan skymtar i noteringen »frågas af mor« och några
sidnummer på frampärmens insida. Recept på struvor, pastej
av blöt fisk, äppelbakverk, korv och en efterrätt finns på de
åsyftade ställena i boken. Bland dem finns också en sida med
ett recept på mandelmjölk, vilket tydligen har vållat dottern
huvudbry, eftersom där har antecknats ett förklarande tillägg.
En mors handfasta råd behövdes, trots skriftliga recept.
Kanske vittnar kustoderna (det sista ordet på sidan upprepas
som första ord på följande sida), som förekommer i den senare
delen av handskriften, om att inspirationen tagits från ett tryckt
verk. Det mest flagranta exemplet på avskrift är ordinationen
för så kallade Tillydroppar, ett omtyckt universalmedel, där
patienten själv – en man på en adress i Holland – intygar sitt
tillfrisknande efter elva år: »[…] en så underlig sanning hyser
den till fråg[ad]e patienten själv, vid namn Adolph Corneliss
van K Hout, boende i Qwarngränden i Haarlem.«50
Vissa stavningar röjer måhända att hushållsboken skrivits
efter diktamen, eftersom det talade språket skymtar fram: franst
vin, ellär, nie, samt preteritumformer som grädda (gräddade).
Kan boken alltså ha kommit till genom att Barbro Hästesko
läste högt eller dikterade för sin man som antecknade? Talspråksmässighet präglar emellertid också de tryckta kokböckerna
från samma period. Stensböle hushållsbok är språkligt heterogen
också av den anledningen att flera personer har gjort anteckningarna. Möjligtvis kan en del språkliga drag ha regional bakgrund.51
Antagandena om hushållsbokens tillkomsthistoria är fler än svaren, men på grund av bokens nuvarande skick råder det inget tvivel om att den har kommit till stor användning i herrgårdsköket.

Stensböle var liksom andra herrgårdar en plats där många olika
slags arbetsinsatser krävdes. Gårdens skötsel förutsatte naturligtvis även en stor insats av sina ägare. Trots detta faktum har
man forskat betydligt mindre i herrgårdsägarnas arbete än i
tjänstefolkets och de andra underlydandes, till exempel torparnas, arbete. Etnologen Anna-Maria Åström har betonat att
arbete inom herrgårdssamhället definierades på flera sätt beroende på individens sociala ställning.52 Enligt den nyaste forskningen var arbetet under tidigmodern tid i mindre grad fördelat
enligt kön än vad man hittills uppfattat. Arbete genomsyrade
samhället och vardagslivet inom alla stånd på ett sätt som inte
tidigare har framhållits.53
Livsföringen på Stensböle påminde under 1700-talets första hälft om livet på motsvarande gårdar runt om i det svenska
riket. Naturligtvis fanns det stora skillnader i traditioner och
resurser. Krig, fattigdom, missväxt och hungersnöd drabbade
landsändorna olika, personliga kvalifikationer och naturförhållanden varierade likaså. Men tidens övergripande ekonomiska,
politiska, ideologiska och sociala premisser präglade ändå livsföringen överallt i Sverige och Finland, de påverkade hur vardag och högtider gestaltade sig och avspeglade sig i sättet att ta
hand om folk, fä och egendom.
Efter att Barbro Hästesko och Johan Wentzel Rotkirch inledde sitt gemensamma liv på Stensböle ansvarade de sannolikt
för sysslorna på gården enligt en för adelsfamiljer typisk arbetsfördelning, där godsdriften tillkom godsherren med bistånd av
en drängfogde, medan herrgårdsfrun med sina innearbetande
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underlydande ansvarade för hushållet och barnomsorgen.54 Tillsammans upprätthöll de adelskulturen genom sitt sociala liv
samt sina släkt- och vänskapsband.55 Det hände dock att kvinnor bar ansvaret ensamma, såsom Barbro Hästesko under ett
decennium från makens frånfälle 1758 tills sonen Wentzel Fredrik tog fullt ansvar som godsherre.
Herrgårdsbyggnaden på Stensböle var av allt att döma
anspråkslös, men inte ovanligt liten för en adelsfamilj. En handling från 1600-talets sista årtionde räknar upp byggnaderna på
Stensböle: en nyligen renoverad huvudbyggnad med sal och
fyra kamrar, kök, farstu och källare, bagarstuga med kammare,
tre bodar, badstuga, stall, tre fähus, två lador samt ria, loge och
kvarn. Byggnadsbeståndet tyder på ett rätt betydande välstånd
strax före sekelskiftet 1700 och krigshändelserna under stora
nordiska kriget.56 Man kan anta att den syn som mötte Barbro
Hästesko vid hennes ankomst efter fredsslutet ett par decennier
senare var en annan, och att gården då, och länge därefter, bar
spår av krigets förödelse.57
Efter freden satte Johan Wentzel Rotkirch och Barbro Hästesko byggnaderna och odlingarna i stånd, och utvecklade gården tillsammans fram till Johan Wentzels död 1758. På 1750talet restes stommen till en ny huvudbyggnad, men dess vidare
öden är oklara.58 Godset fick sina huvudsakliga inkomster från
spannmålsodling, boskapsskötsel och fiske, medan skogsbruket
inte var någon betydande inkomstkälla.59 Under senare delen av
1700-talet uppskattades åkerarealen på Stensböle till ca 45 hektar.
Boskapen uppgick 1754 till 34 kor, 30 unga nötdjur, 60 får och
tre hästar. Efter Johan Wentzel Rotkirchs frånfälle visar bouppteckningen 1759 att kreatursbeståndet hade utökats med ett par

tjurar, några oxar och svin samt gäss och höns. Jordbruket stod
för hälften av gårdens inkomster, boskapsskötseln för en fjärdedel. Torparna gjorde omkring 1 000 dagsverken per år och
man höll sig med en fiskare som såg till att det fanns braxen,
nors och gädda på bordet på Stensböle. Fisket hade stor betydelse för gården, omkring en tiondel av inkomsterna härrörde
från det, och förekomsten av fiskeredskap – braxennät, strömmingsskötar, ryssjor och notar – talar sitt tydliga språk. Saltad
braxen var den viktigaste produkten på Stensböle, den framställdes för avsalu. Ladugården gav gott om smör, därtill ull,
nötkött, fårkött och surmjölk, också detta såldes. I magasinen
fanns närmare 70 tunnor råg samt rågmjöl, vete, korn, malt, saltad braxen, saltat kött och smör.60
Enligt Johan Wentzel Rotkirchs bouppteckning från 1759
och Barbro Hästeskos bouppteckning från 1771 fanns det silverföremål och porslin, koppar, tenn och mässing, borddukar,
sängkläder och andra textilier samt möbler i en omfattning som
motsvarade en ståndsmässig livsstil.61 Den materiella kultur som
skymtar fram i bouppteckningarna hänför sig även till godsherrens olika uppgifter, godsdriften och jordbruket. Genom föremålsbeståndet på Stensböle får man en uppfattning om arbetet och livet på gården, eftersom de förtecknade föremålen har
använts i vardagslivet, exempelvis i matlagningen, i herrgårdens
vagnslider eller i herrskapets sängkammare.
På herrgårdar bar oftast fogden eller inspektorn ansvaret
för gårdens förvaltning tillsammans med husfadern, medan
husets fru och döttrar, med hushållerskans eller husföreståndarinnans bistånd, ansvarade för hushållets utgifter och således
även för hushållsräkenskaperna. Förmodligen bokförde Barbro
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utan alltid gått i arv. Den
nuvarande herrgårdsbyggnaden
är uppförd enligt ritningar
av Pehr Granstedt, men
ombyggd på 1830-talet. Den
väldiga eken har stått på sin
plats under många av dessa
generationsskiften.
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Hästesko eller hennes döttrar utgifterna på Stensböle, trots att
ingen kassabok från denna tid finns bevarad, endast godsräkenskaper.62 Stensböle hushållsbok vittnar om det vardagliga livet
på Stensböle, men inte i lika hög grad som en på daglig basis
förd kassabok över utgifter och köpta persedlar. Enligt etnologen Bo Lönnqvist vittnar hushållsbokföringen om års- och
livscyklerna på en herrgård.63 I receptböcker, kassaböcker och
motsvarande anteckningar med anknytning till hushållning får
vi en inblick i både individens livsmiljö och det kollektiva arbetet, i synnerhet kvinnornas arbete, eftersom mathållningen i ett
herrgårdshushåll förutsatte arbetsinsatser av flera personer.
Kvinnor – både högreståndskvinnorna och tjänstefolket –
utförde en stor del av vardagens arbete på herrgårdarna. Inomhusaktiviteterna, allt som hade med köket att göra, omsorgen om barn, sjuka och gamla samt tjänstefolket i huset hörde
till husmoderns ansvarsområde, medan utomhusaktiviteterna,
gårdsdriften och gårdsförvaltningen samt jord- och skogsbruket och deltagandet i samhällelig verksamhet, var husfaderns
domän. Därtill hade godsägaren ofta ett ämbete inom civilförvaltningen eller officerskåren. Adelsmäns och adelskvinnors
sysslor var emellertid inte alltid tydligt uppdelade.
Tjänstefolket var en förutsättning för att arbetet blev utfört.
På Stensböle uppgick deras antal till sju personer 1754. De fick
sin lön in natura och i kontanter.64 Husfolket inomhus bestod
mestadels av kvinnor, eftersom matlagning och konservering,
städning och klädvård, sömnad och annat textilarbete samt att
spinna, väva, elda, städa och bära vatten ansågs höra till kvinnornas åligganden. Kvinnors arbetsinsats kostade avsevärt mindre än mäns, men det är svårt, om inte omöjligt, att jämföra

kvinnliga och manliga tjänares inkomster då deras arbetsuppgifter och ställning var så olika.65 Troligen fanns det en kokerska i det Rotkirchska hushållet, som under ledning av Barbro
Hästesko ansvarade för matlagning och bakning.
Matförsörjningen krävde även mycket utomhusarbete på
herrgårdarna, vilket syns i hushållsbokens recept, där ingredienserna inkluderar frukt, bär och kryddor, olika slag av kött, villebråd, fisk och kräftor. Det typiska utomhusarbetet för kvinnorna var trädgårds- och kreatursskötsel, även om de också deltog i linodling, slåtter, skördearbete, mältade korn och bistod
vid slakt. Livsmedelsberedningen samt kläd- och textilvården
(tvätta byk, skura, mangla, häckla lin, spinna), som var arbetsintensiva sysslor och krävde både tid och kunskap, ägde rum
i huset eller i någon ekonomibyggnad. Också dessa vardagliga göromål framträder i Barbro Hästeskos hushållsbok, som
innehåller många råd om färgmedel och färgning av ylle-, lineller bomullsgarn och tyger.
Bland instruktionerna i boken finns en mängd recept som
gäller konservering och syltning. Mångfalden av bär och frukt
bland recepten samt omnämnandena av olika fruktsorter tyder
på att det fanns en fruktträdgård och bärbuskar på Stensböle,
såsom brukligt var på herrgårdar, prästgårdar och bondgårdar
under 1700-talet.66 Årstiderna återspeglades starkt i matkulturen. I Stensböle hushållsbok finns recept på torkade grönsaker,
bönor och ärter som kunde användas då färska ingredienser inte
stod till buds. Korvframställning var ett sätt att bevara köttet
längre och det finns flera recept på korv i boken. Jakt på hare
och annat vilt ägde rum året om och en höna kunde slaktas vid
behov, vilket gav måltiderna variation. Vissa bakverk eller rät-
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ter serverades årligen vid samma högtider och recepten kunde
nyttjas i flera generationer.
För en herrgårdsfru på 1700-talet var delområdena inom mathållningen och hushållningen otaliga och varierade stort med
årstidernas växlingar. I huset fick hon hjälp av husmamsellen och
ett antal innepigor, i ladugården fanns ladugårdspigorna under
dejans ledning. I större eller mer säsongbetonade arbetsmoment
tillkom ytterligare torparkvinnornas arbetskraft.67 På husmodern
vilade ansvaret för att råvaror och livsmedel togs till vara och
sparades på bästa sätt, att förråden fylldes så att det under årets
alla månader fanns mat för dagen. Utöver allt som hade med
födan att skaffa skulle hon hålla sin hand över hemmets textilier
och de läkemedel som framställdes och brukades inom hushållet.

Recepten i Stensböle hushållsbok är omkring 250 till antalet,
därtill kommer recepten på annat än maträtter. Utmärkande för
samlingen är att den företrädesvis innehåller recept för den mer
exklusiva matlagningen, med tyngdpunkt på bakverk, desserter och bättre kötträtter. För den enklare vardagsmaten, som
närmast bestod av rovor, bröd, gröt, mjölkprodukter och fisk,
behövdes ingen särskild receptsamling.
Även om vardagsmaten på herrgårdarna var relativt enkel
under 1700-talet, trakterades gäster väl vid fester och högtider.68
Bland Barbro Hästeskos recept finns många som säkerligen
kunde brukas på Stensböle gård när den Rotkirchska familjen
förplägade sina gäster.

Fisk och fågel fanns det gott om kring Stensböle, och troligtvis kom recepten på pastej av blöt fisk eller tjäderpastej till
användning. Braxentunga var en speciell delikatess för Stensböle.69 Också läckerheter tillredda av hare, and, orre, kalv, lamm,
gristår (grisfötter), oxtunga och oxmule finns representerade
bland recepten. Kräftor var en populär ingrediens som ingick
i flera rätter. »Trijkantiga korfwar eller bolonisk korf«, »befellamo«, »ägge bubbert« och »sniö mos« väcker en nutida matlagares undran. Befellamo var en förvrängning av franskans traditionella Beuf à la mode och förekom också i Christina Vallerias kokbok,70 medan den trekantiga bologneserkorvens förträffligheter
inte är helt uppenbara. Vissa maträtter har således en utländsk
inspiration, bland annat polsk gädda och engelsk pudding. Pudding eller »buding« förefaller att ha varit något av en moderätt
med många olika varianter bland recepten, även om benämningarna inte var särskilt fantasifulla: »kock puding«, »gemen
puding«, »äppäll puding«, »annan puding«, kiärfwils buding«,
»än en puding wäll gjord«, »engelsk puding på annat maner«,
»buding af suur grädda«, »en puding snart gjord«, för att nämna
några. Även bubberten var ett slags pudding eller äggstanning.
Maträtter med rubriken »kocka giädda at den smackar som
hummer« eller »kocka swin hufwud at det smackar som wildswuins hufwud« vittnar om att alla ingredienser inte gick att
uppbåda, men att man var bekant med dem, även om man var
tvungen att ersätta dem med tillgängliga råvaror. Kastanjer,
som också nämns i hushållsboken, förekom i sydligare delar av
Sverige och ostron vid västkusten, men knappast på Stensböle.
Även Broocman nämner recept med ostron, både färska och
insaltade. Man noterar att svamp nästan helt saknas, förutom
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Recept för herrgårdens festligheter
och vardagens bekymmer

 Stensböles odlade areal

ökade under 1700-talet.
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murklor och ett par omnämnanden av »Schampinioner«. Potatis
nämns inte heller i recepten, och potatisodlingens utbredning
låg ännu i framtiden. Men med följande generation kom förändringen, Barbro Hästeskos och Johan Wentzel Rotkirchs son
Wentzel Fredrik kom att bli en av potatisodlingens föregångare
i Finland. Han anlade också mot slutet av seklet en fruktträdgård med 200 träd, dock inte i gårdens omedelbara närhet.71
I Stensböle hushållsbok uppräknas ett stort antal fruktsorter,
främst äpplen, till exempel kantäpple och vinäpple, samt päron
och körsbär. Det är möjligt att anteckningarna har gjorts under
Wentzel Fredriks tid som innehavare av Stensböle, men det är
lika möjligt att namnen nedtecknats under Barbro Hästeskos
och Johan Wentzels tid, eventuellt redan på 1730-talet.72
Odlingen av både krydd- och färgväxter främjades betydligt under 1700-talet, med bland andra Pehr Adrian Gadd
(1727‒1797), professor i kemi vid Akademin i Åbo, som förespråkare. Gadd hade en försöksodling för färg- och andra nyttoväxter, och en trädgård med ett par hundra fruktträd. Han kartlade
förekomsten av växter, vilkas färgämnen kunde användas inom
den inhemska klädesproduktionen och försökte sig precis som
Linné på uppfödning av silkeslarver. Möjligheterna att minska
importen av färgämnen och främja textilfärgning med inhemska färgväxter hade redan undersökts av läkaren Johan Lindestolpe (1678‒1724). Gadd gav 1768 ut en liten skrift som har
kallats den första trädgårdsboken på finska.73
En trädgårdstäppa försåg sannolikt köket på Stensböle med
allehanda kryddörter och grönsaker. Rotfrukter, bär och äpplen
får naturligt nog stort utrymme i hushållsboken, inte minst för
att konserveringen av råvarorna och förvaringen av det tillredda

var vital. Tillvaratagandet av alla slags livsmedel var en utmaning, och metoderna rökning, torkning, insaltning och inläggning var hävdvunna. Att stuva eller insylta matvaror, både salta
och söta, är förfaringssätt som ofta nämns. Till det man kan ha
odlat hör tursk böna eller trädgårdsböna, jordärtskocka, välsk
böna, lök, portlak samt naturligtvis kål, rovor och morötter.
En uppfattning om vad köksträdgården tillhandahöll kan man
få på Frugård i Mäntsälä, där man på 1740-talet odlade bönor,
gurka, kål, lök, morötter, palsternacka, purjo, spenat, sparris, selleri, rödbetor och jordärtskocka.74 Man föreställer sig att det på
Stensböle växte basilika, citronmeliss, isop, lavendel, mejram,
rosmarin och salvia liksom på Frugård, tillika med körvel, timjan, persilja, basilika, dill och senap som hushållsboken nämner.
Maten smaksattes med lokala örter eller importerade kryddor.
Recepten innehåller ofta kanel, muskot, kummin, kardemumma,
nejlika, peppar och saffran. Olivolja, mandel, russin, korinter,
citron, socker och salt måste också importeras. En ofta återkommande senare bortglömd smakförstärkare var rosenvatten.
Ägg, smör och grädde användes synnerligen rundhänt och
i de flesta rätter. Mandel var en mycket vanligare ingrediens än
i våra dagar, delvis beroende på att vetemjöl inte utnyttjades i
samma utsträckning som senare. Man använde rikligt med rivet
bröd för att blanda i såser och puddingar med mera. Citron
användes frikostigt och inte bara i citronkakor, detsamma gällde
lemon (saltkonserverad citron). Recepten på bakverk är många,
exempelvis struvor, munkar, våfflor, kringlor, klenäter och märgkaka. Krokan bakades säkerligen till större fester och makroner
var inte heller obekanta för herrskapet på Stensböle.
Att socker tillsattes i rätter som i övrigt var salta, såsom njur-
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kakor och leverkakor, speglar tidens smak, och man slås av att
salt knappast nämns i hushållsboken. Köttet och fisken som
förvarades nedsaltade samt smöret var antagligen så salta att
inget tillskott behövdes i rätterna. Drycker behövdes i stora
mängder för att skölja ned den salta maten, men recepten på
drycker är relativt få. Choklad tycks man inte ha känt till och
kaffe omnämns inte i hushållsboken, fastän importförbud inte
infördes förrän 1756. Vin, antingen spanskt, franskt eller rhenskt
användes i matlagningen. Skämt öl var en förargelse för husmodern, men det finns goda knep i hushållsboken för att göra
ölet användbart igen. Huskurerna intogs ofta i flytande form
tillsammans med svagdricka, öl eller te. Brännvinet var en given
ingrediens i kurerna mot de flesta åkommor. Även kurer för
boskapssjukdomar togs med i hushållsboken. Råd för klädvård
(»konster att uttaga fläckar […] af råtte- eller kattepis, flått, fett,
tiera«) och mot ohyra förekommer, men i mindre utsträckning.
Vägglössen avhystes med arsenik. Särskilt färgningen av siden,
linne, ylletyg och ullgarn samt framställningen av färgämnen
har beretts utrymme i Stensböle hushållsbok.

Ett område där adelskvinnans roll var central var hälsan hos
hushållets medlemmar och vården av de sjuka. Den främsta
läkekraften erbjöds vid denna tid inom familjen och hushållet,
då professionell läkarhjälp knappast fanns att tillgå. På Stensböle och andra gårdar skulle herrgårdsfrun dessutom ha det
övergripande ansvaret för boskapens välmående. Förutom att

bota allmänna sjukdomar hos folk och fä föll det på kvinnornas
lott att assistera under förlossning och barnsängstid.
I det svenska riket fanns praktiskt yrkesutbildade barnmorskor och fältskärer eller kirurger, men även kloka gummor och
gubbar som representerade folkmedicinen. Synen på hälsa och
sjukdom byggde dels på folkliga föreställningar, dels på inflytande från skolmedicinen. Den preventiva läkekonsten, dietiken
och hygienen i begreppens äldre och vidare bemärkelser representerade en månghundraårig tradition och hade fotfäste också
i läkarböcker riktade till andra än lärda.75 I praktiken rörde man
sig fritt mellan dessa för att hitta en fungerande metod.76 Den
galenska humoralpatologin om balansen mellan de fyra kroppsvätskorna började dock överskuggas av den i början av 1700talet aktualiserade mekanistiska synen på människokroppen,
som förklarade sjukdom som ett »fel i maskineriet«.77
I Finland representerades skolmedicinen av utbildningen vid
Kungliga Akademien i Åbo, som sedan grundandet hade en
medicinsk fakultet. Doktors grad kunde inte avläggas där förrän 1730, och de första professorerna hade studerat i Sverige och
i Holland, som var föregångsland på medicinens område. Till
följd av krigshandlingarna under stora ofreden låg universitetets verksamhet nere och den enda medicine professorn, Petter
Hielm (1670‒1715), dog i rysk krigsfångenskap.78 De tidigaste
professorerna gjorde betydande insatser genom sina anatomiska och farmakologiska iakttagelser, och även för att utveckla
variolisationen eller koppympningen. Provinsialläkaren i Åbo,
sedermera professorn Johan Haartman (1725‒1787) blev den som
utförde den första variolisationen i riket, och tack vare honom
öppnades Finlands första lasarett 1759 i Åbo.79

›   ‹

›   ‹

Läkekonst och huskurer mot 1700-talets
krämpor och farsoter

› konsten att skta ett herrgrdshushll ‹

Samma år utgav Haartman sin välkända läkarbok Tydelig underrättelse, om de mäst gångbara sjukdomars kännande och
motande, genom lätta och enfaldiga hus-medel – med sjukdomars
namn även på finska.80 Provinsialläkaren och lasarettsläkaren
riktar sig här till såväl ståndspersoner som allmoge med beskrivningar om hur de mest allmänna sjukdomarna botas med medel
som var tillgängliga i varje hushåll. Haartmans handbok fick
stor betydelse för hälsofostran i landet och en omfattande spridning, en andra upplaga kom 1765. I bouppteckningarna och
auktionsprotokollen från de finska städerna före 1809 nämns
den 80 gånger. Medicine professorn och rektorn vid Uppsala
universitet, livläkaren och arkiatern Nils Rosén von Rosensteins (1706‒1773) medicinska handböcker för allmänheten,
Underrättelser om barn-sjukdomar och deras botemedel (flera upplagor 1753‒1771) och Hus- och rese-apoteque (1765), fick också stor
spridning.81 Den senare påträffas 22 gånger i bouppteckningarna, boken om barnsjukdomar och dessutom Rosén von Rosensteins anatomiska lärobok Compendium Anatomicum finner man
också ett betydande antal gånger.82 Enligt en studie om bokinnehavet på herrgårdar i Savolax under sent 1700-tal förekom
Haartmans bok även där.83 Det är mycket möjligt att Barbro
Hästesko kände till böckerna.
I Stensböle hushållsbok handlar det mestadels om traditionella behandlingsmetoder, vardagliga erfarenhetsbaserade
insikter om vilka botemedel som hade god eller dålig effekt,
om vad som stillade och lindrade eller vad som verkade uppiggande. Man kan ana att kurerna och preparaten i Stensböle
hushållsbok fått influenser från både skolmedicinen och folkmedicinen, på sina håll syns även en smula övertro. Folkliga

föreställningar blandas med nyare synsätt om läkemedlens
botande verkan. Eftersom det saknades effektiv behandling av
många sjukdomar kunde ett intresse för hälsans upprätthållande och förebyggandet av ohälsa vara ett sätt att komma tillrätta med dem.84 Ett sådant synsätt syns dock inte direkt i hushållsbokens råd, som närmast utgår från att minimera besvären
och göra sig kvitt åkomman. Hur man uppfattade sjukdomarnas orsaker eller om man såg ett samband mellan livsföringen,
födan och hälsan kan inte beläggas i huskurerna från Stensböle,
men frågorna började dryftas mer allmänt under 1700-talet.
Eftersom läkarhjälp var tillgänglig för endast ett litet fåtal
sökte man sig, inte bara till kloka gummor eller gubbar, utan
även till ansedda personer som saknade formell utbildning
men som hade erfarenhet och erkända färdigheter i att bota
åkommor. Detta slags vård var bokstavligen av vital betydelse i
många fall. Det förefaller som om Barbro Hästesko var kunnig i
läkekonsten i denna bemärkelse. Hon blev erkänd och betrodd,
och undsatte behövande oberoende av stånd. Hennes skicklighet gällde främst ögonåkommor. Hon vårdade patienter både
från Borgå tingslag85 och mer avlägsna platser. Barbro Hästeskos
verksamhet granskades på Borgå ting 1769, på begäran av hennes son Wentzel Fredrik Rotkirch. Vid tingsrätten vittnade »flera
ståndspersoner och menige allmoge« om hennes förmåga att
behandla ögonsjukdomar och om effekten av de droppar och pulver som hon själv hade framställt – särskilt om man följde hennes
instruktioner. Enligt de vittnen som framträdde hade många, vars
besvär inte tidigare hade kunnat kureras, fått bot och lindring av
hennes behandlingar.86 Förmodligen önskade Rotkirch att tingsrätten skulle ge ett slags myndighetsbevis på att moderns färdig-
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heter grundade sig på medicinskt kunnande och gedigen erfarenhet, inte på kvacksalveri. Dylika obehöriga empiriker kunde
nämligen ansöka om tillstånd för att utöva sin verksamhet.87
Livsförutsättningarna på en herrgård berodde alltså i hög
grad på dess husmor. Eftersom hon tillsåg allas oundgängliga
arbetsinsats inom hushållet, var det både praktiskt och naturligt
att recept på botemedel ingick i hushållsböckerna, särskilt som
många substanser och råvaror även nyttjades som botemedel och
läkeväxter. I Stensböle hushållsbok finns behandlingsmetoder
för mångahanda sjukdomar. Det man lägger märke till är emellertid att 1700-talets svåra gissel, de stora infektionssjukdomarna, förutom pesten, inte kan anas i boken – kanske för att
man inte kunde sätta namn på dem. Inte heller nämns de veneriska sjukdomarna – kanske för att värna hushållets oskuldsfullaste medlemmar mot denna sida av livet.
Symtomen var det man försökte lindra, både vanliga åkommor såsom frossa, halsont, brännskador, svullnader och tandvärk, men också mer otäcka tillstånd som avhuggna senor, förlamade leder, bölder, bröstvärk, maskar, pest och gulsot. Att preparat anges vara »gott för ögonen« kanske kan sättas i samband
med Barbro Hästeskos verksamhet för att bota ögonåkommor.
Framställningen av »droppar«, elixir och universalmedel som
driver »allahanda ont ur kroppen« beskrivs, »vattulåtande och
stolgång« befrämjas. Mycket kretsar kring magen, och födan var
säkerligen ibland tungsmält. Förstoppning var tydligen ett allmänt och angeläget problem. Laxering behövde tillgripas och
»klistir« (lavemang) framställas. Men det behövdes också medel
mot »durklopp« (diarré), »colic-passion« och »buk rev«. Både
barns »hjärtesprång« och tandsprickning kunde lindras.

Rätt många recept har till syfte att mildra kvinnors lidanden,
särskilt besvär under graviditeten och plågor i samband med
förlossningen. Såväl »ofruchtsame qwinnor« och »mißfödsell«
som »pina i och efter barnfödslen« beaktas i boken. »Qwinnors plåga i lifwet« syftar på smärtor i kroppsorganet »modren« (livmodern) – inte på existentiellt lidande. Även metoder
som »drifwer dödt foster och qwinnors tider« (menstruation)
har varit av nöden. Vissa mediciner påstås hålla i 50 år. En del
medel åsyftar att förebygga problem, till exempel att förhindra
»jungfrurs stora bröstväxt« eller främja god hårväxt. Ifall åren
ändå har haft sin gång »fördrifwes rynkior af ansichtet« med ett
destillat av tall- eller grankottar. Medel som torkar hjärnan och
metoder mot trollpack har även noterats i hushållsboken. Eftersom sambandet mellan orsak och verkan inte var uppenbart,
avrundas ibland en anvisning med »thet hielper med förundran« eller det hjälper »igenom Guds nåde«. På en herrgård var
kunskap om kreatursskötsel och djurens välbefinnande central,
och en viktig kategori bland recepten var ämnade för boskapen,
mot »kreaturs sjukdom«.
Variationsrikedom utmärker behandlingsmetoderna och ingredienserna i preparaten som beskrivs i Stensböle hushållsbok,
men de örtmedicinska recepten dominerar. Inhemska medicinalväxter kunde odlas i kökstäppan eller samlas in i närmiljön.
Kryddor och grönsaker var samtidigt medicinalväxter och hade
ett flertal användningsområden.88 Men utländska beståndsdelar,
eller ingredienser och botemedel som var svåra att få tag på, skaffades på marknader eller apotek. I det närbelägna Borgå verkade
ett apotek från 1745.89 Barbro Hästesko hade troligen själv ett
husapotek med läkeörter, som räckte åtminstone över vintern.
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Ovan anförda exempel på Barbro Hästeskos huskurer verkar bygga både på erfarenhetsbaserad kunskap och på kompilat
ur medicinska handböcker eller privata receptböcker. Överlag
förefaller receptens ursprung mer mångskiftande än matreceptens eller färgreceptens. Att utarbeta recept enligt egna erfarenheter och att byta recept var praxis på herrgårdar. Medicinska
handböcker lånades av släktingar och bekanta på samma sätt
som annan litteratur.
Förekomsten av huskurer och medicinska recept både i Barbro Hästeskos och i många andra hushållsböcker åskådliggör
vilken central roll sjukdom hade i vardagslivet, och visar i hur
hög grad omtanken och omvårdnaden om hushållets samtliga
medlemmar, både herrskap, tjänstefolk och djur, var ett bekymmer för husmodern. Beprövade botemedel mot återkommande
åkommor kunde föras vidare och utnyttjas i flera generationer. Dessa färdigheter var nödvändiga i vardagslivet på herrgårdarna.

Receptsamlingar i en 1700-talskontext

professor i matematik vid Uppsala universitet. Christina gifte
sig 1708 med Olof Retzel, sekreterare vid Stora Sjötullen, fick
två döttrar och blev änka 1732. Christina Vallerias Hushållsbok är
sannolikt tillkommen före giftermålet90 och består av över 200
recept på maträtter, bakverk, sylt, drycker och diverse huskurer.
Boken som är skriven med prydlig handstil är bunden i ett
skinnband med guldsnitt i kvartoformat och saknar titel. Författarens namn framgår dock i början av boken, liksom att hon
var ett vittert fruntimmer:
Om Gud mig gifwa will
Alt hwad till kiök skall wara,
Och pungen hinner till;
Will iag för kiöket swara,
[…]
Dock kan iag ock så wäl
Som många Jomfrur andra,
En kockbok ha med skiäl […]91

En systematisk jämförelse mellan olika hushållsböcker skulle
kräva en djupgående analys. Här begränsas uppgiften till en
jämförelse mellan Stensböle hushållsbok och de (ursprungligen) handskrivna hushållsböcker och receptsamlingar som har
nämnts ovan (s. 24 och 28). Samlingarnas tillkomst och inbördes
förhållande är tillsvidare inte är närmare utredda. Jämförelsens
fokus ligger på ägaren eller skribenten samt innehållets art och
handskriftens utförande.
Christina Valleria var född 1679. Fadern Harald Vallerius var

Märta Stures hushållsbok var en gåva av maken, generalmajor
Gustaf Abraham Piper (1692‒1761). Piper deltog i Karl XII:s
ryska fälttåg, men blev tagen som krigsfånge. Han återkom
till Sverige och blev sedermera energisk landshövding i Österbotten. Piper gifte sig 1737 med friherrinnan Märta Christina
Margareta Sture (1715‒1742) efter att den första hustrun hade
dött i barnsäng. I februari 1739 överräcktes hushållsboken i present till henne. Märta Sture avled redan tre år senare, bara 27
år gammal.92 Boken innehåller 368 recept på maträtter, bak-
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verk, insyltade varor och destillerade drycker. Dessutom ingår
råd om växtfärgning och huskurer mot åkommor hos både folk
och boskap. Boken var »sammanskrefwen« av maken, men det
är inte bekant var han fick recepten ifrån. Under sin ryska fångenskap 1709‒1715 hade han ägnat sig åt att renskriva och kopiera. Så har också hushållsboken fått ett vackert utförande i ett
marokängband på 276 sidor. Boken präglas av en säker och stilren skrift, och det är uppenbart att mycken möda lagts ned på
att den ska vara både till gagn och till glädje.93
Hushållsrecepten från Villnäs slott (Louhisaaren linnan talousreseptit) har skrivits i en receptbok som ingår i Villnäs slotts
arkiv. Slottets många ägarbyten gör det omöjligt att tillskriva
receptboken några specifika författare, men både manliga och
kvinnliga medlemmar av släkten Mannerheim kan på grund
av handstilen knytas till den. Bokens utgivare särskiljer upp till
nio eller tio olika handstilar, även om merparten av recepten är
skrivna av tre eller fyra personer. Utgående från handstilarna
har boken daterats till perioden 1770‒1850. Recepten omfattar
hushållslitteraturens typiska ämnesområden: brännvinsbränning, matrecept, efterrätter, konservering, tillverkning av tvål
och ljus med mera. Originalhandskriften är skriven på svenska,
den tryckta utgåvan är på finska.94
Det är inte bekant när recepten i Ulrika Eleonora Muncks
(1788‒1864) Kok Bok har tecknats ned. Författaren gifte sig med
professor Petrus Munck (1732‒1803) i hans andra gifte och blev
med tiden biskopinna i Lund. Samlingen innehåller 116 recept
på soppor, pastejer, kött- och fiskrätter, konfekt, en mängd bakverk och syltning. Andra hushållskonster och huskurer saknas.
Förutom på de första sidorna är boken skriven med kalligrafisk,
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lätt kursiverad latinsk stil. Recepten har numrerats löpande och
man får intrycket att receptsamlingen har skrivits rent.95
Ställer man dessa receptsamlingar i jämförelsens ljus framträder såväl förenande som åtskiljande omständigheter. Författare är ibland, men inte alltid, enbart kvinnan själv. Christina
Valleria tycks ha skrivit största delen av sin bok själv, så också
Ulrika Eleonora Munck. Det vanligaste är sannolikt ändå att
många medlemmar av ett hushåll i nedstigande led och med
ingifta svärdöttrar och möjligtvis manliga familjemedlemmar
bidragit till utformningen av en samling. Villnäs recept har precis som Stensböle hushållsbok skrivits av flera personer. Även
om Stensböle hushållsbok har kompletterats av många är den,
liksom Märta Stures bok, främst ett exempel på makens stora
och aktiva roll. Barbro Hästeskos och Märta Stures äkta män
har fört pennan.
Man kan vidare konstatera att utförandet varierar. Märta
Stures hushållsbok har getts ett påkostat utförande och Christina Vallerias bok är bunden i ett vackert skinnband, medan
recepthäftena från Nagu och från det Wijkmanska hushållet i
Åbo inte kan stoltsera med några yttre attribut. Stensböle hushållsbok saknar i stort sett dekorativa element och estetiska
anspråk, bandet ger ett alldagligt intryck men slitaget döljer
det ursprungliga utseendet. Det centrala har i samtliga fall varit
att ha tillgång till nedtecknade recept, oberoende av om detta
enbart fyllt ett praktiskt syfte eller om det även funnits andra
skäl, såsom behovet av en presentbok.
Det som också skiljer mellan de ovan anförda exemplen är
under vilken tidsperiod böckerna har tillkommit. Vallerias bok
är äldst, därefter Stensböle hushållsbok, vars äldre delar bör ha

skrivits omkring 1720 eller något därefter. Christiana Elisabeth
von Ackerns råd och recept har samlats före 1750. Recepthäftet
från Vikom i Nagu innehåller en hänvisning till Cajsa Warg.
Därmed kan man dra slutsatsen att åtminstone den delen av
häftet har skrivits efter 1755, då den första upplagan av kokboken
publicerades.96 Ulrica Eleonora Muncks recept skiljer sig från
de övriga genom att de i sin helhet tillhör det sena 1700-talet.
Slutsatsen dras främst på grund av stilen, språket och sättet att
systematisera, vilket inte är någon entydig metod. Till skillnad
från de övriga hushållsböckerna som är skrivna med den nygotiska stil som var allmän under perioden använder Munck
antikva, vilken först blev allmän i akademiska kretsar. Ortografin är också mer konsekvent än i de äldre samlingarna. Villnäs
receptbok representerar till vissa delar det yngsta materialet.
Samtliga böcker är såsom Barbro Hästeskos bok indelade
i olika avsnitt. I Christina Vallerias, Märta Stures och Villnäs
receptsamlingar finns det mellan de olika avdelningarna blanka
sidor som uppenbart är avsedda för senare tillägg. Hästeskos,
Valerias och Muncks böcker avslutas med ett register.
Stickprovsjämförelser visar att de handskrivna receptsamlingarna inte är ordagranna avskrifter av tryckta kokböcker eller
av andra kända handskrifter, snarare kan man föreställa sig att
recepten har förmedlats genom muntlig tradition eller skrivits av
inom bekantskapskretsen. I Villnäs receptbok förekommer exempel på avskrift ur tidningar, i övrigt verkar det inte finnas någon
entydig förlaga. Att recepten har kopierats vittnar bland annat
felskrivningar eller kopplingen till en namngiven läkare om.97
Samma företeelse kan iakttas på ett par ställen i Stensböle hushållsbok, där patienter som bevisligen har blivit botade namnges.
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Barbro Hästeskos och J. W.
Rotkirchs son Wentzel Fredrik,
iförd bröstharnesk och Kungl.
Svärdsorden, målad av Fredrik
Brander och till höger hans
hustru Christina Lagerhjelm,
målad av Jacob Björk.
Porträtten hänger fortfarande
i matsalen på Stensböle, som
förblev i deras efterkommandes
ägo till 1990.

Det är påfallande hur samma populära
maträtter förekom allmänt. Många rätter
i Ulrika Eleonora Muncks bok är bekanta
från äldre receptsamlingar. Man noterar både enhetligheten och brokigheten
i hur recepten formulerats. Såväl tillredningen, ingredienserna och mängderna
som beskrivningen och ordvalet varierar.
Trots det är likheterna uppenbara – igenkänningsfaktorn är hög.
Av de ovannämnda handskrivna receptsamlingarna påminner Barbro Hästeskos
hushållsbok mest om Christina Vallerias
hushållsbok. Innehållet visar att de tidsmässigt ligger varandra rätt nära. De är
snarlika både i fråga om receptbestånd
och om uttryckssätt. Bägge kan tänkas
innehålla avskrifter av tryckta svenska och utländska förebilder eller av kompilat av cirkulerande handskrivna förlagor. Det
som skiljer Christina Vallerias bok från Stensböle hushållsbok
är den förras pedagogiska, ibland frejdiga tilltal, samt att den
innehåller färre bakverk och har mer fokus på kötträtter.
Stora likheter med Stensböle hushållsbok har även recepthäftet från Vikom i Nagu, med recept på exempelvis spritsbakelse
och engelsk pudding, liksom von Ackerns samling från Åbo med
egna versioner av samma rätter. Den senare förefaller emellertid spegla en yngre tradition. Christiana Elisabeth von Ackerns
recept är nämligen skrivna på ett klart språk och hon är tydlig i instruktionerna. Motsvarande recept förekommer i Märta

Stures hushållsbok och senare hos Cajsa
Warg, men i en avvikande form. Precis
som Stensböle hushållsbok innehåller
Ulrika Eleonora Muncks receptsamling
många säkra kort, såsom de populära
makronerna och kräftkakan. Recept på
huskurer finns förutom i Stensböle hushållsbok också bland Villnäsrecepten, i
Christina Vallerias och i Märta Stures
böcker. Stensbölematerialet omfattar instruktioner för växtfärgning och andra
färgrecept, sådana förekommer även i
Märta Stures hushållsbok, i recepthäftet
från Nagu, bland von Ackerns recept, men
hos Valleria finns bara ett recept. I Cajsa
Wargs kokbok fick färgningsråden en
egen avdelning 1762, kallad »Underrättelse Om Färgning«.
Jämförelsen mellan hushållsböckerna från det långa 1700talet avslöjar många snärjiga samband men också vissa olikheter.
Även om ytterst få hushållsböcker från tiden har bevarats i Finland har Barbro Hästeskos hushållsbok haft många motsvarigheter hos ståndspersoner i hennes omgivning. Blickar man framåt i
tiden noterar man att Fredrika Runebergs receptbok från 1800talet inte helt överraskande har flera likheter med föregångarna
från föregående sekel. Det fanns således mycket kontinuitet i
hushållsböckernas innehåll från en epok till en annan, men det
förekom variation i det praktiska förverkligandet.
I Stensböle hushållsbok och de andra hushållsböcker som
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här har beskrivits förenas på ett säreget sätt hushållsvetenskap
och levnadskonst, kokkonst, läkekonst, förvaring, textilfärgning, allehanda knep och på sina ställen även gammal vidskepelse.
De handskrivna böckerna är till sin natur både privata och
kollektiva skrifter,98 som sammanställdes av män och kvinnor i
varierande social ställning. Den sociala miljö som speglas i hushållsböckerna är adelns och borgerskapets. Recepten testades,
bedömdes och utvecklades av olika grupper inom hushållet som
hade olika erfarenheter, vilket gjorde att kunskaperna förenades och förädlades. Att teckna ned och samla recept var enligt
historikern Elaine Leong en betydelsefull vardaglig praktik
som sammankopplade kulturtraditioner, genus och arbete med
vetenskap, medicin och teknologi, och även det tryckta ordets
historia. Hon betonar att kokböckernas värld och botandet av
sjukdomar i det tidigmoderna hushållet tidigare har ansetts
vara kvinnliga sysselsättningar, men att nyare forskning avsevärt har ökat vetskapen om att också män deltog i verksamheten
och hade en roll i kunskapsackumulationen inom hushållet.99
Receptböcker bör således ses i en bred historisk kontext.

Inom herrgårdskulturen var högreståndskvinnornas roll som förmedlare och förnyare ändå fundamental. Genom sällskapslivet,
giftermålsmönstren och upprätthållandet av släktkontakterna
förstärktes de kulturella markörerna inom herrgårdslivet. Forskningen i högreståndskvinnors kulturbärande arbete – deras agerande och aktiviteter på herrgårdar och i städer – har gjort kvin-

nornas arbete mer synligt.100 Mycket av deras vardagliga sysslor,
som utfördes av både högreståndskvinnor och tjänstefolk, hade
som syfte att upprätthålla herrgårdskulturen. Man kan se Barbro
Hästeskos hushållsbok ur denna synvinkel. Denna aspekt av
kvinnans liv framträder också i hur hennes barn uppfostrades
eller valde äktenskapspartner och för sin del knöt band mellan
finländska adelssläkter. Barbro Hästeskos och Johan Wentzel
Rotkirchs barn gifte in sig i släkterna Aminoff, Lagerhjelm,
Lindcrantz, Ekestubbe, Toll och Nordenskiöld.
Kvinnors kunskaper och färdigheter överfördes från mor till
dotter, men även genom att tjänstefolket tog med sig erfarenheter och lärdomar, både till barndomsfamiljen och när de
gifte sig. Kunskapsförmedlingen från herrgårdar och prästgårdar genom före detta pigor och hushållerskor som efter flera
års anställning satte bo och blev husmödrar i egna hushåll var
betydande, inte bara när det gällde matlagning och odling av
nyttoväxter, utan också gällande hygien eller till exempel fördelarna med koppympning.
Högreståndskvinnors aktörskap bör ses som ett arbete för
kulturella, sociala, ekonomiska eller politiska målsättningar inom
en adelsfamilj eller släkt. Visiter, baler, fester, gemensamma måltider organiserades och de praktiska arrangemangen genomfördes av kvinnor – adelsfrun och tjänstefolket. Detta kulturbärande
arbete, verkställt genom sällskapslivet, syns i Barbro Hästeskos
hushållsbok. Att traktera matgäster vid baler, slädpartier eller
namnsdagsfirande var en del av herrgårdarnas sällskapskultur,
vilken högreståndsbarnen uppfostrades i. Släktförbindelser och
adelskultur byggdes upp och förstärktes genom äktenskap. Att
hitta lämpliga äktenskapspartner för barnen skedde främst i
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sällskapslivet där adelskvinnor hade stora möjligheter att agera.
Adelskvinnans roll som matmor, ägarinna och föreståndarinna
på herrgården var tillika med rollen som maka och mor avgörande
för adelskulturens fortbestånd. På 1700-talet hade adliga kvinnor ansenlig makt och stora möjligheter att agera i samhället.
Privata hushållsböcker befäste och förde vidare traditioner
och kunnande inom ett hushåll eller en släkt. På Stensböle gård
var det Barbro Hästesko och andra medlemmar av familjen
Rotkirch som samlade hushållsrön och recept i den lilla bok
som förmodligen dagligen användes av henne, och efter henne
av svärdottern och sondöttrarna, för att så småningom bevaras
i gårdens arkiv.
Det som skedde i köken har trots allt sällan bevarats i den
skriftliga kulturen. Livsmedelsberedning och hushållsnyttigheter var sådan kunskap som i hög grad satt i nyporna på dem som
arbetade i kök, mjölkkammare och tvättstuga. Döttrarna lärde
sig av mödrarna, kökspigorna av husmödrarna. Det skedde
muntligen, enligt tradition och utan skriftlig dokumentation.
För vardagsmaten behövdes knappast några noterade recept.
Det är snarare festmaten, läkekonsten och vården av dyrbarare textilier som finns belagda i handskrivna recepthäften och
kokböcker, ofta på ett kärnfullt språk som har färg av det talade
språket.
Måltiden kunde utgöra estetisk njutning, men för de flesta
var födan framför allt oumbärlig näring. Både herrskap och
tjänstefolk skulle leva av det som gården producerade. Maten
och hälsan var förbundna med varandra, matrecept och huskurer likaså – vissa råvaror nyttjades ju både som livsmedel och
som botemedel, vilket kunnat noteras både i Stensböle hus-

hållsbok och i motsvarande skrifter. På så sätt möttes mat, medicin, moral och kulinarisk upplevelse.
Barbro Hästeskos hushållsbok öppnar ett fönster mot vardag och fest, ohälsa, flit, kreativitet och livets hela nyansrikedom på Stensböle gård under 1700-talet. Den vittnar allmänt
om kvinnors sysselsättningar, matkulturen, arbetet med textiler
och omsorgen om sjuka människor och djur inom den europeiska herrgårdskulturen. Genom sina medicinska kunskaper kan
man säga att Barbro Hästesko utvidgade högreståndskvinnans
verksamhetsfält från hemgården mot det omgivande samhället
och bidrog till kunskapsförmedlingen utanför Stensböle gård.
Bakom Barbro Hästeskos hushållsbok kan vi skönja en medicinskt bevandrad adelsfru med stora färdigheter som herrgårdsägarinna som satte sin prägel på vardagen på Stensböle gård
och dess omgivningar.
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