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Abstract
This study considers the changing ideals of marriage during the 19th century as reflected in a
collection of Swedish bourgeoisie love-letters from the 1870s. Through a combined quantitative and
qualitative effort the goal is to establish how adherents to the relatively new ideal of marriage for
the sake of romantic love; thought, wrote and experienced the material aspects of marriage. It also
aspires to shed light on how traditional family influence on the marital sphere survived the proposed
shift in ideals.
The study finds that family, economy and shared feelings were themes that dominated the letters.
Individuals that adhered to the ideal of romantic love spent considerable time realizing the material
pre-requisites of marriage. This leads to a conclusion that marriage ideals and marriage practice
evolved at different paces. Family influence largely survived the change of ideals through paternal
authority, individual immersion in the family-dominated socio-economic network and aspirations of
the young to retain the socio-economic status of their elders.
Keywords: Love, Marriage, Socio-economic networks, social capital
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1. Inledning
1800-talets andra hälft var en tid med stora sociala omvälvningar i Sverige. Städerna började för
första gången på lång tid växa i relation till jordbruksbefolkningen, samhället kapitaliserades i allt
högre grad, ståndssystemet avskaffades och ur borgar- och tjänstemannaklasserna växte en allt
starkare medelklass fram i riket. Alla dessa förändringar kan antas vara ha varit bidragande till en
allt starkare individualism i samhället, ett ideal som kanske var som allra starkast bland städernas
borgarskikt – de främsta företrädarna för modernismens tankegångar. Patriarkala och paternalistiska
ideal var fortfarande mycket starka men började så sakta förlora sitt grepp över befolkningen.
Ett område där dessa förändringar både syns tydligt och påverkade människors livsöden ända in på
kroppen och i tillvarons innersta och allra heligaste utgörs av äktenskapet. Från att en gång ha varit
en ekonomisk uppgörelse mellan ätter hade äktenskapet förblivit en arena där, framförallt för
jordägande klasser, det ekonomiskt rationella har varit av yttersta betydelse. Nu, allt sedan det långa
1800-talets början, hade nya ideal kring hur människors förening borde äga rum letat sig in. Släkten
och föräldrarnas bästa var inte längre nödvändigtvis av största vikt för formering av den
reproduktiva sfären, i dess ställe etablerade sig kärleken som det fundament kring vilket en familj
bör bildas. I bräschen för denna utveckling gick borgarklassen, för vilken äktenskap grundade på
kärlek vid seklets mitt hade blivit den idealiserade normen, men där verkligheten bjöd på en helt
annan berättelse.
Sophie Kuylenstierna är i nådens år 1877 tjugoett år fyllda. Hon har avslutat flickskola och studier
under en ståndsmässig fransk guvernant och lever nu med sin änkeblivna fader, modern är sedan
sex år död och en moster har övertagit rollen som kvinnlig centralfigur i hennes liv. Fadern, som
1

egentligen är läkare, arrenderar under denna tid en större gård, Damtorp på Drottningholm , med
tveksamma framgångar. Sophie övar sig i husmödraskapet genom att förestå tjänstefolk och hushåll
på gården, hon ska nämligen snart bli husmor i egen rätt i samråd med sin tilltänkte make. Sophies
tilltänkte heter Henning Montén, är tio år äldre än henne själv och arrenderar, efter några års högre
lantbrukarutbildning i Uppsala och några år som inspektör, ladugården på fideikomisset Onsjö
säteri mellan Vänersborg och Trollhättan. Också Henning, som äldste son till en, redan då, avliden
häradshövding, tillhör samhällets toppskikt och de båda har sina tankar inställda på att skapa sig ett
gemensamt liv som lantbrukare på en större gård eller ett gods. Hur detta nu ska bli möjligt för två
1

Numera Dammtorp.
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unga människor, som trots sin högborgerliga respektive lågadliga bakgrund står utan större
personliga förmögenheter, är dock fortfarande under våren 1877 höljt i osäkerhetens dunkel.
Under halvannat år korresponderar Sophie och Henning mycket aktivt, 210 brev dem emellan finns
sparade från perioden från att de skiljs efter förlovningsceremonin ända till dagen före själva
bröllopets inträdande. I dessa brev framkommer framförallt uppbyggandet av en relation, en relation
som trots förekommande fysiska möten i stort måste utvecklas via skrift över dåtidens väldiga
avstånd mellan västra Västergötland och Stockholmstrakten. Vid sidan av relationsbyggandet,
underordnat men rakt inte oviktigt, framträder behovet av att samman planera och reflektera över
den framtid de målar upp för sitt kommande äktenskap. Var ska de bo? Hur ska de ha råd? Hur ska
de försörja sig? Och hur ska de alls lyckas bryta sig loss ur familjernas ekonomi för att slutligen bli
sina egna och husbönder i egen rätt?
Följande uppsats ska behandla förekomsten av familje- och släktinflytande på ett äktenskap som
ingås under kärlekens tecken. Förutsättningarna för att grunda ett nytt bo vilade på släktgruppernas
ekonomi, även om dessa inte har en avgörande roll i själva äktenskapsbeslutet. Hoppet är att jag
medelst denna, mestadels, kvalitativa studie i ett djupt och relativt omfattande material ska nå en
djup förståelse för det senare 1800-talets äktenskapsmönster och den ekonomiska betydelsen av ett
äktenskap; specifikt för representanter för den grupp som skulle komma att utgöra den nya och
växande medelklassen. Än mer specifikt för de som inte hade land att ärva, följer ett ideal av
kärleksäktenskap men likaväl har krav på social status, måste förbereda sig rationellt för ekonomisk
självständighet och i detta i alla avseenden – stort som smått – tvingas förhålla sig till släktgruppens
göranden och låtanden.

Disposition
Upplägget i denna uppsats ser ut som följande: Först kommer jag att kort presentera teoretisk
bakgrund och, mer utförligt, tidigare forskning som bedrivits på äktenskapets förändrade
grundpremisser generellt och på kärleksbrev i synnerhet. Efter detta följer presentation av detta
arbetes syfte, frågeställningar, en presentation av källmaterialet och dess problematik samt metod.
En kort historisk bakgrund om äktenskapsinstitutionen leder sedan in i arbetets två delstudier, först
en mindre kvantitativ analys av källmaterialet och sedan den kvalitativa analys som utgör
uppsatsens stomme.
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2. Forskningsläge; Äktenskapsstrategier och kärleksbrev
Äktenskapsmönster i förändring
1800-talet utgjorde en övergångstid från ”traditionella” till ”moderna” äktenskapsideal. Vi kan tala
om två generella typer av äktenskapsregimer i Sverige under 1800-talets andra hälft, den äldre
rationellt familjebetonade och den allt mer framträdande kärleksdrivna och individbetonade.
Generellt finns två dominerande skolor vad gäller kärlekens varande eller icket varande under
historisk tid. Den ena skolan förespråkar en essentialistisk syn där kärleken är evig medan sättet vi
har förhållit oss till den har varierat rejält över tid. I Sverige är denna skola företrädd av bland andra
Arne Jarrick och i England av Alan MacFarlane. Ett generellt forskningsläge i denna fråga skulle
utmynna i konstaterandet att kärleken som sådan alltid har existerat och att äktenskap baserade på
kärlek inte är ett helt nytt fenomen på 1700-talet. Att kärleken däremot skulle vara konstituerande,
och närmast ett krav, för äktenskap var däremot något nytt under solen.2
Etnologen Eva Lis Bjurman har identifierat tre stadier i äktenskapets förändring från traditionellt till
modernt i Sverige. I hennes framställning, baserad i Sverige men med ena foten på kontinenten i
Danmark och Tyskland, i den internationella borgerligheten, så kan tre huvudsakliga stadier
påvisas. Dessa stadier får, enligt henne, inte anses som definitiva men identifierar en generell
utveckling mellan ungefär 1750 och 1830.
Första stadiet: Äktenskapet är en affärsmässig överenskommelse.
Andra stadiet: Kärlek har inflytande men kan, och ska, styras av viljan.
Tredje stadiet: Kärlek är en naturkraft som måste följas.3
I Bjurmans framställning har idealen börjat förändras redan vid 1700-talets mitt och genomsyrar vid
sekelskiftet 1800 redan den unga svenska borgerligheten. Ideal och praktik är dock inte riktigt
samma sak och konflikter mellan dessa utmynnar i hennes exempel i stora problem för unga
kvinnor. De tillåts och förväntas uppleva och hänge sig åt kärleken och göra egna val, men det
slutgiltiga ordet ligger likväl hos deras fäder. Därmed uppstår en intressekonflikt där två ”heliga”
förhållanden ställs mot varandra, den gudomliga kärleken och den lika gudagivna undergivelsen till
fadern.

 Jarrick (1997) s.92; MacFarlane (1986).
 Bjurman (1998) s.138.
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Den amerikanska historikern Karen Lystra finner att kärlek var en mycket väsentlig del i
äktenskapsbetänkandet redan vid 1800-talets början. Anledningen därtill spårar hon till nya
ekonomiska förutsättningar, i och med att nya möjligheter till försörjning förändrade
äktenskapsmarknaden i grunden. Modernisering och industrialisering fritog människorna från
jorden och gjorde andra betänkanden viktigare för en förening individer emellan än de rent
ekonomiska och reproduktiva.4 Lystra framhåller även hur kärleksäktenskap som ideal utmanade
föräldragenerationens beslutande makt i äktenskapsfrågan, inte bara för att ideologierna stod i
motsättning. Föräldrar, med längre erfarenhet, kunde på legitima grunder styra äktenskap där stabila
ekonomiska förhållanden var målet. Om målbilden förändrades och individuell passform blev det
styrande kriteriet så innebar detta också att råd och bud från föräldrarna tappade den
genomslagskraft de haft. Det var möjligt för dem att göra objektiva bedömningar av plikt och att
fälla domar över lämplighet vad gäller huslighet, ekonomisk framgång och liknande, men de kunde
inte komma med avgörande inspel vad gäller emotionell öppenhet och personlig tillfredställelse.
Föräldrarnas roll avtog inte bara på grund av att familjen blev mindre av en ekonomisk enhet, men
även för att de nya styrande idealen gjorde dem direkt olämpliga att fatta beslut. Föräldrarna som
prövande instans menar Lystra ersattes med courtship testing; fingerade konflikter som bruden
instigerade för att testa mannens lojalitet och beteende. Oro stärker romantisk kärlek och det torde
inte vara någon överraskning att parterna stimulerade dessa känslor i uppvaktningsprocessen. Att
kvinnan ofta var drivande hänvisar Lystra till det större feminina behovet av ett tryggt äktenskap i
ren självbevarelsedrift. Någon slags makt fanns onekligen kvar i föräldrarnas händer, men redan
från 1830-talet i USA så möttes unga människor, träffades under romantiska förutsättningar och
kom överens om äktenskap – allt innan de lyfte frågan inför föräldrarna. Föräldrarnas samtycke var
önskvärt men inte ett krav och det var parets lycka – snarare än framgång – som var konstituerande.
5

Historikern Sten Carlsson konstaterade på 1970-talet att kärleksidealet slog igenom bland de högre
stånden i Sverige redan under 1700-talet men att det sedan tog god tid innan praktiken var spridd i
alla samhällslager. Döttrar till ståndspersoner stannade generellt hemma till äktenskapets inledande
till skillnad från bonddöttrar som oftast migrerade en kortare eller längre distans för några år av
arbete utanför hemmet. Inom de borgerliga samhällsskikten fanns en manlig praktik att generellt
vänta tills man kommit till sin rätt i en tjänst eller på annat vis vunnit en stabil position i samhället
innan familjebildande var på tal. Antalet tjänster var begränsat och en tjänst tilldelades ofta på
Lystra (1992) s.28f.
 Lystra (1989) s.157-159, 183.
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livstid varför unga aspirerande tjänstemän kunde få vänta länge på detta förverkligande. En hög
geografisk mobilitet kännetecknade också skiktet av ståndspersoner. Bara ett litet fåtal jordägare,
generellt äldsta söner, stannade kvar i fädernehemmet. I övrigt fanns en viss bundenhet till
provinsen eller stiftet men knappast till socknen eller bygden. Ståndspersonsdöttrarna, förvisso
mindre mobila än sina bröder, kom ofta i en oförmånlig situation genom denna utveckling. Antalet
ståndsmässiga friare sjönk lokalt samtidigt som flickornas egen benägenhet för giften nedåt snarast
minskade i samband med ökade möjligheter till att leva i egen rätt. De flesta tycks ha föredragit
ungmöståndet framför gifte med en allmogeman och just bönderna, med krav på kompetent
gårdsarbete, torde inte haft mycket att vinna på att gifta sig med ståndskvinnor.

6

Det sociala kapitalet och det socioekonomiska nätverket

Vad har då egentligen föräldrar och familj att vinna på ett rationellt äktenskap? För att den
ekonomiska aspekten av denna uppsats ska komma till sin rätt så krävs en viss redogörelse för
abstrakta kapitaltyper. Pierre Bourdieu menar i en ofta refererad artikel att forskaren som bara tar
hänsyn till kapital i dess strikt ekonomiska definition går miste om strukturer som är centrala för
den sociala världens funktion och rörelse.7 Om ekonomi enbart hanterar praktiker med smalt
ekonomiskt intresse som huvudprincip och bara rör sig med kvantifierbara värden så missar
forskaren väsentliga delar av de utbyten som äger rum. Även icke-kvantifierbara faktorer, som
klass, härkomst och nätverk, har ett onekligt ekonomiskt värde, även om de inte kan räknas på. För
att förstå ett ekonomiskt utbyte så måste dock dessa faktorer tas hänsyn till.
Bourdieu menar att kapital kan framträda i tre centrala former: Ekonomiskt kapital –
lättöverskådligt och enkelt att konvertera till kontanta medel eller institutionaliserat som
äganderätter. Kulturellt kapital; överförbart, men bara under speciella förutsättningar, till
ekonomiskt kapital och kan institutionaliseras som utbildning eller inskolning. Socialt kapital;
uppbyggt av sociala plikter och nätverk, kan institutionaliseras exempelvis i form av titlar eller adel.
Socialt kapital, som är mest intressant för föreliggande undersökning, utgör den aggregerade formen
av de aktuella eller potentiella resurser som är länkade till innehav av ett stabilt nätverk av mer eller
mindre institutionaliserade förhållanden av kännedom och erkännande. Med andra ord medlemskap
i en grupp, vilken tillhandahåller sina medlemmar uppbackning av kollektivt tillgängligt kapital.

 Carlsson (1977) s.109-110.
 Bourdieu (1986).
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Volymen av socialt kapital till en individs förfogande utgörs av hur stor del av sitt personliga
nätverk denne kan mobilisera vid ett givet tillfälle. Vinsterna som kan utverkas från medlemskap i
en grupp är också basen för den solidaritet som gör dem möjliga. Även när grupper är konstruerade
specifikt för att koncentrera socialt kapital är målet de vinster som kan göras på kapitalets
koncentration inom gruppen. Ett utbyte inom gruppen innebär också såväl erkännande av nätverkets
existens som av dess gränser. Var medlem i gruppen är också en övervakare av gruppens gränser
och kriterier för vem som kan inkluderas förskjuts med varje ny medlem. Det är därför ganska
logiskt att, i de flesta samhällen, förberedelserna och iscensättandet av äktenskap skulle vara en
angelägenhet för hela gruppen och inte bara de närmast sörjande. Detta förutsätter naturligtvis att
släktband är en av de mekanismer som upprätthåller det specifika nätverket. När, i en modern
familjebildning, släktgruppen mister inflytandet över äktenskapet så mister den en metod för att
aktivt bredda nätverket.. Detta hanteras genom att släktgruppen istället placerar sina barn i sociala
miljöer där de efterfrågade egenskaperna sannolikt står att finna; såsom prestigefyllda skolor och
aktiviteter för barn till likasinnade grupperingar. Allt för att ge barnen en så homogen miljö som
möjligt och genom denna bevara och reproducera det sociala kapitalet. Överföringen av olika typer
av kapital utgör enligt denna modell strategier för kapitalets bevarande. Att enbart bevara
ekonomiskt kapital under lång tid och över generationer är svårt men att bevara kapital i någon av
dessa tre former erbjuder flexibilitet och tillgänglighet.8
Ylva Hasselberg har genom en studie av en värmländsk bruksmagnats korrespondens visat hur det
socioekonomiska nätverket under 1800-talet kunde formeras med brev som främsta medium.9
Utbytet av olika typer av information är central i denna korrespondens och detta gäller i stort sett
alla inblandade. En separation av den sociala och den ekonomiska sfären upplever Hasselberg som
en anakronism i relation till subjektet. Det är möjligt att delvis separera dem men att framställa
förhållandet dem emellan som konfliktfyllt vore osakligt, snarare torde vi tala om ett tätt bundet
samband. Socialisering var – och till stor del är – en omistlig del av det ekonomiska livet. Något
som inkluderar såväl inklusion som exklusion av individer.10 Kontentan här är att ett ekonomiskt
nätverk i 1800-talets Sverige i stort upprätthölls via brevkorrespondens. En väg att få en ingång till
ett nätverks korrespondens var att rekommenderas dit av en vän eller kontakt, men en annan var att
gifta sig in i nätverket.

 Bourdieu (1986).
 Hasselberg (1998).
10
 Hasselberg (1998) s.96-100, 102.
8
9
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Äktenskapsstrategier
Den amerikanske historikern Peter Gay har skrivit omfattande verk om 1800-talets borgerliga liv.
Han konstaterar att trots motsägelsefulla intellektuella strömningar så kunde 1800-talets stora
tänkare enas om en sak. Kärleken var föreningen av lusta och tillgivenhet, ”the tender and the
sensual”.11 Människan är varken djur eller himmelsk skapelse, utan en sammansättning av dem
båda – och detta gäller också den heliga kärleken. Kärleken var stark men dock, utifrån Gay, inte
utan rivaler i 1800-talets borgerliga samhälle. Cyniker kunde argumentera att det var pengar och
inte kärlek som övervinner allt. Konventionell visdom sade dock att kärleken utgjorde den stege
genom vilken friheten att överbrygga alla de materiella hinder ett äktenskap kunde möta skulle
uppnås.12
Borgerskapet lärde sig generellt om kärlek och äktenskap från föräldrar, från syskon, andra
individer i hushållet och från en handfull av vänner. Detta bäddade för repetitioner, inom den
kulturellt sett ganska stängda borgerliga kretsen fördes kärleksidealet vidare över generationerna.
Inspel från böcker och kulturen hade naturligtvis en plats, men saknade den auktoritet som
erfarenheten skänkte de förhållanden som på nära håll kunde studeras. Även om ett ideal av
huvudlös passion kunde smyga sig in via litteraturen så kunde borgaren i praktiken inte undvara att
betänka realiteter såsom pengar, makt och aspirationer.13 Bjurman lyfter å andra sidan romaner
såsom Rosseaus Julie, ou La nouvelle Héloïse som ytterst centrala för den romantiska kärlekens
genomslag.14 Vägen till äktenskap var sålunda kantad av varierande förväntningar. Föräldrar var
ofta fokuserade på de ekonomiska aspekterna och hade auktoritet i sammanhanget. De kunde
mycket väl godta ett barns val av partner och låta dem själva lära av de motgångar som ett
problematiskt äktenskap kunde innebära, allt för att möjliggöra för dem att uppnå lycka. Men de
kunde också motsätta sig å det grövsta, och den rådande kulturen, vilken medgav en stark
föräldraauktoritet, gjorde att deras önskan ofta efterföljdes även av motvilliga barn. Faktisk
lagstiftning i frågan borde enligt Gay ges mindre utrymme än den rådande politiken inom familjen
som källa till faktiska förhållanden. Med hänsyn till detta är det inte konstigt att gängse kultur inom
borgerskapet var att söka sig en partner inom respektabla kretsar – för att minska motsättningarna
om en förening skulle visa sig önskvärd. Det vore därmed fel att se kärlekens triumf som total.
 Gay (1986) s.45.
 Gay (1986) s.45-46, 97.
13
 Gay (1986) s.96-98.
14
 Bjurman (1998) s.37-39, 132 Jean-Jaque Rosseaus Julie, ou La nouvelle Héloïse - utgiven 1761 och en av den tidens
mer tongivande romaner. Vida spridd, läst och med en drivande roll i samhällsdebatten.
11
12
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Flertalet unga passionerade älskande tycks ha hållit huvudet kallt i det ekonomiska avgörandet,
motiven var fortfarande blandade. ”Don’t marry for money, but go where the money is.”15
Även i Frankrike, där kontrollen över ungas äktenskap var som hårdast i västvärlden, var det inte
ovanligt att ungdomarnas önskningar hördes och respekterades av den äldre generationen. Under
1800-talets första hälft var kärleken ändå en sällan uppnådd lyx för den gängse unga europeiska
kvinnan. De kunde uppleva den, läsa om den och fantisera om den men sällan praktiskt agera på de
känslor som uppkom. Att en man sökte ett specifikt äktenskap för att gifta sig till en verksamhet
eller allians med en rik familj var heller inget som behövde hemlighållas. Det var ett exempel på
helt igenom respektabelt beteende och det var snarast en bonus för familjens räkning, vilken kunde
göra en grundlig genomgång av mannens ekonomiska prospekt och vara säkra på att lämna dottern i
gott bo. Det var dock ingen hemlighet, ens för dess förespråkare, att systemet med hemgift var
problematiskt och öppet för missbruk. Att grundligt genomföra ekonomisk kontroll av den
potentiella brudgummen var därför både praxis och motiverat. Även de mest välvilliga av föräldrar,
äkta män och husbönder utövade kontroll över sina underlydande, oftast för ‘deras eget bästa’ och i
deras namn.16

Karin Ågren har skrivit om den stockholmska, så kallade, Skeppsbroadelns sociala och ekonomiska
strategier i Köpmannen i Stockholm. En central tanke i detta verk är hur social reproduktion ingår
som en drivande kraft i ekonomiskt rationella handlanden. Att ingå äktenskap var inom denna grupp
av bemedlade grosshandlare, enligt Ågren, en social norm. Praktiken som omgav den bör dock
tolkas utifrån vilka fördelar som stod att vinna för individerna det gällde. Äktenskapet är här i grund
och botten ett utbyte av olika former av kapital, detta även individer emellan. Mannen medför
ekonomisk försörjning och social ställning till äktenskapet, kvinnan bidrar med fertilitet och
ekonomiska resurser, de senare oftast i form av hemgift men inte sällan i form av tillgången till
etablerade nätverk.17

Ågren undersöker äktenskapsstrategier för en stor grupp grosshandlare utifrån tre specifika
strategiska kategorier:
Reduktiv strategi: Gifte inom den egna gruppen eller till och med släkten, syftet är att bevara kapital
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och begränsa dess spridning.
Expansiv strategi: Gifte utanför den egna sociala gruppen. Målet är här att tillknyta sig nya grupper
eller klasser, att expandera den egna verksamheten och det egna kapitalet till nya geografiska och
sociala marknader.
Reproduktiv strategi: Äktenskap inom en samhällsgrupp men utanför en släktgrupp eller det
omedelbara nätverket. Målet är här att producera och reproducera ekonomiskt och socialt kapital.
Utifrån denna undersökning visar Ågren att den reproduktiva strategin var den tveklöst vanligaste.18
Detta resultat begränsas dock till stockholmska grosshandlare under 1700-talet och är endast
tveksamt överförbart till mina subjekt. Detta är heller inte tanken utan målet är att illustrera hur
äktenskapet kan nyttjas som en ekonomisk strategi bland andra. Det skulle vara möjligt att
spekulera i outtalade bakgrunder här, men att passa in ett 1800-talets kärleksäktenskap i dessa
mallar är nog i praktiken ogörligt. Ågrens kategoriseringar tar inte hänsyn till äktenskap med
passion snarare än ekonomisk rationalitet som grundläggande motivering.

Kärleksbrev
Kärleksbrev som sådana är ett sociohistoriskt sett mycket spännande ämne. Det är också från denna
vinkel, förutom de mer typologiska litteraturvetenskapliga studierna, som denna typ av brev i första
hand har studerats. Kärleksbrev är de kanske mest privata av alla hemliga brev. Här, om
någonstans, kan vi skåda sanna hjärtan bulta och studera människans innersta väsen.
Brita Planck har i en undersökning av 1700- och 1800-talens adel försökt reda ut
kärleksäktenskapets genomslag. De undersökta paren befinner sig här på olika sidor av den
brytpunkt mellan familje- och kärleksäktenskap, vid sekelskiftet 1800, som föreslagits av andra
forskare. I undersökningen skiljer Planck på kärleksäktenskap – helt individuellt betonade,
arrangerade (av tredjepart) äktenskap – helt släktbetonade, och slutligen resonemangsäktenskap
som visar sig vara den vanligast förekommande och innebär stort individuellt inflytande men där
andra betänkanden än de romantiska är konstituerande.19
Kontentan av Plancks studie är att det sista ordet inför äktenskap så gott som alltid låg hos dem det
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rörde. Ekonomiskt sett menar hon att detta borde tolkas som rationellt handlande såtillvida att
makar som vill och förmår samarbeta i längden säkert gynnar den större släktgruppen.
Föräldragenerationens inflytande över äktenskapsprocessen för adliga ungdomar innebar i praktiken
att möjligheterna att träffa och förälska sig i olämpliga individer begränsades snarare än direkt
sammanförande av blivande par.20
De urvalskriterier för lämpliga partners som 1800-talets svenska adel förhöll sig till identifieras av
Planck som börd, rikedom och kärlek – utan inbördes ordning. Det var önskvärt både från
föräldragenerationen och för dem det gällde att följa sitt hjärta men själ och sinne stod inte heller
nödvändigtvis i opposition. En adelsfröken hade ofta ett flertal ekonomiskt likställda uppvaktare att
sålla och välja mellan. Studien visar hur ekonomin förvisso tar stor plats i brev från brudgum till
brudens föräldrar, men också hur kärleken alltid är en närvarande faktor i argumentationen. Planck
sammanfattar förhållandet mellan kärlek och ekonomi som ”känsla med förnuft”.21
Planck försöker också spåra kärleksrelationens förändring över tid på ett kvalitativt plan. Hon finner
här att 1800-talets brevväxling innehåller iögonfallande många speglingar av gemensamma minnen
och ett ofta förekommande “vi”. 1700-talets brev å andra sidan har ett starkare fokus på nuet och
den gemensamma framtiden. I 1800-talets brev kan man inte längre slå upp en sida på måfå och
mötas av översvallande känsloyttringar, de kärleksförklaringar som finns är dock av betydligt mer
skräddarsydd och personlig karaktär än 1700-talets. Plancks teori är att ju starkare en individualism
har manifesterats i samhället, desto mer energi krävs för att smälta samman individer till en helhet.
Detta skulle bidra till att förklara varför den gemensamma rekonstruktionen av kärleksrelationen,
eller kärleksberättelsen, får allt mer plats under 1800-talet.22
Britt Liljewall har i sin bok ‘Ack om du vore här’ 1800-talets folkliga brevkultur studerat en lång
rad brevsamlingar, bland annat trolovningsbreven mellan en bondson och en bonddotter under
andra hälften av 1850-talet. Detta äktenskap är arrangerat av föräldrarna och framstår som baserat
på pragmatiska snarare än känslomässiga avväganden. “hjärta” och “kärlek” i breven kontrasteras
av lika delar “plikt” och “dygd” och mister i mötet något av sin glans, vilket gör att de
känslomässiga yttringarna upplevs som snarast formella. Parterna representerar sina familjer snarare
än sig själva i den ekonomiska uppgörelsen som följer med äktenskapet, målet är att han ska ta över
 Planck (2014) s.32-35, 47.
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som husbonde på svärfaderns gård efter ingånget äktenskap.23 Breven i sig har också en klart
offentlig karaktär, vilket instämmer såväl med uppfattningar av en kollektiv brevkultur som med
resonemang om ett starkt familjeinflytande över äktenskapet.24
Om Liljewall identifierar en central funktion för just dessa brev så är det att upprätta och utveckla
en personlig relation. Det dominerande tilltalsordet i breven är “vän” men förändras efter lysningen
till “tilltänkta maka” istället för vän och vad gäller mannen efternamn istället för förnamn – något
som Liljewall tolkar som ett tidigt iklädande av den stundande husbonderollen. Laddningen i ordet
vän har förändrats sedan 1850-talet men Liljewall talar ändå för att bruket av ordet påvisar att
idealet av “the companionate marriage” var aktuellt för subjekten.25
Vad gäller den för oss intressanta ekonomiska diskussionen så ventilerar brudgummen här hur hans
bristande förmögenhet kan skjuta äktenskapet i sank. En öppen diskussion därom framhåller han
som positiv i breven men det faktiska meningsutbytet ägde rum muntligt vid brudens köksbord och
med hennes fader närvarande och återfinns i breven som refererat men inte återberättat. Det
planerade äktenskapet framstår som en ekonomisk angelägenhet för hela familjen och i breven som
daterats efter den ekonomiska diskussionen framstår äktenskapsfrågan som avgjord. De två kan nu
mötas som ett par i offentliga sammanhang.26
Att allt känsloliv i dessa brev är maskerat bak religiösa citat och hänvisningar till bibelstycken
hävdar Liljewall utgör ett sätt att i symbolisk form tala ostört inom brevens offentliga kontext.
Hennes analys blir också väldigt beroende av att göra tolkningar av citaten, som måste ha varit
meningsbärande för subjekten, även om de sticker i ögonen på en nutida betraktare. Behovet av att
bekräfta och få bekräftelse framstår som viktigast under den första perioden av korrespondens.
Liljewall ser i breven en övergång mellan, eller blandning av, traditionell äktenskapssyn – förnuftig
och föräldrastyrd – med känslor, intimitet och kärlekskrav representerande nya ideal – men dolda
bak opersonliga citat. Tolkningen är rakt inte orimlig men likaväl något långsökt. Förslaget lyder att
vi i denna övergångsperiod, 1850-talet, inom den specifika gruppen – bönderna – bevittnar en
omfördelning av tyngdpunkten mellan ekonomisk rationalitet och känslor, snarare än en komplett
övergång. Moderniseringsprocessen får sålunda ett större inslag av kontinuitet.27
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Christina Douglas har i Kärlek per korrespondens undersökt kärleksbrev mellan två generationer
borgare i Åmål under 1800-talet. Douglas kallar sin ansats för existentiellt biografisk – hon jagar
upplevelsen av kärlek och kärleksrelation såsom den framträdde för 1800-talets älskande.28
Kärleksbreven utgör för Douglas själva arenan där en 1800-talets kärleksrelation utvecklades och
ägde rum. Hennes två undersökta par ingår i samma hushåll som yngre respektive äldre generation.
Detta släktskap är en styrka i Douglas studie, då möjligheterna att dra slutsatser om förändring över
tid, även i ett litet material, öppnas genom att undersöka två par som kulturellt och socialt står
varandra mycket nära. Skillnader i hur de två generationerna av kvinnor förhåller sig, exempelvis,
till brevens offentliga eller privata karaktär förklaras av de inblandade såsom individuella skillnader
i personlighet och lynne. Tidsaspekten gör dock att Douglas kan föra resonemanget att de nästan
fyrtio år som skiljer kvinnorna i ålder gör att de befinner sig på olika sidor av ett paradigmskifte –
på varsin sida av 1850-talet. Den äldre anser sig ha självklar rätt att läsa breven som sänts
styvdottern, men denna anser kärleksbreven vara en ytterligt privat sak,vilken inte borde delas ens
med den närmaste familjen.29
Detta må vara sant vad gäller brevens intimitetsgrad. Vad gäller subjektens förhållande till
familjebetonade- respektive kärleksäktenskap är dock förhållandet ett annat. Den äldre generationen
verkar inte ha tagit särskild hänsyn till sina föräldrar, i vart fall framkommer inte detta i materialet.
Mannen var den förälskade parten i denna relation, han var relativt välbärgad och etablerad i den
lokala societeten medan kvinnan var på ekonomiskt obestånd och trots bättre börd tjänstgjorde
närmast som piga. Uppvaktningen tog också relativt lång tid och framstår som vore den betydligt
svalare från hennes sida. Hon var också självförsörjande om än fattig och hennes fader var bortrest
på obestämd tid varför avgörandet torde ha legat i hennes händer. Den yngre generationen var å
andra sidan del av samma hushåll och hade känt varandra under lång tid, det hade länge legat i
korten att de skulle gifta sig, och de framstår som relativt säkra på föräldrarnas medgivande.
Likaväl var relationen smygande och de tog hjälp av syskon för att kunna realisera den under
föräldrarnas vakande ögon. De väntade dock med äktenskap tills fästmannen hade säkrat sig en
lönande tjänst och denne omnämner äktenskapet, i skämtsam ton, som att ”bli stor”. Något som
alltså sker först då han är 34 och hon 29 år gammal.30 Av Douglas fyra individer är det alltså bara en
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som kanske gift sig snarast för att den tilltänkta ansågs vara ett gott parti – de andra agerade med
stor sannolikhet utifrån förälskelse och föräldrainflytandet tycks närvarande men begränsat.
Vad innebar då kärleken för Douglas par? Ägandeaspekten är i högsta grad närvarande, kärleken
innefattar en exklusivitet som framförallt är tydlig i den äldre mannens svärmande för sin mer
ointresserade tilltänkta. Utöver detta är uppriktighets- och öppenhetsidealet inom kärleksrelationen
framträdande. De älskande förväntas och strävar efter att delge sina innersta jag och inte hålla
någonting tillbaka, denna öppenhet ska mötas med en djup och allestädes närvarande förståelse.
Exempelvis tolkar den yngre fästmannen, när han inte förstår sin flickas mening och handlande,
detta som en brist – inte bara i sin förståelse, utan i själva sin kärlek. Han upplever kärleken som
självisk och usel när han inte kan leva upp till de höga ideal han har satt upp för sig själv.31
Douglas har i ett mycket intressant stickspår även studerat diverse rådgivningsskrifter i
äktenskapsfrågor från samma tidsperiod. Dessa lägger alla viss tonvikt vid den ekonomiska
aspekten av samlevnad och parbildning, men underställer dessa avväganden den rena och andliga
kärleken. Det är viktigt att påpeka att det inte är köttslig lusta som här omtalas utan en kärlek
baserad på kristna principer och fallen ur Guds oändliga kärlek för människa och skapelse.
Äktenskap grundade på yttre fördelar, stånd eller förmögenhet kunde på den vägen aldrig vinna
”äktenskapets heliga ändamål”. Generellt menar Douglas att rådgivningslitteraturen tycks föreslå
en auktoritetsstege där den beslutande makten vid etableringen av ett 1800-talets äktenskap utgår
från Gud, går via det aktuella paret och sist når föräldrar, vars tyckanden bör respekteras men inte
nödvändigtvis följas.32
Karen Lystra, tidigare nämnd i diskussionen om äktenskapsmönster, har gjort ett extremt
omfattande arbete med amerikanska kärleksbrev från 1800-talet, specifikt 1830-1900. Materialets
storlek skänker en relevans till detta arbete som, trots den skilda kontexten, är svår att överskatta.
Att 1800-talets vida spridda brevställare även i Sverige i hög grad var författade utifrån – eller
direkt översatta – amerikanska förlagor skänker även det sitt till relevansen.33
Lystra finner att den viktorianska romantiska kärleken definieras av den fria och öppna
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kommunikationen, äktenskap utifrån dessa premisser uppmuntrades också i hög grad inom
medelklassen. Äktenskapet skulle alltså vara tätt knutet till separationen mellan privat och offentligt
där äktenskapet – utifrån den romantiska kärleken – får sägas vara den absoluta höjdpunkten av det
privata. Tidsperioden som Lystra behandlar menar hon innefattar ett skifte i begreppsvärlden där
Gud förlorar sin plats som känslovärldens medelpunkt till fördel för älskaren. ”They were making
deities of each other in the new technology of romantic love.”34 Romansen som sådan får ett bredare
syfte i Lystras framställning, den är en drivande mekanism i framställningen av den amerikanska
individualismen. Detta genom att medverka till skapandet av en intim sfär där individuella särdrag
tillåts utvecklas och blir meningsbärande.35 Här inser den uppmärksamme läsaren att det förefaller
något osakligt att konstatera att individualism och starka egon inte existerade innan 1800-talet. Att
däremot konstatera att den romantiska konversationen var formerande för den specifika
medelklassindividualiteten i den amerikanska viktorianska eran låter sig göras.
Som den viktigaste av den romantiska kärlekens pelare positionerar Lystra öppenhetsidealet. De
älskande ska sträva efter att uppgå i varandra till det yttersta, att bryta ned separationen mellan
individer genom att dela allt, yttre och inre. Äktenskapet var en betydligt mer finit institution än det
är idag, även om det inte var omöjligt att skilja sig och rädslan för att inte ”finna den rätte” eller bli
lurad var utbredd bland brevförfattarna. I och med den sökta individbaserade intimiteten är också
könsrollerna, vad gäller språkligt uttryck, frihet till tanke och dylikt, i stort sett frånvarande i
breven. Inte långt ifrån öppenhetsidealet stod idealet om ”the companionate marriage” –
vänskapsäktenskapet eller ”äktenskapet mellan likar”. Om ett par ska kunna dela allt så måste de
också kunna diskutera allt och därmed kunskapsmässigt vara varandras likar eller i vart fall
närstående. Detta menar Lystra var en direkt drivkraft, åtminstone vad gäller mäns stöd och
uppmuntran, för kvinnlig fortbildning och intellektuella strävanden under 1800-talet.36
Lystra betonar även kvinnors beroende av kärleksband för att trygga ekonomiskt stöd och säkerhet,
skapad av deras bristande möjligheter i den publika sfären, och framkallande existentiell smärta i
valet av en partner och inom problematiska äktenskap. Männens problem låg snarare i att navigera
mellan två, för dem, tillgängliga sfärer. Samma man eller kvinna kunde vara ytterst missnöjd med
sin könsroll i vissa sammanhang men nöjd i andra. Könsrollerna var samtidigt töjbara inför aktuella
behov. 1800-talets människor var fångade mellan 1600- och 1700-talens låga förväntningar på
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lyckliga äktenskap och 1900-talets ökade möjligheter att skilja sig. Att leva i ett olyckligt äktenskap
var ett socialt misslyckande samtidigt som det var ett ännu större misslyckande att avsluta
äktenskapet.37

Sammanfattning
Idealet att ett äktenskap ska grundas på kärlek kan ha uppkommit långt tidigare men hade definitivt
slagit igenom i alla fall för borgerskap och ståndspersoner vid 1800-talets mitt. Enligt Bjurman skall
genomslaget ha ägt rum redan ett femtiotal år före denna studies inledande under 1870-talet.
Föräldrar och släktgrupper var knutna av inte bara blods- utan även av ekonomiska band. Att gifta
sig in i en affärsidkande släkt innebar därför även att man gifte sig in i det ekonomiska nätverket.
Därmed fanns fortfarande starka incitament för den äldre generationen att upprätthålla kontroll över
äktenskapsinstitutionen, en central funktion i det ekonomiska nätverket är att kontrollera vilka som
exkluderas och inkluderas. Föräldrar under 1800-talet behöll också, trots kärlekens genomslag,
mycket av den beslutande rätten inför ett äktenskap. Detta medför en ideologisk konflikt, att
förhålla sig till gudagiven kärlek och lika viktig föräldraauktoritet kunde vara mycket
problematiskt. Föräldragenerationens inflytande begränsade sig till ett sista ord som borde
respekteras, och ett aktivt arbete med att begränsa avkommans umgänge, så att deras chanser att
förälska sig i olämpliga individer förblev minimala. Olika äktenskapsformer samexisterade på
1800-talet men en glidning var i fart från av föräldrarna arrangerade äktenskap via
resonemangsäktenskap till föreningar som var, åtminstone retoriskt, helt baserade på kärleken.
Detta innebär också en förändring över flera samverkande begreppspar, ekonomi står i grunden mot
kärlek, men samtidigt står tradition mot modernitet och familj/släktgrupp mot individ. Även om
teorin sade att ett äktenskap skulle baseras på delade känslor så var den ekonomiska verkligheten
inte fullt så enkel. Kvinnor hade ytterst få möjligheter till egen försörjning och kunde inte kasta sig
handlöst ut i rosenskimrande kärleksföreningar om resultatet var att de skulle hamna på ekonomiskt
obestånd. Skulle detta dessutom förenas med ett bibehållande av ståndsmässigt leverne var
utmaningarna än större. Känsla måste alltså förenas med förnuft, och även om kärleken låg som
murgrund, så måste formeringen av ett äktenskap innebära ett utforskande och planerande av de
ekonomiska förutsättningarna.
Ett 1800-talets kärleksförhållande förväntades därmed ofta leda till äktenskap, de sociala
förutsättningarna gjorde dock att ett förälskat par hade få arenor att mötas enskilt i det offentliga.
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Kärleken skulle ändå vara konstituerande och måste tillåtas möjligheter att utvecklas. Att lära känna
varandra, för att cementera kärleken och avgöra äktenskapets lämplighet, var därför ofta tvunget att
ske via korrespondens. Liljewall visar hur ett närboende par fattar de ekonomiska besluten öga mot
öga vid köksbordet, men detta var inte praktiskt möjligt om brud och brudgum var bosatta långt
ifrån varandra. Ett öppet delgivande av tankar och känslor var också en betydande del av kärlekens
innebörd, vilket befäste vikten av ett flödande tankeutbyte i relationens inledning. Kärleksidealet
innebar också att de två älskande skulle vara likar, inte i arbetsuppgifter och ansvar, men i strävan
att genom öppenhet och inklusion uppgå i en slags gudagiven singularitet, att vara bästa vänner –
oskiljaktiga kompanjoner – och dela på allt.. Definitionen av ett kärleksäktenskap blir där de unga
tu fattar tycke för varandra och väcker frågan om förlovning och äktenskap utan att en övre,
världslig, auktoritet har haft sitt ord med i laget. Tycket ska heller inte vara baserat på ekonomiska
fördelar eller tryggande av framtiden utan bygga på en uppskattning och hängivelse till den andra,
idealt baserat på själslig tilldragelse snarare än köttslig lust.
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3. Syfte och frågeställningar
Efter forskningsgenomgången kan vi konstatera att 1800-talet innefattar, eller fullföljer, en
förändring från ett traditionellt ideal om förnuftsbaserade äktenskap under föräldrar och
förmyndares kontroll till ett modernt, framförallt borgerligt, idealiserat kärleksäktenskap.
Äktenskapets premisser, utanför städernas lönearbeten, förutsatte likväl ett ekonomiskt avvägande
även inom en individbetonad regim av kärleksäktenskap. Framförallt när släkten var välbärgad och
en drift eller önskan av att bevara och odla såväl social prestige som ekonomiskt välstånd drev
påverkan på romantiskt beslutsfattande. Denna uppsats syftar till att visa på hur dessa ideal, de
ekonomiskt rationella och de kärleksdrivna, förenas och förmedlas i korrespondensen mellan ett
specifikt förlovat borgerligt par. Centralt för detta är vem som har den konstituerande makten i alla
betänkanden som måste avhandlas innan äktenskapets ingående, vad beslutas av individerna och
vad är beroende av familjens inflytande?

Jag vill i detta betona kontinuiteten med äldre traditioner snarare än något brott. Litteraturen
generellt visar hur mycket kärleken faktiskt betydde på bekostnad av en, i vanlig ordning kanske
delvis fabricerad, äldre uppfattning att ekonomiska avväganden vägde tyngst. Det jag framförallt
ämnar belysa är dock hur detta förhållande mellan kärlek och ekonomi ter sig i ett specifikt
förhållande, inbegripet i en större grupp människors sociala verklighet där vissa beteenden måste
ses som reproducerande inom gruppen. En viss bredare generalisering möjliggörs också genom
detta tillnärmande. Analysen av källmaterialet kommer ske mot bakgrund av den begreppsapparat
och de resultat som har presenterats i föregående forskningsöversikt. Kärlekäktenskap har onekligen
studerats förr, men inte utifrån en ekonomisk utgångspunkt.

Arbetet operationaliseras genom besvarandet av följande frågeställningar:
 - Hur talade individerna inom ett föreliggande kärleksäktenskap om kärlek?
 - Vilken relation har ekonomin till kärleken i samtalet?
 - Hur individualiserad är ekonomin och hur relaterar den till de större familjegruppernas
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ekonomiska förehavanden?
 - Hur viktig är familj och släkts inflytande över relationens utveckling och hur färgar detta
praktiska, ekonomiska, beslut?
Empiriskt fokus ligger i och med dessa frågor på fyra centrala aspekter: Kärleken, ekonomin,
individen och familjen. Dessa går att sammanfoga till begreppspar med inneboende problematiska
förhållanden: Kärlek-Ekonomi, Individ-Familj eller sammanfattade såsom Modernt-Traditionellt.
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4. Källmaterial
Källmaterialet för föreliggande uppsats utgörs av den tidigare nämnda korrespondensen mellan
Sophie Kuylenstierna och Henning Montén, kompletterad med ett par, senare författade,
minnesskrifter från samma samling. Brevsamlingen är i privat ägo och har bevarats inom släkten,
företrädare för vilken också uppmanade och uppmuntrade mig till arbete med materialet.
Rent fysiskt utgörs samlingen av en kista kronologiskt ordnade brev i tjocka kuvert, breven är
skrivna med tät hand på tunt blått eller vitt papper och är försiktigt vikta. Båda korrespondenternas
brev är inkluderade i samlingen. Det stora flertalet brev är daterade vid skrivtillfället och senare,
sannolikt av antingen Sophie eller hennes dotter, även numrerade. Större delen av papperet är enkelt
och ostämplat, vid högtider, födelsedagar och liknande utgörs breven ofta av stämplade papper i
bättre kvalitét. Ibland inkluderas rosblad, en särdeles vacker blomma, ett sidenband eller ett förgyllt
kort i breven. Den skrivna texten är generellt klar och tydlig, något enstaka undantag förekommer
då pappersbrist gjort att någon av korrespondenterna har skrivit både våg- och lodrätt över papperet.
Överlag så framstår samlingen som relativt komplett, 210 brev är bevarade varav 93 är skrivna av
Sophie och 117 av Henning. Ett tjugotal av breven existerar bara som brottstycken med ett par
enstaka sidor. Anledningarna därtill är oklara, men medveten destruktion går inte att förkasta –
uppmaningar till att bränna brev efter genomläsning duggar ibland tätt i materialet. Stora luckor i
relevanta händelseförlopp lyser dock med sin frånvaro. Breven är mellan en och sexton sidor långa,
vanligen fyra eller sex, de är dock skrivna på papper i mycket olika format varför sidantal inte
nödvändigtvis är en talande aspekt. Inga försök på att beräkna ett medeltal eller föra ett resonemang
om detta har därför utförts.

Om brev som källmaterial
Brev har i historisk forskning ofta använts som en källa till ‘vad som verkligen hände’ – ett brevs
autencitet och kontemporaritet togs som bevis för innehållets sanningsvärde. I och med den
humanvetenskapliga förskjutningen av intresseområde från strukturer, kvantifieringar och
lagbundenhet till individer, biografier och kvalitativa studier har forskningen på brev ökat starkt.
Tendensen att sammanblanda brevtext och verklighet är fortfarande stark, men har utmanats allt
mer. Postmoderna sanningstvivel har förändrat synen på brevens källvärde och i den teoretiska
diskussionen varnas forskare för att läsa brev som sanningsvittnen eller återspeglingar av
verkligheten. Snarare anses analys av brevtext som konstruktion, narration eller litterär text vara
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önskvärd. I denna studie måste det dock också vara viktigt att breven är förmedlare av tankar och ett
äkta samtal mellan människor där de ställer frågor, ponerar scenarion och söker svar och inspel.
Britt Liljewall skiljer på två centrala tillnärmningar till brevmaterial, en konstruktivistisk
tillnärmning, där brev ses som berättelser och en realistisk, där brev ses som en reflektion av livet. 38

Den senare tillnärmningen är mer intressant för min studie, men förhållandet dem emellan tycks
heller inte svartvitt.
Kristina Persson identifierar i sin doktorsavhandling sex huvudsakliga orsaker och funktioner
knutna till brevskrivande: Praktiska-, rituella-, informationsspridande-, sociala-, normförmedlande-,
minnesskapande funktioner.39 Till dessa kan också fogas en identitetsskapande funktion föreslagen
av Britt Liljewall.40
Breven utgör det enda tillgängliga sättet att effektivt kommunicera över stora avstånd. En
korrespondens upprätthålls ofta av sociala förväntningar - brevet bekräftar att avlägsna närstående
existerar och vill upprätthålla kontakten, ibland utan att innehållet tillskrivs särskild betydelse. Brev
ersätter muntligt informationsutbyte i familjer eller grupper som är splittrade över avstånd.
Dessutom skapar, upprätthåller och i viss mån ersätter breven gemenskap individer och grupper
emellan. Breven etablerar och upprätthåller anknytning till nätverk och tillgången till socialt kapital.
Nätverken av korrespondens verkar i sin tur som ett sammanhållande kitt och en reproduktionsyta
för normer, språkbruk och seder. Som minnesbevarande är brevet underställt exempelvis
dagboksskrivande, men nedpräntande och återberättande av händelser tjänar effektivt till att fästa
dem i minnet. Den identitetsskapande funktionen innebär att det i allt självbiografiskt skrivande
innefattas ett element där författaren definierar sig själv, väljer att framhäva sina positiva – eller för
tillfället viktiga – egenskaper och upplevelser.
Ett kärleksbrev täcker naturligt nog in de flesta ovan nämnda funktioner. Ett par skriver rituellt till
varandra, även när inte någon särskild information finns att förmedla – bara för att ”höra varandras
röster”. Breven tjänar samtidigt som informationsutbyte paret emellan och även mellan deras
respektive släktgrupper – en social funktion som bidrar till att knyta grupperingarna till varandra.
Genom att subjekten kommunicerar med och via utvidgade grupper blir också brevsamtalet
normförmedlande, traderande och jämkande värderingar och hållningar. Huruvida deras egna
 Liljewall (2007) s.14-15.
 Persson (2005) s.38-39.
40
 Liljewall (2007) s.16-17.
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minnen hjälptes på traven av skrivandet är såklart oöverskådligt men att breven, 150 år senare, är
bevarade inom släkten utgör utan tvekan en minnesfunktion. Den identitetsskapande funktionen ska
avhandlas djupare under nästa rubrik.
1800-talet, i synnerhet dess senare del, utgör den svenska brevkulturens gyllende tidsålder. År 1800
förmedlades i Sverige 2 045 000 brev, kort och korsband. 1850 hela 4 763 900 och 1900 så mycket
som 124 204 131 brev.41 Skriftspråkets normer kodifierades under seklet och utöver att allt fler
människor lärde sig skriva, vilket såklart också ledde till en dramatiskt förändrad skriftkultur, så
hade skriften en bärande roll i den pågående samhällsutvecklingen. Brevkulturen var både
pådrivande och vinnande – på och för – såväl pappersindustrins blomstrande som postväsendets
expansion via järnvägar och ångbåtar kringkorsande landet. Postväsendet reformerades grundligt i
1800-talets moderniseringsiver. Det äldre systemet med postbönder övergavs så sakta även på
landsbygden och postexpeditioner etablerades för att underlätta hanteringen. Den dramatiska
tillväxten av kommunikativ infrastruktur gjorde brevkorrespondensen möjlig och önskvärd över
tidigare hisnande avstånd. Mellan denna utvecklings höjdpunkt och det slutgiltiga genomslaget för
telefon och telegram äger, ifölje Kristina Persson, självaste glansåldern rum.42
Breven var fram till mitten av 1800-talet den enda tillgängliga kommunikationsformen över avstånd
om vi bortser från muntligt bud, telegrafen kunde inte ersätta brev vad gäller omfattning och
kostnader. Brevet hade följaktligen ett mycket högt nyttovärde men utgjorde också ett verktyg för
att formera, vidmakthålla och utveckla en social grupps inre samspel, värderingar och normer. Detta
i synnerhet eftersom breven relativt långt in i seklet hade en utpräglat offentlig aspekt. Brev
adresserades länge specifikt till ett hushålls föreståndare oavsett vem som var den personliga
kontakten i hushållet och lästes generellt högt inför dem det gällde. Detta presenterar också en
svårighet vid tillnärmning till materialet då den faktiska mottagaren kan skilja sig från eller vara
vidare än den adresserade mottagaren. Under 1800-talets första hälft, menar Persson, var
privatbrevet tämligen öppet för alla tillgängliga och lästes, tyst eller högt, fritt inom den privata och
den semi-offentliga (representerad av exempelvis den borgerliga salongen) sfären. Breven kan alltså
ses som offentliga texter inom den privata domänen och hade ofta en övergripande roll som
nyhetsförmedlare snarare än som privat korrespondens. Det privata, anser Persson, tjänar som gräns
mellan familjen och det offentliga men kan inte dra gränser inom själva familjen. Franska män hade
 Douglas (2011) s.33 Siffrorna är hämtade från Yngve Nylanders 1698 års prickebok. En postal historisk-statistisk
studie (1928).
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exempelvis fram till 1880-talet juridisk rätt att läsa alla brev adresserade till hustrun. Douglas anser
att privatiseringen av brev fortskred under 1800-talet och att det vid dess slut inte längre hade den
offentliga karaktär som var uppenbar i seklets början. Sett till mängden brev som då skickades är
inte detta osannolikt, brevpraktiken hade när vi, under 1870-talet, träder in i bilden genomsyrat hela
samhället och därmed normaliserats.43

Brev som en del i moderniseringsprocessen
Britt Liljewall framhåller att brevens allt mer privata natur följer med en generell samhällelig
dragning mot allt högre grader av individualism. Självbiografiskt skrivande ses av henne som ett
redskap för eller uttryck av den ökade reflexivitet och medföljande individualitet som anses höra
moderniteten till. Resonemanget kan också vändas och brevskrivandet ses som identitetsbyggande;
att berätta om jaget och jagets upplevelser formar i någon mån det egna livet och identiteten. Brev
är dock mindre reflexiva och i högre grad kontemporärt förankrade än de andra formerna av
självbiografiskt skrivande under den aktuella perioden; såsom dagböcker – synnerligen privat, och
självbiografier – offentliga först efter subjektets hädangång.44
Brevskrivande är en dialog och befinner sig i ett uttrycksmässigt rum mellan tal och skrift. Skrift
förknippades länge med offentlighet i betydligt högre grad än tal. Det kunde därmed upplevas som
stilbrott eller överhuvudtaget chockerande att skriva om intimiteter eller ens vardagligheter även i
tillsynes privata brev. Att sätta något på pränt uppfattas i en skriftspråkligt dominerad kultur som
mer förpliktigande än samma sak uttryckt muntligt. Samtidigt kan brevens skriftliga form också
skapa en frihet som det fysiska mötet saknar. Det kan vara lättare att öppna sig själv i stillheten vid
pulpeten än öga mot öga med en uppmärksam person. I skrivsituationen finns också en tid för
reflektion och en möjlighet till omformulering som saknas i det mer aktiva samtalet.45
Konstantin Dierks, vilken har skrivit om brevskrivning såsom social praktik, menar att ”the familiar
letter” – brev vars syfte var att uttrycka tillit, omtanke och samhörighet med släkt, familj och vänner
– uppkom i den anglosaxiska kultursfären kring 1700-talets mitt. Brevställare, manualer för
skrivandet av korrekta och stilsäkra brev, hade mycket stor spridning inom dessa områden och
skulle få stor spridning, men omtvistad betydelse, även i Sverige under det följande seklet.
Brevställarna spreds främst i de perioder då nya sociala grupper introducerades till brevkulturen och
 Persson (2005) s.31-33, 40; Douglas (2011) s.37.
 Liljewall (2008) s.11.
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Dierks ser ett samband mellan homogeniserad brevkultur och framväxten av en borgerlig
medelklassidentitet – unik både i förhållande till över- och underklass. Brevskrivandets
konventioner, traditionellt rotade i makten och överklassen, demystifierades genom manualerna och
medelklassfamiljer med aspirationer på socialt refinement och mobilitet hjälptes på traven.
Brevställarens funktion och målsättning, i denna framställning, var att karva ut ett distinkt
sociokulturellt utrymme som kunde tillhöra medelklassen exklusivt.46 Följden av detta är att breven
uppkommer i ett homogeniserat tillstånd, de följer relativt nära etablerade normer och konventioner
varför också innehållet i specifika brev, stilmässigt om inte till kontentan, kan användas för att öka
förståelsen för en brevgenre i allmänhet.

Om kärleksbrev som källmaterial
Graden av offentlighet bör ha varit lägre för kärleksbrev än för andra typer av korrespondens. Själva
premissen för kärleksbrev förutsätter att sändare och mottagare är intimt förbundna och kan
kommunicera dolt från omvärldens lystna blickar. Kärleksbrev som sådana hade alltså inte varit
riktigt möjliga under andra förhållanden. Liljewalls bibelciterande bönder är ett strålande exempel
på detta, ett omfattande tolkningsarbete från forskarens sida blir nödvändigt för att kunna läsa in
passionerad kärlek i de ganska offentliga breven.47 Precis hur detta faktiskt yttrade sig är inte alla
gånger lätt att tillnärma sig. Som oftast är det endast texten i breven som berättar om vem som kan
och förväntas läsa. Karen Lystra finner exempelvis för amerikanska kärleksbrev från 1800-talet att
dessa uppfattades som synnerligen privata förteelser och att detta förde med sig en frispråkighet
som för den viktorianska medelklassen annars är mycket svår att finna.48 Christina Douglas
benämner kärleksbreven som ‘textuell samvaro’ – ett tillstånd där brevet befinner sig i gränslandet
mellan text och fysisk samvaro. Brevet uttrycker och utgör ett avtryck av den älskade och dyrkades
verkliga liv och kan således tillmätas en nästintill helig kvalité. Just detta leder också till en relativt
hög grad av besparing varför också det tillgängliga materialet för denna typ av studier är
förhållandevis stort.49
Lystra visar hur amerikanska brev efter 1800-talets mitt generellt var tämligen offentliga. Just
kärleksbreven var dock raka motsatsen. Relationen till och genom breven var i högsta grad fysisk –
närmande sig ett äkta möte – de lästes i ensamhet, togs med till sängen, stoppades i rockfickan,
 Dierks (2000) s.31-37.
 Liljewall (2011) s.92-98.
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kysstes och till och med talades till. Kärleksbreven representerade således den verbala intimiteten i
att vara på tumanhand med sin älskade. Den viktorianska romantiska kärleken definieras delvis av
den fria och öppna kommunikationen inom förhållandet och äktenskap inom medelklassen
uppmuntrades efter dessa premisser. Kärleken är alltså tätt knuten till separationen av det privata
och det offentliga och äktenskapet – utifrån den romantiska kärleken – får sägas vara den absoluta
höjdpunkten av det privata.50 Denna intima karaktär gör att kanske inget annat källmaterial är
jämförligt såsom grund för en undersökning om känslor, tankar och beteenden inom romantiska
relationer.

Genus i kärleksbrev
Tillnärmade sig män och kvinnor brevmediet på olika premisser? Detta är en intressant fråga även
om den kanske inte har en avgörande inverkan på min egen studie. I kärleksbreven är det ju
nämligen just de könsliga olikheterna som är grundläggande för korrespondensens upprättande.
Könens olika levnadsvillkor i 1800-talets samhälle innebar enligt Persson också att det verkade i
skilda språkmiljöer, till följd av varierande möjligheter till utbildning finns det indicier för en
språklig klyfta mellan könen. Vissa äldre studier påvisar skillnader där kvinnliga brev skulle vara
mer talspråkliga och enklare i sin formulering, Persson avvisar emellertid detta med erfarenheten att
variansen är så otroligt mycket större mellan sociala grupper än inom desamma.51
Klart är att 1800-talets manliga verklighet var fast förankrad i det offentliga livet på ett sätt som inte
var kvinnan tillgängligt. Detta innebär också att i synnerhet män tycks ha upplevt den privata sfären
som en plats där deras ‘sanna jag’ kunde komma fram och tillåtas blomstra. Kvinnor, som i det
stora hela var mer begränsade till den privata sfären, tycks inte ha upplevt samma dualitet som den i
högre grad offentlige mannen. Mäns position mellan två skiljande ideal och skilda världar; med
arbete, ekonomi och karriär på den ena handen och familj, hem och kärlek på den andra, kunde
onekligen upplevas som problematisk. Karen Lystra visar hur detta ofta yttrade sig i klagande
tirader i amerikanska kärleksbrev, ofta är missnöjet koncentrerat till bristen på tid till det som
egentligen betyder något i livet. 1800-talets familjeförsörjande man var fast i dragkampen mellan
pengar och kärlek – oförmögen att hänge sig till det han verkligen ville göra av rädsla för att gå
miste om det andra. Också kvinnor var väl medvetna om denna dikotomi och såg sig själva, inte
sällan, som hinder i vägen för männens ambitioner. Män identifierade å andra sidan ofta sina egna
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ekonomiska framgångar med kvinnans lycka, om de inte kunde ro karriären i hamn skulle deras
hustrur förbli olyckligt lottade. Själva ansåg sig dessa män nöjda med kvinnans kärlek, men de
skulle aldrig tro att enbart kärlek skulle räcka för att tillfredställa motparten, något som Lystra
kopplar till den protestantiska arbetsetiken utifrån Max Weber. I Lystras tolkning är det dock
intressant att partnern nästan helt övertagit Guds centrala roll, det hårda arbetet utförs inte längre,
uttalat, för den högstes skull utan i stället för partnern.52
Merparten av den tillgängliga informationen om 1800-talets familjeliv utelämnar väsentliga bitar
såtillvida att man sällan kan visa hur ett visst beslut fattades, vilka inspel som kom från parterna och
vem som hade mest inflytande på det slutgiltiga beslutet. Om en kompromiss ägde rum eller om den
ena parten blev överkörd och domderad. Vi är väl medvetna om de idealiserade förhållandena som
ansågs viktiga, men kan oftast inte uttala oss om det specifika maktförhållandet inom ett hushåll.
Könsrollerna är alltså relativt spikade, men hur mycket vikt de tillmättes och hur ofta de överträddes
är svårare att specificera. Lystra belyser hur könsrollerna förvisso är väl framträdande i hennes
källmaterial, men även hur bruket av könsroller är kreativt snarare än rigitt och alltid kunde
anpassas efter stundens behov. Generellt var kvinnor husets auktoriteter vad gällde barnuppfostran,
hälsa och sjukdom, inköp till hemmet, dess skötsel, matlagning och hemmets moral – även utanför
hemmet gällande religion och blandkönade aktiviteter. Både män och kvinnor hävdade denna
kvinnans överhöghet inom den privata sfären. Mäns könade auktoritet sträckte sig snarare över
pengar, att ‘lyckas’ ekonomiskt och uppnå världslig framgång samt sköta kontakten med den
offentliga sfären. Flexibilitet i könsrollerna var ofta närvarande men självhävdelse var ett manligt
prerogativ på samma sätt som negligerande av den egna viljan var ett kvinnligt. Kvinnligheten och
den feminina rollen var också under stark kritik under 1800-talet. Även om relativt sett få kvinnor
var aktiva inom kvinnorörelsen så påverkade dess tankar samhällsdebatten i hög grad och tankarna
traderades och diskuterades även bland konservativa män och kvinnor. Den manliga könsrollen var
dock i mycket låg grad kritiserad och snarare tagen som självklar.53

Tendens och källvärde
Brevskrivandet utgjorde sålunda under 1800-talet en viktig social praktik, i synnerhet inom
borgerskapets sociala sfärer. Praktiken var sammanfogad av de vanor, värderingar och sociala
plikter som höll brevväxlingen levande. De mönster som framträder i korrespondensen,
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brevförfattarnas interaktioner sinsemellan och med de fysiska objekten, breven, är vad som i
slutändan möjliggör en brevväxling. Att beskåda brev som yttringar av en specifik kultur möjliggör
försiktigt dragande av, förvisso svaga, generaliseringar utifrån materialet även när bara ett litet fåtal
individer, eller ett litet textmaterial, involveras. Brevförfattarna delar brevkultur med andra dito och
kan således förväntas yttra sig någorlunda likartat inom genren. De materiella, kulturella och
ideologiska villkoren för brevskrivning var trots allt, ifölje Persson, tämligen lika familjer och
grupper emellan.54 Att dra för stora växlar på detta vore dock ytterst osakligt, ett exempel är
omöjligt att göra generaliseringar utifrån, men det är viktigt att påpeka hur materialet ändå kan
återspegla ett större sammanhang.
En framträdande styrka för brev som källmaterial är att det är förhållandevis enkelt att identifiera
aktörer, kontext och källans tillblivelse. Generellt går dessa att spåra rent innehållsmässigt i breven
som på den vägen, något poetiskt formulerat av Persson, ger ”vittnesbörd om sin [egen] tillblivelse”.
 Att breven som oftast är daterade underlättar också för upprättandet av en kronologi och
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kronologin är onekligen viktig just för brev som källmaterial. Breven uppkommer i ett tillstånd av
dialog över avstånd och är också formulerade i hög grad efter talspråkliga konventioner.
Brevförfattarna reagerar på varandras tankar och utspel och en brevkorrespondens uppstår
självfallet ej ur vakum. Skribenten vill framstå med specifika egenskaper inför den specifika
mottagaren och breven kan därför illustrera och berätta om socialt gångbara sätt att framträda som
far, husbonde, dotter eller älskare i en vidare social kontext än inom brevets ramar.56
Att skilja berättelsen som presenteras i brevet från det verkliga livet är viktigt i den moderna
diskussionen. Samtidigt bedrivs en fördjupad problematisering av sambandet mellan text och
verklighet. Fördelar till trots är det viktigt att påpeka hur arkiverade brev näppeligen representerar
den faktiska brevväxlingen. I mitt eget material är det gott om exempel på tillfällen där avsändaren
önskar se breven hemlighållna eller brända efter läsning men där de ändå har sparats. Detta gäller
dels brev vilka författaren ansett blivit för fula och plumpa men även där närståendes svårigheter,
nackdelar eller ting av alltför privat natur omskrivits. Avhandlades ämnen av än mer känslig natur
så är det sannolikt att dessa brev mycket riktigt blivit brända eller på annat sätt makulerats,
referenser till eldade brev finns även de representerade i materialet. 1800-talets brevskrivare var väl
medvetna om svårigheterna i att hålla skriven text hemlig. Breven skulle dels hanteras av
 Persson (2005) s.25.
 Persson (2005) s.25.
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 Persson (2005) s.25-26, 28.
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postsystemet och tummas av åtskilliga, potentiellt långa, fingrar under förmedlingen och skulle
sedan förvaras i ett hem där såväl tjänare som familjemedlemmar var misstänkta spioner. Alldeles
oavsett om breven lästes offentligt i hemmet fanns det följaktligen stora brister i brevens sekretess.57
Frågan om hur representativ en bevarad brevsamling är för den faktiska korrespondensen är alltså
svår att besvara.
Det är också möjligt att betrakta brev som konkreta kvarlevor av mänskligt agerande snarare än som
berättande källor. I sådana sammanhang brukar man tala om performativa källor; brevet har faktiskt
hänt. Det har skrivits som en medveten handling. Det har tillkommit vid en speciell tidpunkt och för
att uppnå ett syfte. Innehållet är således en realitet såtillvida att det har skrivits, avsänts, lästs och
fått sociala konsekvenser. Brevet måste betraktas som logiskt i förhållande till den målsättning
skribenten hade med sitt skrivande. Som kvarlevor är alltså brev ”sanna”. När vi skriver brev, eller
för den del mejl, så sållar och väljer vi bland verkliga händelser och erfarenheter. Vi tillrättalägger
verkligheten och anpassar den efter mottagarens upplevda intresse och den grad av intimitet som
existerar oss emellan. Liljewall hårdrar detta och menar att brevets tilltänkta mottagare är så
inblandad i skapelseprocessen att denne måste beskådas som en faktisk medskapare till den färdiga
produkten.58
Brevet uppkommer således i en slags individuell uppfattning av en dialogisk relation. Även om brev
inte kan läsas som direkta återspeglingar av liv och person så innehåller de såklart en viss grad av
sanning, en viss sorts sanning. De har skrivits med allvar, generellt, och också lästs med allvar. De
blir värdefulla källor till vad Liljewall kallar den ”föreställda verkligheten”.59 Skribenternas
uppfattningar om jaget, duet och omvärlden återspeglas. Våra själv- och världsuppfattningar är i
allmänhet grundade på gjorda erfarenheter och är något vi generellt tror på och upplever som sant
och verkligt. De föreställda verkligheterna är subjektivt sanna. Tendens i breven diskvalificerar dem
alls inte som källor utan ökar snarare användbarheten om den används rätt. Tidsbundna roller,
identitet och värderingar synliggörs i breven och dessa är viktiga i studiet av historien. Liljewall
inser värdet av konstruktivistiska och diskursbaserade analyser men anser att rekonstruktion av
identitet och tankevärld är de viktigaste målen i studiet av brev. Breven har en högst social funktion
och bör studeras som ett avtryck av den sociala människan.60
 Stöd för detta finns hos Persson (2005) s.46, 76.
 Douglas (2011) s.43-45; Liljewall (2008) s.15.
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 Liljewall (2008) s.15.
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 Liljewall (2008) s.16.
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Det jag specifikt kommer eftersöka i breven kan kokas ned till just detta; avtrycket av människor i
förälskelse inuti en social kontext. Kommunikationen mellan två specifika individer inom ramarna
för ett centralt skede av deras liv. Vad de talade om, hur de talade om det och vilka roller och
positioner, vem, som antas i specificerade frågor och överväganden. Alla frågor till vilka
kärleksbrev torde utgöra en sällsynt matnyttig källa.
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5. Metod
Uppsatsen är uppdelad i två övergripande delstudier. Den första delen kvantitativ och den senare –
och mer omfattande – delen av kvalitativ natur.

Den kvantitativa delen
Om vi talar om det ekonomiska – det rationella, och det romantiska samtalet som två separata,
parallellt förda samtal så måste det finnas en metod för att avgöra vad som är vad och förmedla
omfång. Målet med den kvantitativa delen är således att belysa källmaterialets natur på en gripbar
och lätt förmedlad nivå. Att presentera citat och analyser sida upp och sida ned kan göras i
oändlighet utan att läsaren får något egentlig uppfattning av dessas omfattning och betydelse i
materialet. Den kvantitativa överblicken tjänar också till att illustrera vissa förändringar över tid
som är synliga i materialet och till att belysa individuella skillnader i förhållande till de analyserade
aspekterna av breven.
För att reda ut detta ämnar jag använda mig av en metod utvecklad av Janken Myrdal specifikt för
att kunna presentera en statistisk översyn över ett material av kärleksbrev.61 Myrdal sorterar
innehållet i ett antal för honom relevanta kategorier; delade känslor, delade praktiska
angelägenheter, individuell aktivitet, familjen – och slutligen – externa händelser. Varje relevant
paragraf i breven har så tillskrivits poäng från de olika kategorierna, en paragraf som innehåller
flera kategorier; exempelvis familj och delade känslor, tillskrivs poäng för båda kategorier. De
paragrafer som inte innehåller något relevant är inte med i studien.62 Det finns såklart fördelar med
att använda sig av Myrdals kategorier för att underlätta en jämförelse med dennes fynd, med en
tidslinje beskrivande brevsamtalets förändring och innehåll under åren av uppvaktning. Dock gäller
även denna studie endast brevväxling mellan två individer varför någon större generaliserande
styrka inte står att finna i jämförelsen.
Myrdal studerar förlovningsbreven mellan två individer vid ungefär samma tid som mina subjekt,
men under andra ekonomiska förhållanden. Johan Fredrik Isacson och Anna Pettersson skrev
omkring 170 brev till varandra, nästan alla bevarade, från 1879 till 1884. Myrdal analyserar
brevmaterialet med, och i kontrast mot, Johan Fredriks dagbok från samma tid. Genom denna

 Myrdal (1995)
 Myrdal (1995) s.149.
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jämförelse hoppas Myrdal kunna illustrera vad som inkluderades och utelämnades i de båda
medierna.63 Myrdal har följaktligen något annorlunda mål än jag själv med arbetet, varför jag har
tillfört några kategorier för att både möjliggöra jämförelser med dennes arbete och tillföra viktiga
element till min egen undersökning.
Kategorierna som kommer användas är; från Myrdal:
Delade känslor: Infångande dels resonemang om kärlekens natur och dels resonemang om den egna
kärleksupplevelsen. Andra delade känslor, några gånger sorg – vid enstaka tillfälle ilska – placeras
även dessa i denna kategori men är tillfölje källmaterialets natur underrepresenterade i förhållande
till amorösa yttringar.
Delade praktiska angelägenheter: Denna kategori fokuserar på aktiv problemlösning och praktiska
förhållanden som behandlas och ordnas paret emellan. Det kan gälla ting eller nyheter som ska
förmedlas vidare, fastställande av planer för lysning och bröllop och dylika spörsmål. Myrdal har
från denna kategori uteslutit resonemang om fysiska möten men jag har efter övervägande valt att
införliva även dessa. För Myrdals par, vilka var närboende, var dessa betänkanden förekommande i
nästan vart brev medan de för mig är både mer sällsynta och för subjekten mer invecklade.
Individuell aktivitet: Illustrerar förekomsten av personliga förehavanden i breven. Kan röra allt från
besök hos släktingar eller på teater till arbete i ladugård eller trädgård. Aktiviteternas natur skiljer
sig naturligtvis individerna emellan.
Familj: Hit förs förekomsten av resonemang som innefattar familjemedlemmar och släktingar.
Externa händelser: Händelser som äger rum utanför den inbördes relationen och släktgruppen.
Skvaller om bekanta, nyheter från omvärlden och liknande resonemang. Generellt är denna kategori
ytterst ovanlig i materialet. Så litet förekommande att jag bedömt kategorin som onödig att
inkludera. Externa händelser är mycket sällsynta även hos Myrdal.64
Till dessa kategorier har jag tillfogat en aggregerad kategori; Ekonomiska betänkanden med tre
underrubriker. Paraplykategorin innefattar alla typer av ekonomiska resonemang, från nyheter om
 Myrdal (1995) s.148.
 Myrdal (1995) s.149 Externa händelser figurerar i min kompletta brevmaterialet, totalt i de 40 brev som behandlas i
den statistiska analysen återfanns dock bara en enda instans.
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sädens beskaffenhet via lån och krediter till inhandlande av klänningar och hattar. Ekonomiska
resonemang som inte kan tillskrivas någon av kategorierna nedan förs direkt till paraplykategorin,
främst gäller detta ekonomiska överväganden som rör familjemedlemmar men endast indirekt
påverkar studiens subjekt. Underkategorierna rör subjekten direkt och är uppdelade enligt följande:
Framtida ekonomi: Rörande planering för framtiden, ekonomiska betänkanden som ännu inte kan
realiseras eller angripas handgripligen. Exempelvis sökande efter en fastighet, resonemang om
tjänstefolkets omfattning och liknande.
Delad ekonomi: Ekonomiska betänkanden som delas paret emellan men rör påverkbara tillstånd
eller aktuella beslut inom det gemensamma boet som är i färd att upprättas.
Individuell ekonomi: Denna kategori går såklart in i den föregående till viss grad. Det är inte alltid
enkelt att särskilja det ekonomiskt fristående tillståndet innan äktenskap med det gemensamma som
inträder efter dess ingående. Effekterna av de individuella ekonomiska aktiviteterna påverkar såklart
den delade ekonomin i det långa loppet men är i stunden tillskrivna den enskilde. Förhållanden
inom Hennings nuvarande arrende hör hit och även Sophies arbete för sin faders hushåll, detta så
länge inte kopplingen till framtiden eller det gemensamma nämns direkt av brevförfattaren. Saken
kompliceras ytterligare när jag samtidigt ska tala om en gemensam ekonomi som är i färd med att
etableras. Ska individuella ekonomiska beslut från Hennings sida kodas som gemensam ekonomi för
att de två snart ska utgöra ett delat hushåll eller ska denna typ av information hållas individuell och
boen anses förenade först vid äktenskapets inledande? Lösningen har blivit däremellan, individuella
ekonomiska handlingar och betänkanden kodas som sådana när inte intentionen att föra något till
det gemensamma boet uttrycks i texten.
Myrdal tar inte med introducerande och konkluderande meningar i sin statistik, något jag har valt att
göra då de vissa mönster till trots skiljer sig i breven, dels subjekten emellan och dels över tid. För
den kvantitativa analysen har jag använt mig av fyrtio brev, tjugo vardera för de två subjekten,
kronologiskt urvalda och avsända vårvintern 1877 respektive 1878. Att ha två nedslag möjliggör för
resonemang om förändring över tid och att tiden på året är densamma säkrar mot skevhet på grund
av skillnader i bondens jordbruksaktiviteter och arbetsbelastning.

35

Den kvalitativa delen
För den kvalitativa delen av undersökningen har jag valt att arbeta med en modell löst utformad
efter Götlind och Kåks mikrohistoria. Tanken är att substans i studien kan nås genom att noggrant
studera ett enskilt händelseförlopp och analysera förhållanden tätt slutna inom en specifik kontext.
Mikrohistoria utgörs av försöket att i en historisk undersökning fånga själva vardagslivet och det
mundana – att i botten av ett större sammanhang utföra studier som belyser den lilla människan och
hennes erfarenheter. Denna tillnärmning är särskilt matnyttig när det är mentaliteter, hållningar,
kollektiva föreställningar och upplevelser av ett specifikt fenomen som eftersträvas i en
undersökning.65 Som sådan bedömer jag mikrohistoria som en mycket lämplig tillnärmning till det
aktuella källmaterialet. Äktenskapsmönster och kapitalöverföring kan diskuteras i det oändliga i
aggregerade former, men utan insyn i hur rådande förhållanden faktiskt tedde sig för de individer
som omfattades blir det hela själlöst och nästintill ointressant.
Rent metodologiskt har jag gått tillväga på följande sätt: Först har jag fotograferat, digitaliserat och
läst samtliga bevarade brev mellan Henning och Sophie. I denna genomläsning har jag därefter
isolerat och transkriberat alla de stycken i breven som omtalar; 1. Ekonomiska förhållanden, tankar,
förfaranden och handlanden. 2. Tankar om kärleken och äktenskapet. 3. Familjen och släkten i
betydande sammanhang (alltså inte varendaste hälsning och förfrågan). Utöver detta har jag också
transkriberat andra intressanta förhållanden, särskilt poetiska stycken och utstickande resonemang,
inte nödvändigtvis av relevans för studien men essentiella för författarens höga nöjes skull.
Alla dessa utdrag har sedan placerats i kronologisk ordning och därefter kategoriserats utefter några
generella rubriceringar. Således har jag samlat ett mycket stort antal intressanta citat under
kategorierna Kärleken: Hur de båda såg på och uppfattade kärleken, som ideal och som påtaglig,
drivande känsla? Individuell ekonomi; Hur tedde sig den ekonomiska verklighet vilken omfattar
subjektet i skrivande stund? Gemensam ekonomi; som föregående kategori fast omfattande båda
subjekten. Hur angreps förberedelser för det gemensamma boet, letande efter fastighet och
drömmar/planer om framtiden? Familjens- och släktens ekonomi: Hur upplevdes och hanterades
familjens inspel på subjektens ekonomi, praktiska beslut och vice versa? Några specifika
händelsekedjor har också fått egna kategoriseringar utöver detta för att underlätta överskådligheten.
Sophies faders ekonomi tillhör dessa, detta av snart uppenbara anledningar. Alla dessa
 Götlind & Kåks (2004) s.25-26.
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transkriberade citat, utgörande ett dokument på omkring 80 sidor, har sedan analyserats med
utgångspunkt i tidigare forskning och presenteras under tematiska rubriker. Alla citat har därmed
ingått i rekonstruktionen av den övergripande berättelsen och alla relevanta citat har ingått i
analysen av specifika teman.
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6. Historisk bakgrund
När de svenska landskapslagarna nedtecknades under 1200- och 1300-talen var äktenskap en
angelägenhet främst för släkten eller ätten. Inledande för förbindelsen var fästningen,
trolovningsceremonin, där brudgum – eller dennes företrädare – och giftoman upprättade den
ekonomiska överenskommelsen och fastslog morgongåva och hemgift. Giftomannen stod för den
omyndiga kvinnan, representerade släkten och utgjorde en institution som fem hundra år senare
fortfarande var lika stark. Åtminstone efter kristendomens intåg i landet krävdes brudens samtycke,
under heden tid är detta förhållande oklart. Före kristendomen kunde hustrur vara flera, hushållet
inkludera också bifruar och fränkor och skilsmässan var mycket enkel. Mannen, inte kvinnan,
kungör i vittnens närvaro att han önskar skiljas från sin hustru och förväntas sedan på något sätt
gottgöra dennas släkt. Äktenskapsbrott kan ifölje landskapslagarna enbart begås av kvinnan,
såtillvida inte en man belåg annans hustru och frillor tillhörde vanligheten, i vart fall för
välbemedlade. Den beslutande makten ligger här fast förankrad i först familjens- och sedan
66

mannens händer.

1734 års lag förändrade äktenskapsinstitutionen på flera plan. Först och främst skulle mannen vara
minst 21 och kvinnan minst 15 år fyllda för att äktenskap skulle kunna ingås. Lysning och vigsel
blev obligatoriskt men trolovning, det äldre och folkligare systemet, fanns likaväl kvar. Också
fästningen blev juridiskt bindande, skulle utföras inför fyra vittnen och tillät samlag inom sina
ramar. Barn mellan fästman och fästekvinna var alltså att räkna som äkta barn med full arvsrätt.
Dubbelheten som existerade kring trolovningspraktiken illustreras av att samlag där konstituerar
äktenskapet samtidigt som sådant ”otidigt sängelag” var straffbelagt i kanonisk lag. Sängelag
utanför trolovning innebar med den nya lagen också att de som utfört brottet förlorade rätten att
bilda bo tillsammans. Viktigt i 1734 års lag är också att husbönder gavs formell giftomannarätt över
sina kvinnliga anställda, och föräldrar över manlig avkomma. Utökandet av den senare rätten
hänger sannolikt ihop med 1600-talets storgods, främst adeln ville begränsa sönernas fria rätt att
fatta ekonomiskt ofördelaktiga beslut. Andra jordägande klasser torde inte heller ha invänt i någon
högre grad. Lagstiftningen var således tydlig; barn skulle alltid följa föräldrars vilja.
Självförsörjande myndiga söner fick dock gifta sig efter eget huvud, så även änkor – men ingen av
dem med en, av släkten, ”ofrejdad” person. De kunde dessutom tilldömas böter för trots av
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Taussi Sjöberg (1988) s.33.
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föräldrar.

Äktenskapet som institution har följaktligen gått från att vara en privat, släktbetonad, ekonomisk
uppgörelse till att bli ett kyrkligt sakrament för att slutligen ända upp som en statlig institution. Att
den privata ekonomiska aspekten i och med detta skulle ha försvunnit eller tonats ned är dock ett
felaktigt antagande.

1800-talets äktenskap
Vid 1800-talets inträde är Sverige fortfarande ett djupt paternalistiskt land. Individen måste tillhöra
ett kollektiv, såsom släkt, familj, gård eller företag, eller vara husbonde i egen rätt. Att stå utanför
68

systemet innebär försvarslöshet och är både olagligt och straffbart.  Reproduktiva betänkligheter
faller sålunda även de under den kollektiva fanan och utgör kollektiva beslut där individens vilja
och ve måhända tillgodoses, men detta först när kollektivet har fått sitt. Detta system luckras dock
sakta upp under seklets gång, men kvarlevor finns kvar under lång tid framöver.
Först 1864 myndigförklarades kvinnor från 25 års ålder, kvinnlig myndighet hade förut varit
förbehållet endast änkor, men samtidigt gällde att kvinnan återgick till omyndighet när hon inträdde
69

i äktenskap och maken blev hennes förmyndare.  1884 sänktes myndighetsåldern till 21 år men
70

gifta kvinnor skulle förbli omyndiga ända till 1921.  Män som gifte sig mot fäders vilja kunde fram
till 1872 straffas med arvslöshet, detta så länge de ej var självförsörjande i egen rätt. Kvinnors
självbestämmande begränsades sålunda av giftomannainstitutionen och mäns av det ekonomiska
beroendet av föräldrarna. Taussi Sjöberg menar att valet av partner var relativt fritt på 1800-talet i
de flesta miljöer. Särskilt i de lägre klasser där brist på egendom och, för städernas del, brist på
landsbygdens sociala kontroll, förenklade ekvationen. I de jordägande folkskikten kan vi räkna med
att många val var relativt likvärdiga för föräldrarna varför ett visst mått av fri vilja existerade så
71

länge man gifte sig inom den egna sociala gruppen.  En omyndig kvinna hade dock inte mycket att
sätta emot föräldrars vilja, även om hon juridiskt sett måste tillfrågas och instämma. Förhalande av
lysning, att genom privata samtal övertyga prästen att neka vigseln eller i sista hand – att neka vid
72

altaret, vilket såklart var fruktansvärt skamligt, var tillgängliga utvägar från oönskat äktenskap.
 Hedenborg & Kvarnström (2000) s.66; Taussi Sjöberg (1988) s.56-57, 59-60.
 Hedenborg & Kvarnström (2000) s.29.
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 Det var redan tidigare möjligt att ansöka om kunglig dispens och bli myndigförklarad om förmyndaren kunde
beläggas som försumbar. 1858 förenklades denna process rejält.
70
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Andra lämningar från paternalismen som fasas ut under 1800-talet innefattar hustruaga som blir
straffbart 1864 och aga av barn och tjänstefolk, över femton års ålder, som förbjuds först 1888.
1874 fick också kvinnor utan änkestatus rätten att själva förfoga över sina löner, tio år senare även
rätten att förvalta egendom.
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Familjens roll var under 1800-talets sista decennier stadd i förändring. Från att vara den basala
produktionsenheten i agrarsamhället stod den i färd att omvandlas till en konsumtionsenhet i den
industrialiserade världen. Idealet var den borgerliga familjen med mannen som ensam försörjare
och med kvinnans plats i hemmet. Detta var dock långt från den arbetande människans verklighet.
Fram till sekelskiftet dominerades Sverige av familjer på omkring 5-6 personer. Generellt något
större på landsbygd än i staden. I västra och södra Sverige var kärnfamiljen redan relativt vanlig
under 1800-talets andra hälft. Månne berodde detta på större handel med jord och att arv av jord
därmed hade mindre betydelse. Större hushåll var vanligare där den extra arbetskraften kunde
sysselsättas året om, det vill säga allra mest i skogsbygder med arbete på skogen om vintern och
74

större fokus på, mindre säsongsbetonad, djurhållning än odling.

Under 1800-talet blev det allt vanligare med kvinnor som aldrig gifte sig. Framförallt gäller detta
över- och borgarklassen i landets urbana miljöer. Det var ett markant kvinnoöverskott i Sverige vid
denna tid men detta förklarar inte hela förhållandet. Talande för detta är att ungefär hälften av alla
hushåll i mellansvenska städer förestods av kvinnor vid seklets mitt, denna siffra innefattar dock
även änkor. Generellt tycks kvinnor, eller deras förmyndare, under denna tid ha föredragit att gå
ogifta snarare än ingå äktenskap som skulle innebära ett kliv nedåt på den sociala rangordningen.
En ekonomisk nedgångsperiod under seklets första halva borde ha inverkat på denna osäkerhet.
Kanske kan det även ha inverkat att en, i vart fall urban, högreståndskvinna saknade den relevanta
erfarenheten och kunskapen för att bli en duglig bondhustru. Det senare framhålls av Carlsson men
avvisas å andra sidan av Eva Helen Ulvros, som anser att borgerskapets ovilja att gifta sig nedåt är
en mer duglig förklaring. För vissa kvinnor torde även omyndigförklarandet ha utgjort en
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avskräckande faktor för äktenskapets ingående.

 Hedenborg & Kvarnström (2000) s.71; 181.
Hedenborg & Kvarnström (2000) s.250-251.
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Sten Carlsson har sammanställt omfattande statistik över svenska 1800-talskvinnors
giftermålsmönster:
Tabell 1. Äktenskapsfrekvens (%) för svenska kvinnor och dess förändring
under 1800-talet76
Födda 1801-1810

Födda 1851-1860

Födda 1881-1890

Ålder

Ogifta

Ålder

Ogifta

Ålder

Ogifta

30-39

20,6

30-39

29,8

30-39

31,5

40-49

13,7

40-49

21

40-49

23,8

50-59

saknas

50-59

19

50-59

20,1

60-69

10,8

60-69

18,4

60-69

19,4

Källa: Carlsson, Sten, “Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor: Ogifta kvinnor i det svenska
ståndssamhället, 1977, sida 12-13
Tabellen illustrerar hur det, 1800-talet igenom, blev allt vanligare för svenska kvinnor att aldrig
gifta sig. Av kvinnorna i Sophies ålderskohort (födda 1851-1860) var 29,8% ogifta vid 30-39 års
ålder. Sophie tillhör alltså den största gruppen; de som ingick äktenskap innan 30 års ålder.
Samtidigt är det tydligt att en av tre kvinnor inte var gifta i den åldern och att nästan en femtedel av
kvinnorna aldrig gifte sig. Att Sophie gör det valet är därmed inte en självklarhet.
Carlsson visar också, baserat på uppgifter från tabellverket, hur andelen ogifta kvinnor över 15 års
ålder är fördelad över de olika stånden. Dessa kategoriseringar upphör dock efter 1855 varför de
inte nödvändigtvis kan säga så mycket om förhållandena vid Sophie och Hennings äktenskap 1878.
Att en allmän trend av senare eller uteblivna giftermål var verksam är dock otvetydigt och att adel
och ståndspersoner – den senare torde vara Sophies kategori hade hon varit 20 år yngre – i
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synnerhet i Stockholm har betydligt högre procentsatser än övriga kategorier.

För riket som helhet kan vi räkna med en mediangiftermålsålder på 28 á 29 för män och cirka 27 för
kvinnor, detta för 1860-talet och överförbart till följande decennier. Medelvärdet skiljer sig något
men oavsett räknesätt så är den genomsnittliga äktenskapsåldern hög. Vad de sociala differenserna
beträffar så var de marginella på den kvinnliga men stora på den manliga sidan. Kvinnor i de högre
    Carlsson (1977) s.12-13.
Carlsson (1977) s.18-19.
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samhällsgrupperna gifte sig något yngre än allmogekvinnorna samtidigt som männen inom samma
grupper gifte sig senare. Åldersskillnaden i högreståndsäktenskapen är därmed mer markant. Den
adlige brudgummen var i genomsnitt 8 år äldre än hustrun, skillnaden bland präster var 10 år på
1850-talet. För ofrälse ståndspersoner 5-6 år, borgare 4 år och jordbrukande allmoge 3 år. Ju högre
78

social status desto större åldersskillnad.

Båda subjekten i följande undersökning, såväl Sophie som Henning, var följaktligen myndiga och
kunde, juridiskt sett, göra upp om äktenskap på eget bevåg. Det ekonomiska beroendet av föräldrar,
och som vi ska se, släkten är dock en viktig aspekt i detta om de önskar behålla sin sociala position.
Det var, om än en norm, inte en självklarhet att ingå äktenskap under 1800-talet. Av kvinnorna i
Sophies födelsekohort var bara just över två tredjedelar gifta vid 30 års ålder och många förblev
ogifta livet igenom. Att förbli ogift var än vanligare i Stockholm och i synnerhet för kvinnor från
högre samhällsgrupper. Äktenskapet blir därmed ett aktivt val, i synnerhet för en ung kvinna från
stockholmssocieteten.

78

Carlsson (1977) s. 20-21.
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7. Den kvantitativa studien
Denna kvantitativa delstudie bidrar inte med alltför mycket som kan besvara mina frågor, men detta
är heller inte syftet. Syftet är snarare att illustrera källmaterialets beskaffenhet, framförallt genom
att belysa hur de tre centrala aspekterna av denna uppsats övergripande syfte; kärlek, ekonomi och
familj, mycket riktigt är centrala faktorer också i källmaterialet. Tanken är att på så vis skänka
relevans till den kvalitativa undersökningen och de slutsatser som kommer ur denna.

Metoden i praktiken
Jag har behandlat samtliga brev i enlighet med Myrdals metod. För att kunna göra en jämförelse
över tid har jag dock för denna presentation isolerat de första 10 breven från februari och framåt
från Henning och Sophie för 1877 respektive 1878. Februari är då korrespondensen inleds 1877
varför just denna månad blivit startdatum. Dock samverkar ett par problem med källmaterialet för
att tvinga mig att för Sophie 1878 inleda med mars månad istället för februari. Dels ligger Sophie
här i sjukdom och skriver kortare än vanligt, dels är de flesta av breven som av innehållet att döma
sannolikt författats i februari ofullständiga. Målet med urvalet är att kunna identifiera vissa
förändringar över tid och individerna emellan. Är kärleken mer framträdande i korrespondensens
inledande än i dess slut? Följer fördelningen i breven vad som kan förväntas utefter 1800-talets
könsroller, talar han om arbete och hon om känslor?
Först presenteras här exempel på metoden i praxis, med redogörelse för den problematik
tillnärmningen innebär, och sedan resultaten av den genomförda undersökningen.

Exempel på kategorisering och metodologiska betänkanden
Delade känslor: Framträder oftast som ett längre stycke i begynnelsen av varje brev och/eller med
ett längre avslutande stycke. Här (och även för andra kategorier) är det ibland problematiskt att
förhålla sig till vad Myrdal kallar 'paragrafer' – styckeindelning är i stort sett frånvarande i breven
och jag har försökt göra urskiljning vid punkt med ämnesbyte. Ibland är detta problematiskt då
plötsliga spårbyten, omvägar och återkommande ämnen försvårar det hela, i det stora hela, när
siffrorna aggregeras, tror jag dock inte att dessa tveksamheter får något större genomslag.
Delade praktiska angelägenheter: Här har jag uteslutit allt som handlar om husköp. Myrdal uteslöt
allt som behandlade fysiska möten i sin statistik, dessa behandlas dock mycket sällan i detta
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material och får en större betydelse när de gör det. Jag har därför valt att inkludera dem i statistiken
och får undvika att jämföra just denna kategori för vilt med Myrdals.
Exempel: (Sophie) "Nej, jag skulle egentligen tillskrifva dig för att bedja dig vara god på Pappas
inrådan beställa 200 kort till. Tillika säga att Hedvig, Fasters piga, åker ut med henne så att i ej
väntar på henne." Kategoriserat som: Delade praktiska angelägenheter, Familj
Individuell aktivitet: Vad som ska ingå i denna kategori är ibland tvetydigt, vad som är individuellt
och vad som syftar till det framtida samlivet är ofta problematiska överväganden. Individuell
aktivitet från Hennings sida rör till övervägande del resor till och från potentiella gårdar i de tidiga
breven – något som kodas som kombinerad Individuell aktivitet och Framtida ekonomi. Likaledes
med Sophies anskaffning av diverse husgeråd. I övrigt rör det för Sophies del mestadels besök,
visiter och middagar – för Henning bondbestyr.
Familj: Här är återigen ”paragrafer” ett något problematiskt begrepp. Familjen återfinns ofta i
nästan vart ekonomiskt resonemang och utspritt genom texten oftast i form av statusuppdatering av
sjukdomar, giftermål och liknande men också i mycket hög grad som hälsningar och som
redogörelser för besök.
Ekonomiska betänkanden: Här sammanfattas de underliggande kategorierna:
Individuell ekonomi: Denna kategori ska innefatta ekonomiska betänkanden som rör individen i
högre grad paret som kollektiv enhet.
Exempel (Henning): ”Från Småland väntar jag underrättelse af Gösta om ett stort arrende ställt på
ladugårdsskötsel (min starkaste sida). Den gården heter Rinda och ligger vid Emån är fideikomiss
och arrenderas ut på 10 år; priset vet man ej ännu.”
Här är det framhävan av den egna begivenheten för ladugårdsskötsel som är individuell. Samtidigt
rör resonemanget en gemensam framtid. Långtidsarrende eller gårdsköp är de två potentiella
förutsättningarna för äktenskap som Henning nämner i breven så långt. Kanske borde paragrafen
kodas som både Individuell och Framtida men bara ges en post under Ekonomiska betänkanden.
Valet blev ändå att koda som Individuell ekonomi, vidare diskussion om Rinda som följer kodas
som Framtida ekonomi..
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Gemensam ekonomi: Denna kategori fylls med uttalanden som rör ekonomiska spörsmål, vilka
angår dem båda men som är aktuella vid skrivtillfället och inte förpassade till framtiden.
Exempel: (Henning) "Köp ej andra saker än dem du för din egen del behöfver, till dess jag fått se
hvad slag som felas (eller talas). Jag har nu åtkommliga en del pengar som skola användas till
bosättning. d.v.s. Den afdelning jag förstår mig på."
Kodas som: Gemensam ekonomi
Framtida ekonomi: Dessa delar behandlar övervägande husköp och större arrenden som bollas fram
och tillbaka mellan parterna. Resonemangen rör från Sophies sida främst trevlighet, läge och
trädgårdsmöjligheter, från Hennings sida handlar de om gårdarna motsvarar hans önskningar i
lantbruket och potentiella inkomstkällor.
Exempel: (Henning) ”Jag har tvenne gånger varit på en egendom som heter Lund, men tyst, tala
intet om'et, den gården skall säljas nu och jag ville gerna ega'n. Mycket penningar vill det till och
jag min stackare har ju inga. Nu får jag se hvad morbröderna vilja göra. De hafva nog lofvat förr
och bruka stå vid sina löften, kanhända finnes någon annan råd om detta skulle gå oss ur händer.

 Hvad tycker du om Småland, kär vännen min? Kanhända skulle du der kunna trifvas [...]”
Kodas som: 'Famillj', 'framtida ekonomi'
Övrig ekonomi: Ekonomiska betänkanden som inte egentligen, i första ledet, rör dem själva är
också placerade här – generellt gäller detta familjemedlemmars och släktingars ekonomi och planer.
I förlängningen har dessa ofta betydelse för parets ekonomi men i första hand rör de andra. Endast
något enstaka exempel i det totala källmaterialet rör förhållanden utanför släktgrupperna.

Resultat av delstudien
Jag skall nu presentera resultatet från studien i diagramform. Siffrorna presenteras i procent, vilket
alltså är procent av det totala antalet noterade instanser. De delar av breven som inte inkluderar för
undersökningen relevant information är i praktiken inte med här. Det som belyses av sifforna är
därmed mina undersökta temans inbördes relationer snarare än de kompletta brevens beskaffenhet.
Vid genomläsning är det dock inte alltför mycket som förvinner ur statistiken, som alltså ändå
representerar större delen av brevmaterialet.
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Fig.1: Hennings brev, (%) av innehållet, räknat från februari: 1877 respektive 1878. (N=117,
n=20)79

Källor: Henning till Sophie; 1877-02-23 -- 1877-04-14; 1878-02-03 -- 1878-03-11.
Vad gäller Hennings brev kan vi alltså konstatera att de tre kategorierna Delade känslor, Familjen
och Ekonomiska betänkanden dominerar innehållet för 1877. Delade praktiska angelägenheter är
ytterst få under detta år, de två har i februari nyligen skiljts åt och kommer inte mötas igen förrän
sommaren. Individuell aktivitet utgör en betydligt mindre andel i 1877, mer energi läggs av Henning
i korrespondensens första skede istället på uttryck för kärlek, längtan och en nypa ångest – vilket
också avspeglas i storleken på Delade känslor. Känsloyttringarna utgör också en betydligt lägre
andel under 1878, då är egendomsjakten avslutad och Henning är på plats och mycket
arbetsbelastad, bara några månader återstår till bröllopet och gården skall ställas i ordning. Att
Individuell aktivitet och Delade praktiska angelägenheter överstiger kärleken under just denna
period är kanske därför inte så underligt.

 Hennings brev från denna period 1877 innehåller 86 poster, 1878 innehåller 129.

79
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Fig 2. Sophies brev, (%) av innehållet, räknat från februari: 1877 respektive mars 1878.
(N=93, n=20)80

Källor: Sophie till Henning: 1877-02-10 -- 1877-04-23; 1878-03-03 -- 1878-04-21.
Sophie skriver som vi kan se betydligt mer om Familjen än vad Henning gör. Detta återspeglas
även i Myrdals material, båda kvinnorna är rotade i sina familjeliv medan männen arbetar utanför
familjen. I Myrdals studie återfinns en motsvarande ökning av mannens Individuella aktiviteter som
dock inte går att stödja med mitt eget material. Myrdal påpekar även hur mycket som rör familjen,
såsom sjukdom, i praktiken sannerligen innebär aktivitet för kvinnan även om det inte omtalas som
sådan.81 Fördelningen över de andra kategorierna är annars mer jämn, med större andelar av
Praktiska angelägenheter och Individuell aktivitet. Att praktiska angelägenheter tar mer plats för
Sophie beror åtminstone delvis på hennes roll i hemmets upprättande, mycket rör frågor och tankar
om utformning och införskaffning av gardiner, färger och möbler. I 1878 ska dessutom
bröllopsinbjudningar skickas och bröllopet överhuvudtaget planeras – något som intresserar Sophie
betydligt mer än Henning. För båda parterna är det däremot sant att Ekonomiska betänkanden
faktiskt tar mer plats än känsloyttringar i breven, undantaget bara Hennings brev från 1877 där
andelarna är likvärdiga.
Andelen känsloutspel sjunker för både Sophie och Henning för 1878, att kärlekens bevarande och
 Sophies brev från denna period 1877 innehåller 156 poster, 1878 innehåller 173.
 Myrdal (1995) s.150.
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utveckling är viktigare innan datumet för bröllop är fastslaget och affären avgjord torde göra sitt till
detta. Myrdals studie visar även den på en betydligt högre andel kärleksuttryck under
korrespondensens första tid.82 Nu innefattar kategorin inte enbart kärlek, men denna känsla är helt
klart dominerande. Ilska och olust förekommer såklart också, men delas endast undantagsvis av
parterna. Utifrån litteraturen kunde kanske förväntas att Sophie skulle stå för en större del
känslomässig text men så är alltså inte fallet. Tvärtom är Hennings fler i relation till
undersökningens övriga teman, i vart fall under tidig vår 1877. Detta ska utvecklas vidare i den
kvalitativa delstudien men att kvinnans roll som den känslosamme faller ifrån i det aggregerade
materialet är intressant.
Andelen Praktiska angelägenheter förändras över tid för båda subjekten, i praktiken tar denna
kategori efter gårdsköpet delvis över rollen från det som tidigare var Framtida ekonomi. När
fastigheten blivit deras så omsätts drömmar och tankar i praktiken. Utöver detta så har planeringen
för bröllopet, med marskalkar, tärnor, bjudningar och presenter stor plats – i synnerhet vad gäller
Sophies brev. Just bröllopsplaneringen är också anledningen som Myrdal föreslår för en
motsvarande ökning i korrespondensens slutskede.83
Kategorin Familj är mycket omfattande i samtliga brev och förändras inte nämnvärt. Föga
förvånande är andelen familjeresonemang betydligt högre hos Sophie än hos Henning. Vilka
personer som är involverade i dessa resonemang varierar något men inte kraftigt. För Sophie gäller
det en större släktgrupp som träffas i högre grad men med betoning på syskon, fader och en moster,
för Henning är det konsekvent den närmaste familjen plus, framförallt i ekonomiska frågor,
moderns bröder. De båda omnämner dock varandras släktingar i nästan lika hög grad som sina
egna.
Ekonomiska betänkanden framträder också på ytan som relativt oförändrad över tid. Kategorin tar
betydligt större plats hos Henning än hos Sophie vilket måste sägas motsvara förväntningar på
könsroller. Om vi däremot går en trappa djupare och studerar resultaten från subkategoriseringen
framträder dock en annan historia:

 Myrdal (1995) s.149.
 Myrdal (1995) s.149.
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Fig.3: (%) av ekonomiska betänkanden i Hennings brev. Från februari 1877 respektive 1878.
N=117, n=2084

Källor: Henning till Sophie: 1877-02-23 -- 1877-04-14; 1878-02-03 -- 1878-03-11
För Hennings brev kan vi se en stor men föga förvånande utveckling, Framtida ekonomi utgör över
60% av posterna från 1877 men bara just över 10% 1878. Detta är inte underligt då
gårdsspekulationerna under 1877 duggar tätt medan affären avslutas i februari 1878 och det
praktiska arbetet att ställa gården i ordning tar vid. Denna enskilda utveckling kan förklara större
delen av de andra förändringarna. Att mer skrivs om Delade- än om Individuella betänkanden är
kanske heller inte särskilt överraskande. Hennings värv som arrendator pågår under 1877 men är
avslutat 1878, vilket kan förklara hur skillnaden dessa kategorier emellan ökar.

 Ekonomiska betänkanden utgör för 1877 25 poster, för 1878 37.
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Fig. 4: (%) av ekonomiska betänkanden i Sophies brev. Från februari 1877 respektive mars
1878. N=97, n=2085

Källor: Sophie till Henning: 1877-02-10 -- 1877-04-23; 1878-03-03 -- 1878-04-21
Sophies ekonomiska betänkanden liknar i grund och botten Hennings, inte helt onaturligt då breven
ju är svar på varandra och såklart ofta avhandlar samma frågor. För Sophie är dock Framtida
ekonomi helt och hållet frånvarande emedan Henning fortfarande omnämner dylika förhållanden i
1878. Sannolikt beror detta på att Henning då befinner sig på plats i deras blivande hem och att han
i och med detta har större förutsättningar att drömma om dess utveckling än Sophie. Det fåtal
framtidsplaner han nämner är av sådant slag att hon inte kan direkt svara därpå innan hon med egna
ögon kan bilda sig en uppfattning.

Slutsatser
Vad som kan utläsas ur denna kvantitativa översikt är framförallt hur de ekonomiska
övervägandena och tankarna tar mycket stor plats i breven, innefattande ungefär 30% av innehållet
för Henning och närmare 15% för Sophie. Vi kan också se hur familjen är av avgörande betydelse i
korrespondensen, framförallt för Sophie vars liv i hushållet kretsar kring familjens göranden och
låtanden. En könslig, eller i vart fall individuell (och isåfall reflekterande rådande könsordning),
skillnad i subjektens fokus låter sig identifieras. Sophies fokus ligger övervägande på familj medan
Henning diskuterar familjerelaterade, känslomässiga och ekonomiska spörsmål med ungefär samma
frekvens. Även om kärleksbrev torde vara en arena för utväxlandet av känslor och skapandet av en

 Ekonomiska betänkanden utgör för 1877 28 poster, för 1878 23.
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privat intimsfär så ingår alltså här stora andelar av distinkt praktiska och rationella element. Ett
möjligt alternativ hade varit att Henning organiserade och ordnade främst i samråd med Sophies
fader, men så är alltså inte fallet. Det står klart att Sophie är införlivad i så gott som alla ekonomiska
beslut även om hon inte i praktiken fattar dem. Den ekonomiska informationen utgör en betydande
del av parets privata korrespondens och tillsammans med kategorierna Familj och Delade känslor
fångar de in nästan hela brevmaterialet. Känslorna är klart mer förekommande i de tidiga breven än
i de senare. De senare har överhuvudtaget ett mer utpräglat fokus på praktiska förhållanden och
aktivt arbete för att få bröllop och etablering i stånd. Vi ska nu gå vidare och angripa dessa
förhållanden på ett djupare plan i den kvalitativa analysen.
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8. Den kvalitativa delstudien
Det jag ämnar visa med denna delstudie är huvudsakligen två ting. Dels den individuella
upplevelsen av romantisk kärlek såsom kopplad till en ekonomisk verklighet, och dels hur familj
och släkts inflytande genomsyrar den äktenskapliga sfären i dess linda. Från oväsentliga detaljer –
vad ska broderas på boets örngott? – till centrala ekonomiska frågeställningar – är denna gård en
god nog affär för att morbröderna ska vilja investera i den åt oss? Kontentan är att i alla fall detta
äktenskap krävde stor övertalningsförmåga gentemot familjens inledande önskningar, var helt och
hållet baserat – i vart fall retoriskt – på romantiska ideal och ändå i slutändan var fullkomligt
beroende av släkt och familjs ekonomiska välvilja för att kunna fullbordas.
För den kvalitativa delen av denna studie har jag noggrant läst igenom samtliga brev från Sophie
och Hennings förlovningstid. Ur dessa har jag sedan excerperat samtliga stycken vilka avhandlar
ekonomiska betänkanden i varierande former. Oavsett om de behandlar inköp Sophie har gjort i
Stockholm för en spottstyver, eller överväganden av hur många hundra tusen det kan vara rimligt att
lägga på en gård. I tillägg har jag tagit ut de stycken där kärleken behandlas analytiskt av paren.
Alla dessa citat, med mindre inslag av – för studien – mindre relevanta men i läsande stund
smaskiga detaljer och formuleringar, utgör ett dokument på omkring 80 sidor. Citaten har sedan
arrangerats i övergripande kategorier som blir föremål för djupanalys i denna del av studien.
Kategoriseringen från den kvantitativa delstudien går delvis igen här, men med tanke på den mer
utförliga bedömningen så har dessa fördjupats och smalnats av. De tematiskt viktigaste ämnena,
kärlek, ekonomi och familj är dominerande.
För att själva studien ska göras tillgänglig och flytande inleder jag med en liten uppsättning viktiga
presentationer. Först en generell kronologi över händelseförloppet under de studerade åren, sedan
ett persongalleri och slutligen en presentation av de två subjekten, deras liv och ekonomiska
förutsättningar.

Kronologi
När denna studie tar vid är det mitten av februari 1877. Sophie Kuylenstierna och Henning Montén
har precis förlovat sig i Stockholm och Henning har påbörjat den långa resan hem till Onsjö utanför
Vänersborg. Sophies första brev skrivs den 10:e februari och når honom redan innan han lämnat
huvudstaden. Detta blir början, eller i vart fall det observerbara startskottet för en brevledes relation
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som ska – med få chanser till fysiska möten – fortgå i ett år och fyra månader tills bröllopet efter
många om och men slutligen äger rum. Detta lilla stycke ska rama in det kronologiska
händelseförloppet för att tillgängliggöra analysen som följer och göra det lättare för läsaren att
navigera i övergripande skeenden.
Henning är lantbrukare på säteriet Onsjö utanför Vänersborg och Trollhättan. Den precisa
yrkestiteln – antingen inspektor, arrendator eller båda – framgår inte av just detta brevmaterial eller
kringvarande dokument. Parets kommande son, Fritz, skriver dock, i en släktkrönika han
sammanställde sent i livet, om hur Henning varit inspektor innan äktenskapet.86 Om detta ägde rum
på Onsjö eller var en tidigare anställning är oklart. Vad som däremot är tydligt är hur Henning
driver själva ladugården på Onsjö som sitt huvudsakliga värv, men vantrivs å det grövsta på gården
och ständigt stöter sig med den formelle husbonden och baronen; en viss Wolrath Haij. På grund av
detta, och säkerligen också av trånande efter kärlek och närhet, har Henning mycket brått att få ett
äktenskap till stånd.
Sophie och Henning har känt varandra sedan ungdomen då Sophies far var läkare i Vänersborg.
Kärleken dem emellan har dock spirat på senare år, exakt var och hur är något oklart men de har
setts här och var under de år som Henning studerat i Uppsala.87 Några brev eller andra spår av
kommunikation från denna tid finns dock inte bevarade. Att de skulle förlova sig hade varit på tal
också något år tidigare men förslaget hade stjälpts av en hård faderlig hand tillhörande Dr.
Kuylenstierna. Denne hade dock bevekats med tiden och när förlovningen slutligen ägde rum så var
det med hans välsignelse. I ett av de tidigare förlovningsbreven, från april 1877, reflekterar Sophie
över ett sammanträffande dem emellan två år dessförinnan: ”[...] redan då brann en liten låga för
dig, mitt ideal bland unga män.”88 Faderns vägran att tillåta förlovning kan alltså inte ha varat
mycket över ett år även om vi inte kan vara säkra på exakt när uppvaktningen inletts.
Att Henning skulle kunna gifta sig, kanske överhuvudtaget men i synnerhet med en fröken av
Sophies kaliber, krävde dock en tillvaro med mer prestige och stabilitet än hans tjänst på Onsjö
tillät. För Henning skulle därför det följande året bli mycket hektiskt och han var ständigt på
resande och skrivande fot för att jaga fram ett arrende eller en gård för att bli husbonde i egen rätt.
 Montén, Fritz, Minnen, opublicerad.
 Utdrag ur Sophies dagbok från denna tid är publicerade på en blogg av Marloes Meijer Öhrnell, för vilken Sophie är
moderns farmors mor. http://sophieskokochkarlek.blogspot.se/2009/ (hämtad 2017-04-24).
88
 Sophie till Henning, 1877-04-05.
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Detta i kombination med lantbrukarens sjå hemma på gården samverkade till att skapa en mycket
jäktig sommar. Sophie tog samma period med ett betydligt större lugn än sin tilltänkte, hon led av
bleksot under vintermånaderna och bosattes i varma rum hos sin moster i staden tills våren. När
denna väl kom så reste hon, täckt i filtar och fällar, med halsduk, pälshatt och respirator i vårvärmen
i en täckt droska ut till faderns gård, Damtorp. På Damtorp förestod hon det sociala livet och
sysselsatte sig med trädgårds- och ladugårdsarbete i liten skala. Hennes sommar spenderades där
och under halvannan sommarmånad även på badorten Fiskebäckskil på västkusten tillsammans med
Hennings moder och syster, detta mest för att vara inom besöksavstånd från Henning. Kontrasten är
dock slående, Sophie solar, badar, seglar och umgås i den lokala societeten medan Henning letar
gårdar, ser till havre och råg, arbetar i ladugården, köper kreatur för framtiden och bråkar med Br.
Wolrath Haij.
Slutligen, under tidig höst 1877, föll valet på gården Lunden i (dåvarande) Gärdhem socken i
Västergötland, och förberedelserna kunde börja. Sophie var kvar i Fiskebäckskil när handslaget
fattades och de båda hann ett besök tillsammans innan hon reser upp till Damtorp igen. Köpet var
avgjort i september men de kvarvarande ägarna, det åldrande paret Kopp, hade inte tänkt flytta ut
hastigt varför en övergångsperiod tog vid. Nu började också ett fast datum för bröllopet slutligen att
kristalliseras. Henning slet under hösten med att påbörja odlingar och avverkningar på Lunden
samtidigt som han fullföljde och avslutade sina plikter på Onsjö. Sophie satt hemma på Damtorp
och sydde, umgicks med familj och vänner samt gjorde inköp på stan. Under den tidiga våren
gjorde Henning upp räkningen med baron Haij och flyttade med sitt bohag och ett par pålitliga
trotjänare till Lunden. Ärevördiga paret Kopp bodde då ännu kvar och gjorde så till slutet av april
då Henning äntligen fick gården för sig själv och kunde börja göra huset redo för Sophies ankomst
efter bröllopet. Bröllopet ägde rum den 28 maj 1878.

Persongalleriet
För att detta kapitel ska vara lättare att överblicka inleder jag med en kort presentation av de
släktingar som har viktiga roller att fylla i Sophie och Hennings omedelbara verklighet. Några av
släktingarna är något svåra att placera i relation till huvudpersonerna då paret redan efter
förlovningen har adopterad varandras släkter och alltså båda benämner exempelvis Sophies far
såsom Far eller Pappa och hennes Morbror Leonard som Morbror Leonard utan att närmare ge sig
in på de exakta blodsbanden.
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För Sophie är den viktigaste personen hennes fader, Claes Samuel; läkare och för stunden även
lantbrukare. Denne sitter på den beslutande positionen i hushållet och styr med hård hand men är
även hemfallen åt melankoli och sjukdom varför han inte kräver enbart respekt men också ständig
vård. Claes Samuels systrar Gustava och Caroline framträder också relativt ofta i materialet och
även bröderna Carl Erik och Jan Carl (Greve Johan Carl Gammal Kuylenstierna på Sperlingsholm,
i breven kallat Sparringsholm, i Halmstad). Sophie har även en bror, Erik, som önskar ge sig av till
sjöss och en yngre syster, Anna, vilka båda ofta delar hennes vardag på Damtorp. Sophies mor är
död sedan många år tillbaka och dennes syster, benämnd Moster Louise, är den som ansvarat för
Sophies uppfostran därefter och är också hennes klippa och säkraste anförvant. En av den
hädangångne moderns och Louises bröder, Morbror Leonard, har också en viktig roller att fylla.
Mindre nära släktingar till Sophie, vars adliga släkt var vida spridd och hade fingrarna i många
påsar, anlitas också i jakten efter gård och kontanter.
Hennings viktigaste närstående är en mer begränsad krets innefattande hans närmaste familj och
moderns bröder. Hans mor, Marie-Charlotte, bor på morbroderns gård Öfverby, samman med
Hennings syster Martina, nära Onsjö där han är verksam, fadern är sedan länge avliden. Hennings
bröder, framförallt Gösta Montén, figurerar även de men inte i samma utsträckning som de övriga.
Betydligt viktigare under just denna tid är moderns bröder, de så kallade Ehrengranaterna, Morbror
Rudolf, Morbror Albrecht och Morbror Axel – alla väl etablerade och respekterade herrar i trakten
och, i synnerhet de två första, i högsta grad involverade i Hennings affärer.

Den egna tillvaron
En absolut nödvändig utgångspunkt när jag ska undersöka kärlekens förhållande till ekonomiska
spörsmål är att identifiera vad som egentligen är den egna ekonomin. Är det alls möjligt att isolera
ekonomiskt beteende såsom individuellt under 1800-talet? Svaret måste bli att det är möjligt med
lite vilja och metodiskt arbete. Vid korrespondensens inledande är Sophie underställd sin faders
hushåll och är på väg in i en övergångsfas som ska sluta i en lika underordnad ställning i Hennings
armar. För henne är den helt egna ekonomin kanske egentligen frånvarande, hon tjänar inga egna
pengar utan får gåvor från familjemedlemmar och från Henning. Hushållar gör hon och inköp görs,
men dessa är alltid beroende av en andra part för att komma till stånd. Sophies egna ekonomi
handlar om snålt hushållande med de knappa resurser som på olika vägar blir hennes egna. För
Henning, om inte husbonde i egen rätt, så åtminstone yrkesverksam och genererande lön, är
omständigheterna helt andra. Henning har en stadig ström med ekonomiska förhållanden att tänka
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över och navigera genom och det är han själv, och ingen annan, som står vid rodret.

Lantbrukarens vardag

Henning Montén. Källa: Privat ägo
Henning är i praktiken bonde, med moderniseringsprocessens professionaliseringsiver förvandlad
genom en kortare – och tydligen inte avslutad – utbildning till lantbrukare. De ekonomiska
betänkanden som tillkommer honom i vardagen utgörs följaktligen av agrara ting. Havre och råg
och foderrovor ska sås, beskådas och värderas på fälten, arbetsfolket ska hållas i skick och flit,
vädret ska analyseras och beklagas, fruktträden ses över, kreatur inhandlas och skötas och säljas.
Ladugården står Henning allra närmast hjärtat och bekymmer eller jubelsång över förolyckade eller
välmående kor och hästar är vanligt förekommande i breven under sommarhalvåret. Olyckan är stor
när välartade kalvar bryter ryggen i vårens ystra lek, och glädjen större när en god hästhandel har
gjorts på auktion i grannskapet. Bonden måste dock i allt förhålla sig lakonisk till väder och gudars
nycker och Henning tycks begåvad med ett ansenligt jämnmod väl anpassat till yrkesrollen:
”Jag har mycket gladt mig åt kreaturen i år, de äro så vackra och skinande, alla unga och glada, nå ja
och så har jag skrutit betydligt öfver mina kor och tycks att det var mitt verk att hafva samlat ihop
dem, gör mig aldrig förtviflad nu för tiden, tvärt om lär det mig huru litet de jordiska skatterna äro
att men så hända sig att två unga kor som jag födt upp, i öfvermod och ystra, sprungo omkull sig och
knäckte ryggarna så att de ögonblickligen måste slagtas. Ja sådant ter lita på. Lika hastigt kunna de
gå och komma. I fjor var jag så arm att jag ej förr än i augusti hinnde betala arrendet och nu har jag
pengar öfver. Man får hvad man behöfver och sådana der olyckor är ej att anse såsom vår Fader
hade öfvergifvit oss utan endast en upptuktelse för otacksamhet, rätt behöfvlig för att öfvervinna
frestelse till sjelfkärlek och öfvermod.”89
 Henning till Sophie, 1877-06-09.
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Gudstron är för Henning pragmatisk och tätt knuten till jordbruket, Gud ger och Gud tar – år av

arbete kan förvanskas på ett ögonblick av Hans nycker men det finns, förutom ett gudsfruktande

leverne, inte ett dyft en människa kan göra åt saken. Motgången ses av Henning som en läxa eller

en möjlighet och denne unge lantbrukare passar som handen i handsken i själva sinnebilden av den
protestantiska arbetsmoralen. Att ta alla motgångar så lätt som han anser att de borde tas är dock

inte alltid lika lätt. När en god och älskad körhäst brutit benen ljuder predikan med betydligt mer
klagande toner:

“Nu vill det lite kraft af en starkare än jag, för att bibehålla sin förtröstan och kunna tacka sin Fader i
Himmelen för agan: Bed Gud för oss båda, att han vänder åter med straffdomarna. Ja nog behöfver
man påminnas om alltings förgänglighet.”90

Det största bekymmer Henning har är dock inte förknippat med jorden utan med den mänskliga

hierarkin. Han är nämligen inte husbonde i egen rätt utan arrendator under “kusinen” och baronen

Wolrath Haij, en individ för vilken vår unge lantbrukare uttrycker djup avsky. Förhållandet mellan
administrerande chefer och praktiska arbetare är, liksom så många gånger förr, en problematisk

arena. Baronen fattar beslut till höger och vänster vilka Henning måste följa och fullfölja, alldeles
oavsett om han själv anser att det är vettigt eller ej. Motsättningarna herrarna emellan tycks också
fördjupa problematiken så att vart beslut Haijen fattar mottas med växande skepsis från Hennings

sida. Slitningar i fogarna infaller så snart Henning har sett ljuset i tunneln och har väckt ett hopp om
livet som sin egen husbonde. Var de inte där innan så är det tydligt att tankarna accentueras av

hoppet. När möjligheterna för gifte redan under hösten 1877 är omintetgjorda framställer Henning
denna sista kommande vinter under Haijens vingar som ett avgrundsdjupt mörker han måste

överbrygga. Det gick så ändå ann, Henning började redan under hösten lägga all ledig tid på att göra
Lunden i ordning och nästa, omskrivna, dust med baron Haij kom först när arrendekontraktet skulle
hävas och Onsjö värderas och delas till våren. Henning hade under sina år på gården arbetat flitigt,

allt enligt egen utsago, med att samla och förädla en god uppsättning av mjölkande kreatur; “All min
rikdom ligger i goda kreatur dit har jag samlat allt hvad jag kunnat förtjena på arrendet af Onsjö”.91 Just

detta vänder sig Haij emot och vill, inför värderingsmannen, sätta ett standardvärde på alla kor –

utan betänkanden över individuell mjölkproduktion, lynne och fertilitet. Detta är en av det lilla fåtal
händelser, alla inkluderande Haijen, vilka får Hennings brev att förmedla en kokande ilska.

 Henning till Sophie, 1877-09-03.
 Henning till Sophie 1878-03-09.
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Frökenlivet i Mälardalen

Sophie Kuylenstierna Källa: Privat ägo
Sophies ekonomiska verklighet skiljer sig såklart markant från Hennings. Hon är underställd
faderns hushåll och verkar där som föreståndare över tjänstefolk, organisatör i trädgård och

handarbeten och någon enstaka gång med jordbruksrelaterade sysslor som mjölkning, tröskning och
hantering av lin och tagel. Hennes roll i lantbruket använder hon friskt i kommunikationen med

Henning, ett eget intresse finns säkert på plats men det framstår också som att hon anstränger sig för
att sätta sig in i förhållanden för hans – snarare än för sitt eget höga nöjes – skull.

Vid sidan av jordbruket låg Sophies ekonomiska ansvar i faderns hus i den offentliga sfär som är så
svår att stadfästa. Utifrån Hasselberg kan vi konstatera att en distinkt skillnad mellan

1800-talsborgerlighetens ekonomiska och sociala sfärer är omöjlig – och knappast önskvärd – att

identifiera.92 Sophies roll som husets värdinna under de många bjudningarna och som bjuden gäst i
andra hushåll ska därmed heller inte förringas. Etnologen och kulturhistorikern Marie Steinrud
påpekar att en av huvudpunkterna i hennes studerade brev, mellan fyra systrar Tersmeden,

avhandlar just möten med människor och vad som sker i umgängeslivet.93 Dessa förhållanden

signalerar ett aktivt deltagande i den sociala sfärens utbyte och Sophie rapporterar med jämna
mellanrum fynd och förhållanden hämtade från detta till Henning. Oftast rör det personliga

förhållanden, men också i relativt hög mån ekonomiska sådana; den och den har gått i konkurs, den
och den har hört om en gård till salu och den väninnans måg har fått en tilltalande tjänst vid hovet.
 Hasselberg (1998) s.100.
 Steinrud (2008) s.69-71.
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Den information en man och en kvinna fick tillgänglig i umgänget kunde skilja sig beroende på

umgängesformer och könade aktiviteter men det är inte heller möjligt att, med Steinruds ord; “[...]

etikettera kvinnans umgänge som privat och mannens som offentligt.”.94 Båda agerar i slutändan på
samma arena även om de precisa formerna skiljer sig något.

Hur de sociala aktiviteterna, som var Sophies huvudsakliga sysselsättning på Damtorp, skulle

organiseras i det egna hushållet diskuteras också de blivande makarna emellan. Här är det tydligt att
Henning har en betydligt mer rural inställning till besök, han är en upptagen man, en bonde och inte
en affärsman, det sociala spelet tilltalade honom föga och han ansåg sig heller ej så noga behöva de

potentiella fördelarna som gick att vinnas därav. Sophie är själv ganska less på det eviga besökandet
och visiterna och middagarna och dinéerna och ser gärna, i tanken, en begränsning därav. Hur det
nu slutligen blev står höljt i skuggorna men klart är att det sociala livet på Drottningholm och på
den västgötska landsbygden skiljde sig rätt rejält.

Kärleken
Det som förenar dessa två i grunden så olika livsöden är, ställt utom all tvivel, kärleken. En förening
som är ekonomisk till sitt fundament kan såklart även den framställas i kommunikationen mellan

parterna som något romantiskt – kanske i hopp om att faktiskt också framkalla dessa känslor. I just
detta fall; med brudens fader som under lång tid motsätter sig förlovningen, ett digert geografiskt
avstånd, en brudgum som blott är arrendator av borgerskapet när bruden är adlig, och en uttryckt

vilja att etablera sig även med låg prestige – är dock kärleken som drivande faktor uppenbar. Sophie
gör heller ingen hemlighet därom:

”Jag ej klagar öfver att du ej har alla denna verldens skatter, o nej, jag visste det förut och det var ej
det jag sökte hos dig utan det var din oförglömliga skatter du samlat, de äro värda långt mer än guld,
och det skall ju ock hjelpa oss med Guds hjelp att förvärfva så mycket vi af jordiskt godt behöfva!”95

I praktiken är dock viljan att etablera sig icke ståndsmässigt låg, i uttryck för desperation kommer
förslag ibland på tal – att Henning istället ska söka en inspektorstjänst eller liknande – men dessa
skjuts alltid snabbt under mattan. Hur äkta viljan att uppoffra sig för kärleken egentligen är är alltså
svårt att fastställa.
Den tydligaste uppoffringen som görs – och tyvärr äger rum innan korrespondensens inledande – är
snarare till fördel för föräldraauktoriteten än för kärleken. Sophie accepterar beredvilligt ett brustet
hjärta för att respektera faderns önskan atthon och Henning inte borde gifta sig. I detta försjunker
 Steinsrud (2008) s.70.
 Sophie till Henning, 1877-05-24.
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hon i olycka och sjukdom tills fadern ändå godtar förlovningen. Bjurman presenterar ett exempel
som här är skrämmande likt Sophies förhållande till fadern. Detta inbegriper en värmländsk,
moderlös flicka som nekas att äkta den man hon vill ha, mycket för att hennes oberäkneliga fader
behöver gifta henne med någon som också kan köpa hans gård. Fadern applicerar känslomässig
snarare än auktoritär press och flickan accepterar nekandet. Hennes svar, medvetet eller ej, blir
också att liksom Sophie, falla i depression och sjukdom tills fadern bevekas.96 Att framhålla
depression som en strategi för att få sin vilja fram vore såklart osympatiskt, men att det kunde
krävas ett tydligt och fysiskt lidande för att övertyga en fader om kärlekens oumbärlighet är
intressant. Sophies sjukdom, bleksot, är inte avklarad med faderns bifall men hennes humör är vänt
och hon tillfrisknar snabbt under våren 1877. Konflikten mellan faders- och kärleksauktoritet kunde
i vilket fall få digra och fysiska konsekvenser för de kvinnor som fastnade i sträckbänken.
Hur kärleken framträder i breven – och hur man överhuvudtaget kan läsa ut känslor i 150 år

gammal text med någon större säkerhet, är mer problematiskt. Som tur är hjälper subjekten mig

redigt på traven genom att ofta och filosofiskt diskutera kärlekens väsen och dess påverkan på deras
personer. Allt i en mycket reflekterande ton, som gör just detta ämne till något som med fördel

borde – och har – studerats av etnologer och idéhistoriker. Christina Douglas jakt efter upplevelsen
av kärlek är ett gott exempel och så även Laura Ahearn, som har forskat på kärleksbrev som en del
av moderniseringsprocessen i dagens rurala Nepal. Just Ahearn finner att de undersökta paren

konverserar mer om kärlekens väsen än om den egna kärleken, något som kanske är talande för
etableringen av ett nytt ideal – främmande men spännande. Liljewalls studie av bondeparet i

Småland visar på liknande fenomen, paret konverserar om sin kärlek i form av bibelcitat – inte egna
upplevelser.97 Henning och Sophie, nästan trettio år senare än Liljewalls exempel, behandlar

kärlekens väsen men i lika hög grad den egenupplevda och levande. Kärleken – som känsla, som
ideal och som praktik – är den drivande kraften bakom föreningen. Familj och ekonomi är, för

subjekten, rakt inte oviktiga, men framstår som underordnade betänkanden. Att de är förenade på

grund av sin kärlek är ett uttalat faktum, om andra faktorer är drivande så är detta i det allra minsta
outtalat.

Vad innebär då kärleken för de unga tu? Först och främst, om vi bortser från den nödvändiga
attraktionen till varandra, vill jag placera det ofta framträdande idealet om öppenhet och allting
delat såsom presenterat av Lystra.98 Allt ska delas så att individerna kan uppgå i varandra och bli en
 Bjurman (1998) s.124-126.
 Douglas (2011); Liljewall (2014) s.92; 97; Ahearn (2000): Ahearn visar också hur det intima brevskrivandet hjälper
en individualiserings- och moderniseringsprocess på landsbygden. Kärleksbreven blir dels en motor i framhävandet av
det egna jaget och dels en övning i personligt förhållande till moderna värderingar.
98
 Lystra (1989) s.38-40; 46.
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unik enhet. Sophie konstaterar: ”[...] och jag vet du förstår mig om ock alla på jorden missförstode
mig.”99 Idealet om vänskapsäktenskapet – the companionate marriage – framstår som högst levande
i parets kommunikation och formuleringar liknande den ovan förekommer i vart och vartannat brev.
Förankringen i den kristna tron och hänvisningar till att just dessa strävanden är kopplade till ett
rättfärdigt leverne är också vitt förekommande i breven. Douglas har, i sin genomgång av tidens
manualer i äktenskapsförfaranden, kunnat konstatera att det är just den ”rena och andliga” kärleken
som propageras av författarna. Mer lustbetonad kärlek framhävs i hennes erfarenhet av endast en
enstaka av 1800-talets manualförfattare.100 Huruvida dessa manualer påverkade det aktuella parets
uppfattningar ska vi låta vara osagt, men att de var en del av den offentliga debatten är
ovedersägligt. Henning, som oftast är kort och återhållsam, men tydligen frekvent, vad gäller
känslostormar sänder i slutet av april 1877 ett sällsynt klagande brev till Sophie, detta på direkt
uppmaning, och får som tröstande svar:
”Ack! Du mitt hjertas vän, hvad det gjorde mig godt att du utgjöt dina små bekymmer för mig, jag
tyckte mig riktigt flytta längre in (ehuru jag hoppas att jag redan eröfrat det helt och hållet) i ditt
varma trofasta hjerta. Hur ljuft skall det blifva för mig då jag kan få hjelpa dig att bära hvarje börda
som tynger! Ack! Det är ju kärlekens heliga mål att gemensamt genom glädje och sorg gå framåt på
"den väg som drager till lifvet". Ja, dit, min älskade, skola vi ju sträfva.”101

Som synes är idealet om det delade och det öppna också tätt förknippat med religiösa
föreställningar, det gemensamma livet är kärlekens ”heliga mål” och paret strävar efter att låta detta
genomsyra alla sina angelägenheter. Sophie beklagar sig ibland över hur frejdigt och praktiskt
Henning förhåller sig i breven. Han borde istället ”meddela henne både [sina] sorge och
fröjdevisor”.102 Allt anser dock inte Henning vara brukligt att dela, i synnerhet gäller detta affärer
och där han tycks ha avyttrat löften till andra inblandade om tysthet i en fråga, det är inte utan att
Sophie ibland blir mycket upprörd vid tillfälle:
”Ej ett ord mer skall jag fråga dig om den nya "mystiska" planen, då jag hör att du lofvat tysthet,
men du får förlåta mig att jag tycker det är en förfärligt hård menniska, som tager en sådant
förbehåll, så att ej ens "lilla jag" (en så vigtig person i dessa angelägenheter) kan få del deraf.”103
Efter denna lilla utskällning så får hon också tydligen ett svar på, om inte vad den mystiska planen
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innebär så åtminstone varför den måste hållas hemlig, detta omnämns i senare brev med
konstaterandet att denna oförsiktighet också blivit lågornas rov.
Kärlek är för Sophie och Henning också uppoffring.”Hvad är kärlek? Det är uppoffring, sade du, en
gång och deri har du rätt, en ädel sådan är det också.”104 Livets njutningar skall försakas för att den
äktenskapliga sällheten ska kunna uppnås, ett klart och tydligt exempel på protestantisk etik.
Relationen mellan kärlek och religion får aldrig helt förglömmas i en studie som gäller 1800-talet.
Sophie ser vägen till sin frälsning genom mannen. Detta, i konflikterande framställning, lyfts också
av Douglas som konstaterar hur kvinnans roll som mannens moraliskt överlägsna frälsare var en
vanlig föreställning under 1800-talet. Kanske går det också att koppla till separationen av en manlig
– offentlig – sfär och en kvinnlig privat dito. Lystra framhäver hur världslig framgång tillhörde det
manliga, det offentliga, och det är därmed inte orimligt att det religiösa ansvaret, som protestantisk
privat företeelse, förpassas till kvinnan.105 I Sophies fall kanske det snarare handlar om en läxa i
kristen underkastelse. Henning ska vara den som leder henne fram till det ”högsta målet”. De egna
bönerna upplever hon som kalla, lite på låtsas och innehållslösa men samtidigt bär hon på en
djuprotad och medveten strävan efter någon form av salighet. Denna skall dock uppnås snarare
genom handling än genom stilla bön och Henning ska erbjuda henne en väg till denna frälsning och
”borttaga” hennes ”många fel”.106
Om vi uppehåller oss ännu en stund vid Sophies underkastelse kan det vara givande att belysa det
manliga kontra det kvinnliga även i andra meningar. En särskilt intressant faktor är könens
ponerade fallenheter för olika former av tänkande. Mannen ansågs styrd av förnuft och analytiska
färdigheter, kvinnor av stormande känslor och instinkter. Ulvros menar att brevens språk
utvecklades så att man under 1800-talet lade bort mycket av den retoriska klädedräkten. Den
kvinnliga underdånigheten var mycket vanligt förekommande i 1700-talets brev men försvann
nästan helt under 1800-talet.107 I denna sak tillhör i så fall Henning och Sophies korrespondens
undantagen: Sophie framställer i många fall Henning som ”mitt älskade förstånd” och sig själv som
”ditt oförstånd”. Framförallt framträder detta i överväganden om affärer, områden där Henning har
viss epistemologisk auktoritet som bonde, man och tio år äldre. Därmed inte sagt att underkastelsen
till Hennings överlägsna analytiska kapaciteter uteblir i andra sammanhang. Att ”förstånd” blir till
ett älskligt smeknamn i breven är intressant, det bidrar till en känsla av att det kanske inte är så
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allvarligt menat. Kanske accepterar paret helt ut den könsliga uppdelningen, men de behandlar den
på detta sätt med en viss ironi. Exempelvis kontrar Sophie, när Henning i julstöket bett henne att ej
förglömma utsättandet av havreskärvar till sparvarna, med ett: ”Tack, lilla älskade "förstånd" för
din påminnelse [...]”108 Att detta, i en sådan sak, är ett uttryck för verklig undergivelse till mannens
bättre vetande är osannolikt. Snarare framstår uttalandet som en kärleksfull spydighet när Henning,
mer än vanligt, har uppträtt som besserwisser.
Sån här långt komna kan vi konstatera att så gott som alla kärleksfulla citat som presenteras
kommer från Sophie, detta är ingen tillfällighet. När det kommer till beskrivandet av innerliga
kärlekstankar är det onekligen hon som står på första parkett. Detta innebär dock inte att Henning
egentligen är så mycket sämre, han beklagar själv sin oförmåga att uppehålla sig i svärmiska tankar
i skrivandet och sin dragning till det praktiska. Som kunde utläsas i den kvantitativa
undersökningen var, i alla fall under tidiga vårmånader, Hennings andel kärleksförklarningar
faktiskt större. Någon avsaknad av känslomässiga uttryck står alltså inte i praktiken att spåra hos
honom, snarare presenterar han tvivel på att kärleken är så ren och andlig som han gärna vill se den:
”Ja ty i min längtan att träffa dig ligger en stor del sjelfviskhet som ej kan kallas höra till den
uppoffrande kärleken vi äro skyldiga vår nästa utan till den som under sken af att endast vilja
glädja en annan, behåller för sig sjelf den största njutningen.”109 Att han upplever sin kärlek som
för intensiv för att vara riktigt passande framträder också på andra ställen:
”Wi gå väl en gång till Onsjö på visit, men då skola vi hålla oss mycket stela ty jag har försäkrat att
vi sällan kyssas och aldrig så att någon får se på och nu blir det att hafva contenence. Wärst blir att
mötas på jernvägen utan att inför en hel populase ställa till scener."110

Att vara kär går väl an, även om det kanske inte är alldeles passande med en köttslig biton, men att
framhäva och uppvisa denna kärlek i det offentliga rummet är rakt inte något som anstår en ärbar
karl. Mansrollen är annars en aspekt som Henning framhäver som väl passande honom vad gäller
den överväldigande kärleken. När han är ständigt stadd i tungt arbete och upptagen av praktiska ting
är det snarast ”[...] ganska lyckligt att ej hafva tid med denna trånande längtan, som gör en
menniska så intressant blek och mager isynnerhet då det gäller oss karlar som nog enl all riktig
ordning böra sysselsätta våra tankar mer med realiteter än det vemodsfulla svärmande af känslan
[...]”111 Den ensliga mansroll som Henning har karvat ut åt sig utmanas också av de äktenskapliga
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bojorna, även om detta framställs av Henning i skämtsam ton – snarast visande på en lek med
konventioner än med äkta oro: ”Det kännes ganska märkvärdigt att så der sjelfmant låta binda sig
och dertill af all hjertans lust längta efter de bojor som en gång för alla skola tämja björnnaturen
hos en som aldrig kännt annat band än husbondrätten hos fina principaler.”112 Med tanke på
konflikterna Henning har haft med just dessa fina principaler kan vi bara spekulera i hur hans
underkastelse till Sophie faktiskt kom att te sig.
Vad gäller den köttsliga aspekten av kärleken så finns den där, oftast mellan raderna eller ursäktad.
Det första brev jag läste i samlingen inleddes av en Sophie som längtande såg tillbaka på deras
senaste samvaro: ”O! Hvilken outsäglig sällhet vi åtnjöto då vi ostört fingo sitta sida vid sida och
läsa kärlek i hvarandras ögon och ömsesidigt med kyssar och omfamningar bekräfta denna
underbara känsla.”113 Att de båda längtar efter kyssar, omfamningar och tid på tumanhand framgår
klart och tydligt, men det är sällan som de tillåter denna längtan att sättas på pränt. Vad som är
uteslutet ur det sparade materialet kan jag naturligtvis inte avgöra. Lystras amerikanska fynd visar
på ganska explicita sexuella utsvävningar i kärleksbrev men också på omfattande självcensur. I de
svenska kärleksbreven som studerats av bland andra Douglas är självcensuren i det närmaste total,
omfattande även graviditeter och menstruation.114 Det allra närmaste jag i denna genomläsning har
kommit köttslig passion kommer dock från Henning. Endast ett par månader återstår till bröllopet
och han siar att den kära återföreningen ska resultera i: ”[...] en högtid af kyssar, nu har jag glömt
bort'et igen men jag vet att du är durkdrifven i den konsten och jag – läraktig och obegripligt
villig."115 Detta är dock i stundens hetta en dag då Henning är fylld av amorösa tankar, andra dagar
anser han att: ”Njutningens övning är njutningens död [...]”116 och uppmanar Sophie att inte tråna
efter honom, han är minsann stadd i hårt arbete och har ingen tid för sentimentalitet.

Det framtida samlivet
”Förening för lifvet – det är ett ord för hvilket mången har darrat men vid hvilken tanke, jag blott
känner ett mycket större lugn än jag i all min tid erfarit. O! Vore vi redan vid målet!”117

Planck menar att 1700-talets kärleksbrev fokuserar på viet och framtiden medan 1800-talets

innehåller iögonfallande fler referenser till gemensamma minnen. Det senare skall vara en effekt av
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vikten att konstruera en intimsfär.118 Den kvantitativa analysen av detta material visar istället tydligt
hur den gemensamma framtiden här, långt in på 1800-talet, är viktiga betänkanden. Därmed inte

sagt att delade minnen skulle vara underordnade, konstruktionen av ett vi föregår dock i högre grad
i framtiden än i minnena – kanske för att detta par helt enkelt träffats mindre än det som Planck
presenterar. Konstruktionen av ett vi, genom delade projekt och delande av tankar och
målsättningar framstår också som viktig i kärleksbreven.

Själva målsättningen med korrespondensen är att utifrån två väldigt olika sociala och ekonomiska
verkligheter skapa ett gemensamt liv med kärleken som bindemedel. Sophie och Henning är
medvetna om de skillnader de bär på och de potentiella konflikter dessa kan medföra.

Brevväxlingen är därför, bland så mycket annat, ett sätt att på förhand, innan den hårda verkligheten
tar vid, jämka sina planer och sina tankar. Henning är förvisso mer intresserad av att få det hela

överstökat och är den som i högst grad vill skynda på förfarandet. Uppfattningen vid läsandet av

breven är att detta förhållande mest beror på individernas olika grader av tillfredsställelse med sina
varande liv. Även Sophie ger uttryck för en innerlig längtan efter väntans slut och den sällhet som
väntar vid vägens ände, men för Henning är det en fråga om att ännu en vinter lida väntans kval,
ensam i källaren på Onsjö. Samtidigt erbjuder han, när Sophie klandrar honom för att stressa för
hårt med att få föreningens fysiska förutsättningar till stånd, också en annan förklaring – en

förklaring som ligger studenten varmt om hjärtat. Eld i baken är helt enkelt en prestationshöjare

som inte är att förakta: ”Hvad min brådska beträffar så verkar den välgörande. Ty först då duger
jag till något, när jag har riktigt bråttom [...]”.119

Vad är det då som lockar med det äktenskapliga samlivet? Längtan efter den andre, själva kärleken,
är en aspekt som inte kan förbises, men den är inte ensam. Vad är det Sophie och Henning söker
och hoppas på i framtiden och hur uttrycker de dessa önskningar? Henning presenterar efter att han
har börjat vistas på Lund en liten framställning av hur han föreställer sig en morgons samliv. Han
har vaknat vid soluppgången och varit i ladugården:
”När jag kommer in igen äta vi frukost. Låt se att du ej bränner vid äggen och kära vännen, tag dig
för en generalmönstring med mina strumpor i dag. Så der ungefär kommer det att låta då jag om
morgnarna likt Amor, lemnade Psycke, som aldrig fick se honom utan endast tänka sig honom med
här är den skillnaden att Makarne får se sin seigneur alla mål under dagen.”120

Det som presenteras här är en, ur hans perspektiv, förskönad bild av det traditionella lantliga
samlivet för de välbeställda. Mannen arbetar ute och kvinnan inne med uppgifter som är tydligt
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definierade. Henning ser framför sig en utpräglat könad ekonomi där sysslorna är skarpt uppdelade
men mynnar ut i ett gemensamt projekt.
För Henning, lantbrukare men underställd en annan, är det tydligt att inte bara kärleken utan också
längtan efter den sociala status som äktenskapet innebär är av avsevärd vikt. Att bli husbonde är

något som övermåttan tilltalar honom och samlevnad med Sophie är onekligen delvis hans biljett
till denna tillvaro:

”Genom dig endast kan jag vinna denna titel, den vackraste en man kan få och då du har äran att

ge den titeln så kan du också gerna finna dig i att låta mig vara "husbond”121 Henning tycks också
anse att det vore rätt ut sagt opassande att gifta sig med Sophie utan möjligheter till egen gård.
Oavsett vad så anser han sig behöva förbättra sin ställning på något vis, vad gäller potentiella

lösningar så hävdar han, som antytt i kapitlets inledning, att: ”I värsta fall får jag väl söka någon

plats såsom intendent för att ej skrämma dig med den fula titeln inspektor. Denna resurs tillgriper
jag dock ej så hastigt [...]”122

Att Henning så gärna blir husbonde torde kunna relateras till de slitningar han upplever i samarbetet
med Baron Haij. Samtidigt påpekar han själv att han utan kärleken som drivkraft alls inte skulle ha
eftersträvat några förändringar, då skulle han istället kämpat på i det lilla och inte klagat över sitt
knotande. Detta är intressant i förhållande till Carlssons konstaterande att äktenskapet, för

borgerskapets män, oftast kom på tal först när de väl säkrat sig givande tjänster.123 Här är alltså

förhållandet omvänt. Kärleken och prospektet att gifta sig har i detta fall verkat som en katalysator
på strävandet efter att äga och bilda något eget, tydliga indicier för ett kärleksäktenskap.

Husbondeskapet innebär dock inte bara en förändring av status utåt utan också en tydlig rangering

av beslutsordningen i det egna huset och det är tydligt hur Henning i framtiden vill ha det. Han vill
ha en kvinna som med fast hand kan styra de feminina domänerna och regera hushållet vid hans
sida. Samtidigt är det tydligt att den som i slutändan kommer att ha det sista ordet är han själv:
”Du fruktar för din envishet och att ej kunna gifva vika i disputer men det skall du ej vara rädd för!
Din envishet är så försvinnande liten emot min att du snart nog tröttnar, men skulle du deremot finna
din fördel vid att fromt gifva efter så kommer du troligen dermed att helt och hållet beherrska mig ty
egentligen är ej Henning elak, snarare en mes som är räddare för tårar än hotelser och för goda ord
kan han narras till utvecklande af en oerhörd beskedlighet.”
 124

Sophie tillfrågas under brevväxlingen om alla beslut som Henning anser viktiga nog, men det är
kanske inte helt orimligt att anta att detta är ett förhållande som är unikt för uppvaktningsprocessen.
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Detta är omöjligt att döma i men Henning själv konstaterar gällande den feminina rollen i hushållet
att:
”De flesta af "ledsagarinnorna" vilja heldre vara duktiga husregentinnor och om tillfället erbjuder
sig äfven lägga sitt ord till, ej för att hjelpa mannen utan leda och bestämma hans handlingar. Jag vet
att jag är en despot, anses så och erkänner det gerna, men ej skall den qvinna som förtrott sig åt mig
klaga att min styrelse är för sträng.”125

Henning ska i tanken vara den välvillige despoten i sitt hem och styra hårt men med självupplevt
mjuka händer. Nu vore det allt annat än rättvist att framställa honom som hårdare än han säkert var,
men det är viktigt att påpeka hur aga av underställda individer, exklusive hustru men inklusive barn,
var i vart fall juridiskt sett legitimt under 1870-talet.126 Hur detta kunde ta sig ut och hur lätt i varje
fall Henning tog på saken illustreras av en händelse i juli 1877. Henning har brusat upp över ett
misstag och serverat en piga en rungande örfil varefter han något roat konstaterar att; ”Pigan som
fick örfilen sade sig upp till flyttning. Ett nytt rön alltså – anteckna i hushållsboken att pigor ej tåla
örfilar.”127 Denna slags gladlynta misshandel var inte någon chockerande begivelse ens i
1800-talets slutskede, även om den onekligen medför ett visst obehag för en modern läsare. För
förhållandet mellan man och hustru berättar citatet inte det minsta, men det är illustrerande för att
visa hur Henning inte är det minsta rädd att använda den fysiska kontroll till vilken husbondeskapet
ger honom rätt.
För Sophie är det kommande livet som matrona fyllt med betydligt mer skräckblandad förtjusning.

Hon tränar förvisso på denna tillvaro under föreståendet av faderns Damtorp och framstår generellt
som prövande men villig vad gäller hanterandet av sysslor och tjänstefolk. I egen utsago är hon

dock hopplöst obegåvad på dessa ting; ”Men hur skall jag, lilla barn, så snart kunna blifva värdig

"fru titelen [?]”,128 och vidhåller under våren 1877 en viss glädje att bröllopet måste uppskjutas ännu
ett (halv-)år så att hon kan känna sig mer säker i de sysslor som hon förväntas hantera. Henning är

däremot övertygad om hennes beskaffenhet för dessa ting och inte det minsta orolig för att hon ska
klara att dra det tunga lass som förväntas. Han är dock bärare av rurala ideal och övertygad om att

hon skulle må bättre till kropp och själ av att stå i arbete på landet än av att leva frökenliv i staden.

Sten Carlssons förslag att en del av överskottet på ogifta kvinnor inom borgerskapet berodde på en
ovilja hos bönder att taga onyttiga salongskvinnor till hustrur stämmer alltså föga på just detta par.

 Henning ser inte Sophies egenpåtalade okunskap som något hinder utan betygar allt sitt stöd och
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visserligen förskräckligt men ej skall du tro att du får en pretentiös okunnig man att göra med ty jag
kan försäkra dig att jag utan skryt sagdt är ovanligt kunnig i sådana stycken.”130

Sophie var, sedan moderns död, uppväxt i det mycket kulturellt begivna Bredbergska hemmet i
Stockholm. Hon har tagit lektioner i sång och piano och även sökt utbilda sig till pianist eller
pianolärarinna men förhindrats på grund av sjukdom och giftermålsplaner. I sonen Fritz memoarer,
och som hörsägen inom den nu levande släkten, framkommer att denna förflyttning från ett
kulturellt begivet hem till en betydligt kargare lantlig tillvaro var svår för Sophie.131 I
förlovningsbreven däremot framstår Sophie som väl beredd att ge upp det flärdiga livet runt
huvudstaden. Hon konstaterar att hon, liksom Henning, är mycket mer begiven på umgänge i
vardagslag än i stora sammanhang som bjudningar. Hennes begeistring för bjudningar på andra håll
talar nog dock klarspråk i detta fall, att även om hon kan se fördelarna med dess undvarande så
njuter hon åtminstone delvis av dem. Visst kan hon föredra det lugnare livet, men hon är ändå stöpt
i en social umgängesform som i stora drag skiljer sig från Hennings. ”I vårt hem, ack, så skola vi ju
sällan eller aldrig hafva främmande har du sagt, ja, det är ock både kostbart och mödosamt, för att
ej tala om hur föga nöje man har af att draga ihop en hel mängd obekanta personer.”132 Den
tvärsäkra hållning hon tar vis á vis större sociala samlingar är säkert nog så äkta, men de tangerar
ändå aldrig Hennings betydligt djupare förakt för dessa begivelser:
”Fy for en ulycka hvad bjudningar äro odrägliga! Tycker du om bjudningar? Skulle det vara
händelsen, så – ja jag vet intet hvad en gång ty för mig finnes åtminstone för närvarande ingen värre
fasa än dessa bjudningar. Skulle någon eller några finna ett hus trefligt så kunna de ju resa dit ändå
och ej som korpar på en gång efter maning slå ner och bara äta och träta och dagen derpå sitta
sjunka för det det tagit sig till skada af nattvak och dumt prat. Ty det kan man taga för afgjort att
ingenting förståndigt afhandlas vi ett calasbord.”
 133

Just detta förhållande kommer till sin spets när de får beskedet att Hennings syster, Martina, ämnar
gifta sig under sensommaren 1878 och att modern avgjort att detta borde äga rum på Lund.
Lojaliteten som de båda känner mot mor och syster (till den senare speciellt för de ”intriguer” hon
varit behjälplig med under uppvaktningen) sätts i direkt konflikt med en innerlig lust att få vara för
sig själva på den nya gården. Ämnet bollas fram och tillbaka i många vändor innan släkten har
beslutat att bröllopet istället skall äga rum hos Hennings morbror Albrecht.
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Sex är naturligtvis också det något som rimligtvis borde locka med äktenskapet. Äktenskap var det
enda socialt accepterade sammanhanget inom vilket sexuellt samliv kunde utageras. Lystra har visat
att även när den viktorianska erans repressiva sexualkultur begränsade offentliga yttranden av
sexualitet i hög grad så gällde detta inte den intimsfär som görs tillgänglig genom kärleksbreven.134
Detta är dock inte sant för svenska brev i allmänhet och, som tidigare nämnt, definitivt inte för
korrespondensen mellan Henning och Sophie.135 Längtan efter kroppslig närhet och saknad efter
densamma när de skiljts åt efter möten är förvisso högst närvarande och onekligen av en sexuell
natur. Det som omtalas är dock utan förbehåll kramar, handhållande och på sin höjd en myckenhet
av kyssar. Arne Jarrick ger dock exempel från tidens brevställare där kyssen beskrivs närmast som
ett samlag idag. Kyssen medför en ”darrning” som rycker de älskande från jordiska bekymmer och
förenar dem i högre regioner.136 Även om en längtan och trånande efter mer än så absolut – och med
stor sannolikhet – kan ha drabbat även dem så är förväntan inför den äkta sängen inte något som är
möjligt att studera i breven. Det skrivna språket hade en tvivelaktig och semi-offentlig karaktär som
gjorde sådana utsvävningar mycket olämpliga för subjekten, de kunde aldrig riktigt lita på att
breven – som traderades av många händer mellan Vänersborg och Stockholm – skulle förbli
oöppnade tills de nådde den rätte adressaten.
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Sammanfattning
Sophies och Hennings kärlek bygger på förståelse och konstruktionen av ett vi utifrån två skilda
verkligheter. De samtalar ofta om kärlekens väsen och har en utpräglat kristen tillnärmning till
denna; kärleken är ren, andlig och högstående, paret ska ledas på den rätta vägen av Herren – bara
de förhåller sig sanna till kärlekens gudomliga väsen. I kärleken till Gud och varandra kan
människan i äktenskapet realiseras och göras fullkomlig. Samtidigt saknas inte heller referenser till
en mer köttslig och lustbetonad form av kärlek, de är trots allt även människor av kött och hett blod,
som innerligt längtar efter den fysiska kontakten som äktenskapet tillåter. Dessa två förhållningssätt
står i teoretisk, men tydligen inte i praktisk, motsättning till varandra. Den andliga kärleken betonar
försakelse och uppoffring medan den fysiska omtalas av paret såsom självisk och kanske skadlig,
men ack så ljuv. Problematiken omtalas men tycks inte leda till sömnlösa nätter för någondera part.
Kanske var det ett ganska känt förhållande – klart är att kärleksidealet funnits i landet i nästan ett
sekel vid denna studies inträdande och att de knappast var de första som utsattes för denna
diskrepans mellan renlära och fysisk längtan.
Öppenhet och delande av allt, motgångar som lycka, är ett av de främsta signumen för det
kärleksideal som Sophie och Henning representerar, att faktiskt dela allt är däremot inte möjligt
inom det inte helt tillförlitliga brevmediumet. Det är dock tydligt att båda försöker, även om
Henning får anstränga sig mer för att gräva i sina känslor och sätta dem på pränt. Det händer att han
beklagar sig djupt, men detta sker ofta på direkta uppmaningar från en Sophie som gör detsamma
betydligt mer lättvindigt. Det känslomässiga delandet är eftersträvat för båda men kommer lättare
och mer naturligt till Sophie än för Henning.
I sin kärlek så intar de etablerade könsroller, Henning är det tystlåtne och analytiska ”förståndet”
och Sophie är det vimsiga, passionerade och okunniga ”oförståndet”. Detta är dock inte
allenarådande och plockas fram, ibland nästan som ett ursäktande, när de i det öppna samtalet
inbegriper på varandras intresseområden. Henning framhåller sin okunniga manlighet i samtal om
textilier och hem, Sophie sin lika okunniga kvinnlighet när det gäller affärer och lantbruk. De
könsliga skillnaderna blir som skarpast när den framtida samvaron diskuteras, i förlovningen är de
trots allt relativt likställda, i äktenskapet kommer beslutsordningen stå fast efter rådande
konventioner. Henning skall vara den hårt arbetande husbonden, despotisk men kärleksfull. Sophie
skall sköta hemmet och se till det vackra och det husliga och de skall i allt vara sina egna. Att denna
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sociala fullkomlighet eftersträvas i, kanske, lika hög grad som den religiösa står tydligt i varje fall
för Henning. Att få uppgå i husbonderollen framstår för honom som en mycket attraktiv målbild,
samtidigt menar han att han aldrig skulle utsatt sig för denna arbetskrävande resa om inte först
kärleken infunnit sig. Vad som egentligen kommer först, längtan efter att vara sin egen eller
kärleken, går inte att fastställa – i konversationen med Sophie står såklart kärleken på första parkett.
Traditionen erbjöd en väg till individuell fullkomlighet för en man genom iklädandet av
husbonderollen, en roll som för att fulländas även krävde äktenskap. Samtidigt uppmanade de
moderna tankegångarna till äktenskaplig förening för kärlekens skull och inte för
självförverkligande. I retoriken som omger kärleksidealet omnämns sådant snarast som själviskt och
opassande. Det står dock klart att de även de traditionella fördelarna av ett äktenskap är mycket
eftersträvansvärda, i vart fall för Henning. Ett blint skilje mellan modernt och traditionellt är i den
mån ogörligt.

Jakten på den egna gården

Lundens gård från Lundens skola. Källa: Gärdhems hembygdsförening
Om visionerna för det framtida samlivet så står någorlunda klart, hur skildras då själva sökandet

efter fastighet? Detta är en angelägenhet där Henning tvivelsutan är den drivande kraften men där
Sophie beskådar från läktaren med stort och innerligt intresse. Nu söker även hon med ljus och

lykta när tillfälle ges även om Henning är den som får sköta kontakten. Han skriver: ”Dock lofvar
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jag att ej uppgöra något dig oåtspord om jag ej tydligt kan se att du skulle trifvas dermed.”137

Ansvaret är alltså helt och hållet Hennings, han lovar att hon ska få vara med och fatta beslut men
anser sig ändå så säker att han vet vad hon vill ha och kan avgöra när det passar. Detta är nog
egentligen inte så långsökt, både i och sannolikt utanför breven uttrycker Sophie specifika

önskningar om vad hon vill ha, och Henning är säkert perceptiv nog att kunna avgöra om något är
intressant efter dessa premisser. Det slutgiltiga ansvaret ligger likväl återigen hos honom.

De allra flesta lovande gårdar får de nys om genom tips från bekanta och släktingar, individer från
det utvidgade sociala nätverket. Offentliga annonser bjuder även de på något enstaka prospekt men
inte mer än så. Att de söker fastigheter som motsvarar deras sociala positioner gör att det är just
genom det personliga nätverket som sökandet kan ske. Det är därmed också intressant att ställa sig
frågan om det är det naturliga hänfallandet till personliga kontakter i sökandet som gör att det är
säterier och gods som eftersöks eller om önskan efter just dylika leder till att sökandet måste äga
rum i kontaktnätet.
Egendomsjakten sätter om inte annat upp hinder för den personliga samvaron paret emellan. Ifölje
Henning så läggs all tid som kunde ha gått till Stockholmsresor och romantiskt samliv på flackande
land och rike runt i sökandet efter en passande gård. Det är också eventuellt fråga om en viss
diskrepans mellan de bådas mål och önskningar, vad är det Henning helst önskar med sitt köp och
vad är det som Sophie eftersträvar? En ”[...] bra egendom genom köp ell ett stort arrende på lång
tid [...]”138 ska det vara från Hennings sida och ”[...] hufudsaken är att det är en god och bra
egendom, och hvad man har sitt hem så trifves man.”139 Vidare tycks han mycket värdera specifikt
goda ladugårdsbyggnader och associerade förhållanden såsom bete och vall, kreatursuppfödsel och
mjölk framhåller han flera gånger såsom sina specialiteter i lantbruket. Annars önskar han även att
egendomen helst ska ligga i Västergötland, detta har delvis att göra med att han anser sig känna
människor, seder och bruk men utgör också en rent praktiskt åtgärd i själva sökandet. Om sökandet
ska utvidgas till utanför Västergötland så blir kontaktnätet mindre nyttigt och alla nödvändiga resor
skulle innebära stora och onödiga kostnader.
Sophie å andra sidan är för egen del föga intresserad av det ekonomiskt gångbara, hon inser nyttan
men litar till att Henning kan och skall råda över sådana aspekter, själv eftersträvar hon istället
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något vackert och njutbart: ”Är den en stor underskön egendom vid hafvet eller något sjö?!”140;
frågar hon vid ett tillfälle när Henning antyder att han har en ny fisk på kroken. Att den yttre
skönheten också är något som Henning tar hänsyn till, kanske främst med avseende på Sophies
lycka, framgår också. Gården Nollkärr är exempelvis erbjuden honom ”[...] på serdeles goda villkor
men der kan du ej stå ut för storm och fult är der så att man kan häpna deröfver.”141 När det
slutliga valet alltmer faller på Lund är det också platsens fysiska skönhet som han framhåller i
korrespondensen även om han också klargör att gården är nyttig och sannolikt en mycket god affär.
Sophies kunnande om affärer i allmänhet och jordbruk i synnerhet framhåller hon själv som ytterst
ofullständigt. Även om hon tjänstgör som husmor i faderns hushåll och är inblandad i
konversationer om värdepapper och spekulationer till höger och vänster i det sociala samlivet så tar
hon en avvaktande roll inför Henning: ”Ack! Hvad den egendomen du beskref för far lät förmånlig
och god, (efter hvad "ditt lilla oförstånd" kan begripa) [...] Men hu! Så dyr, men det förstår du nog
att reda.”142 När det börjar närma sig ett avgörande och endast Lunden och en gård vid namn Ruda
är kvar att betänka så faller Sophies önskning på det senare då det har ett trevligt namn och på
bilderna ser mer trivsamt ut.
Väntans kval är dock krävande för paret, framförallt för Henning som på nära håll ser alla

potentiella möjligheter, hinner elda upp sig och sedan ser planerna, gång på gång, fallera. Detta till
trots så försvarar han sig med egenpåkallat bondskt jämnmod, själva sitt ”kogubbelugn”. Vid ett
tillfälle framställer han en mycket poetisk analogi när han sitter vid köksbordet och betraktar
rosorna som från rabatten därute så sakta börjar tränga sig in i själva huset:

”[...] en af de rosorna kunna vi låna en bild för oss sjelfva: vi äro ej heller färdiga för vårt
älsklingsmål utan måste ännu en tid stadna i våra förra jordsmåte innan vi tillsammans omplanteras i
den för oss så alldeles nya skolan der vi skola förädlas och vexa till mognad för den sista, vigtigaste
omplanteringen. Skedde vår vilja nu så kanhända att vi som rosorna ej kunde nå vår utveckling utan
blifve halft förvissnade, utan förmåga att glädja hvarken oss sjelfva ell andra. Arbeta äro vi skyldiga,
således jag skall nog en dag vandra ut till Lund för att bese och försöka om något köp deraf kan
blifva möjligt.”143

Hur det än blir så ligger deras öde fast förankrat i Guds vilja och välvilliga händer och det som sker

är i slutändan oföränderligt. Människan är skyldig att arbeta för sitt eget bästa, men trots allt hennes
idoga arbete så är belöningen den man förtjänat men inte nödvändigtvis den man önskar.
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Slutligen, efter ett evinnerligt rännande så faller valet mycket riktigt på Lund, om bara ägarna kan
övertygas att Henning är god för sitt ord. Att samla ihop pengar till en hel ståndsmässig egendom är
dock, som tidigare konstaterat, långt över parets egna ekonomiska förmåga. Tanken är att så fort
köpet är gjort börja avverka delar av skogsägorna, sälja av en eller flera gårdar och torp som lyder
under Lund och att på denna väg börja avbetala de skulder som obönhörligen måste axlas för att
möjliggöra köpet. Men alla dessa planer hade varit fullständigt förgäves om parets personliga
nätverk inte hade varit tillgängligt. Egna medel har de rakt inte för att bilda eget bo av den storlek
de anser sig vara ämnade för. Ett torp eller ett mindre arrende ligger inom deras egna ekonomiska
ramar men ett gods, vilket ändå är vad de eftersträvar, vore långt ifrån möjligt: ”Mycket penningar
vill det till och jag min stackare har ju inga. Nu får jag se hvad morbröderna vilja göra. De hafva
nog lofvat förr och bruka stå vid sina löften [...]”144

Familjen
Både Henning och Sophie framstår som fast förankrade i sina respektive släktgrupper. Henning
lever sitt liv något mer skild från familjens direkta inflytande. Han återfinns först arbetande på
Onsjö med andra anställda och med ägaren, senare på Lund i samvaro med de tidigare och
kvardröjande ägarna, sitt eget arbetsfolk – inkluderande uppskattade trotjänare – och de som
kommit med gården. Han har dock inte långt varken till moder och syster eller till morbrödernas
gårdar och frekventerar dessa platser ofta. Utöver dessa kontakter nämns ytterst få exempel på
samvaro utanför familjen i hans brev, undantaget är när han skall till Stockholm för bröllopet och
har lovat en kväll av rumlande till kamrater från studieåren i Uppsala enligt ”en gammal
uppgörelse”.145 Sophie å andra sidan har större kontaktnät utanför familjen men också en betydligt
större familj och umgås i breven mycket sällan, undantaget en specifik väninna, med icke-släktingar
utan att delar av släkten också är närvarande. Mot denna bakgrund vore det underligt om inte
släkten också var inblandad i de beslut som fattas, oavsett om dessa är av högre ekonomisk eller
ytterst mundan karaktär.
De följande rubrikerna kommer att behandla familjens inflytande på olika plan, dels genom de goda
råden och dels genom det ekonomiska stödet. Råden hjälper paret att avgöra vad som är en rimlig
väg framåt och hur olika äktenskapliga problem borde hanteras och det ekonomiska stödet gör det
hela möjligt att realisera. De två är också tätt förbundna, Henning skulle sannolikt förlora sina
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möjligheter att ta lån av morbröderna om han eftersträvade ett köp som dessa inte kunde övertygas
vore en god affär. Den sista rubriken kommer behandla det omvända förhållandet, Henning och
Sophies inflytande över – och intresse för – andra släktingars ekonomiska beslutsfattande.

Goda råd är inte dyra
”Wågar du Älskade? Wågar du hoppas att min arbetskraft i förening med min kärlek till dig kan af
någonting fult tillskapa något vackert då det i bön till vår Herre i Himmelen begynna och fortsättes?
Rådgör med dig sjelf först och sedan Moster Louise och svara mig snart.”146

Medlemmar av släkten tjänar som betrodda rådgivare i alla möjliga kategorier av spörsmål. Vad det
gäller förfarande vid giftermålsprocessens olika begivenheter, såsom lysning, när presenter skall

mottas och var bröllopet borde äga rum, är det Sophies mostrar och fastrar som rådfrågas. Moster

Louise är annars den första att tillfråga i de flesta möjliga frågor för Sophie, i och med den adoption
som sker i samband med förlovningen, intressant nog även för Henning. För ekonomiska frågor är
det generellt Hennings morbröder Ehrengranaterna som tillfrågas, Sophies far även han men detta

senaste framställs närmast som ett spel för kulisserna. Denne siste hade nämligen dåligt rykte som

affärsman, med melankoliskt sinnelag och tvära kast i planeringen framstår han för en nutida läsare
som snarast bipolär, även om en sådan tolkning såklart ligger långt utanför mina analytiska

förutsättningar. Sophies far skall alltså tillfrågas för att det anses lämpligt, men samtidigt ledas till
att inte ifrågasätta de beslut som det unga paret faktiskt önskar fatta. Fadern fuskar också som

lantbrukare, även om han egentligen är läkare, och här är rådgivarförhållandet omvänt – det är

Sophies far som skriver till Henning och ber om råd. Hennings mor tillfrågas av mer eller mindre
samma anledningar som kvinnorna i Sophies släkt, men mer sällan. Som framgår av denna korta
sammanfattning är rådfrågandet könat efter ganska klara linjer, kvinnorna rådfrågas om

äktenskapsförfarande, möblemang och textilier medan herrarna får frågor om värdepapper, affärer
och gott förfarande i egendomsspekulationer. Linjerna är dock inte i praktiken riktigt så skarpt

dragna, Moster Louise tillfrågas även i affärssammanhang och fadern har mycket bestämda åsikter
om vad som borde broderas på bohagets textilier.

Om fadern till en början motsatte sig alla planer på äktenskap paret emellan så är detta inte sant för

den ärevördige Moster Louise, denna låter hälsa att: ”der kärlek och tro bo tillsammans med idoghet
och arbetsamhet blir alltid ett vackert och lyckligt hem.”147 Hennes tidiga stöd för föreningen bidrar
också sannolikt till hennes status som förnämsta rådgivare, att hon dessutom har stått länge i denna
position i Sophies liv gör naturligtvis sitt. Henning å andra sidan tycks ha saknat en sådan självklar
rådgivare, om det nu inte är så att en sådan bara inte framkommer i breven. Henning är överlag

mindre begiven på att redogöra för det brevskrivande som inte är direkt relevant för sammanhanget,
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såsom jakten på egendom och sökandet efter kontanta medel och borgen. När det kommer till

affärer är dock stödet från morbröderna centralt, och de förekommer i vart och vartannat dylikt

resonemang. Detta förhållande är relativt lätt att förstå när hänsyn tas till att morbröderna också
förväntas förestå en ansenlig del av köpesumman vid det eftersträvade gårdsköpet. Hennings

underkastelse till de äldre familjemedlemmarnas kunnande är likaväl iögonfallande: ”[...] jag skall

lyda de gamla det har aldrig bekommit mig illa.”148 Han håller också sitt ord i denna sak, han är inte
främmande för argumentation och övertalningsförsök men är inte heller begiven på att trotsa ett, av
morbröderna, fattat beslut.

Trots Sophies uttalade okunnighet i affärer så hindrar det henne inte att komma med inspel och

önskningar, dessa vägs sedan av Henning mot egna och Ehrengranaternas tankar. Som oftast är

resultatet att Sophies förslag anses opraktiskt, morbrödernas alltför försiktigt och Henning går till
strid för att övertyga Ehrengranaterna att jämka sina positioner med hans egna:

”Ditt råd att utarrendera den der utgården tills vi kunna få magt att sjelfva taga den i bruk, fruktar
jag för, måste lemnas åsido. [...] Ehrengranaterna äro för försäljning och naturligtvis följer jag deras
råd, men de äro ock måna att jag skall få bra betalt för hvad jag säljer [...] Du kan ej tro hvilket stöd
jag har hos dem båda och hvilka förståndiga råd jag städse får hos dem men något måste man
disputera med dem eljest blifva de aldrig intresserade. De påstå också att jag är den envisaste
tjurskalle de någonsin haft med att göra.”149

Det ekonomiska stödet – Fadern
Att Hennings morbröder måste inbegripas i varje seriöst spörsmål är såklart inte enbart en fråga om
att få tillgång till deras upphöjda visdom. Herrarnas acceptans för en plan är en förutsättning för att
de ska gå med på att investera pengar i saken, och detta ekonomiska stöd är något som Sophie och
Henning är högst beroende av. Egna medel har de inte i någon större utsträckning och än mindre har
det blivit då Sophies far dels är i färd med att sätta sig på obestånd och dels har involverat parets,
egna, sparade pengar i just sina mest misslyckade affärer. Just faderns ekonomiska problem blir en
central utmaning för det unga paret.

Ekonomi i gungning
Relationen till Claes Samuel Kuylenstierna framstår som ofta problematisk i breven. Eftersom han
är Sophies far så har han en naturlig plats i varje större sammanhang och en önskan som måste
respekteras när den yttras. Utöver den faderliga rollen är Claes Samuel också förvaltare av såväl
Sophies arv från modern som en sparad summa tillhörande Henning. Något finansiellt underbarn är
han däremot inte. Som utbildad läkare har han drivit framgångsrik praktik, såväl i Vänersborg som i
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Stockholm, men han tycks inte kunna låta bli att pröva sitt grepp på andra former av inkomst. Under
den tid som breven behandlar är alltså Sophies far bland annat inbegripen i ett försök som
godsägare, något som inte går honom särskilt väl: “Han deltar med stort intresse i landtbruket. Må
Pappa bara ej lägga ner för mycken kostnad i sina företag på Damtorp.”150 Utöver detta är han
också deltagande i diverse affärer, ej noggrannare beskrivna. Det är dessa affärer och deras dunkla
utbyten i kombination med misslyckandet i bonderollen som för honom till konkursens rand under
våren 1878.
När vi träder in i historien, ett år dessförinnan, är det dock inte Claes Samuel som står på obestånd
utan istället en av hans bröder: ”Vår älskade Far har flera gånger försökt rädda Farbror ur denna
knipa, men nu kan han det ej. [...] Måtte bara ej denna förlust för Far ej bringa honom till
melankoli igen.”151 Nu framträder brödraskocken såsom intimt inblandade i varandras affärer, det är
också tydligt att det i Carl Eriks konkurs förloras stora medel som i grunden, genom lån och
investering, tillhört de andra bröderna. Elva tusen kronor är faderns egen fodring på sin bror och
han är nu utled på att dra denne upp ur gyttjan, det verkar inte vara första gången. Fadern nekar
därmed sin vidare borgen, vilket i praktiken försätter Carl Erik i konkurs. Sophie är dock, denna
historia igenom, mer orolig för faderns mentala välmående än för den potentiella penningbristen,
vilket kanske säger något dels om vilken fasad fadern upprätthåller, och dels om vad hon anser
viktigt och väsentligt. Hon uttalar sig förvisso med stor sympati för Carl Erik men uttrycker också
att det hela nog var ganska självförvållat. Då detta sker redan i korrespondensens inledande är det
omöjligt att uttala sig om läget tidigare, men efter att denna historia kommit i dagen så är det
uppenbart att Carl Erik behandlas med visst löje, om inte avsky av – framförallt – Henning. Jag ska
återkomma till detta.
Under våren 1877, om vi bortser från det lilla krumsprånget med broderns finanser, så är Claes
Samuel sprudlande full av planer och idéer. Stora förändringar skall göras i jordbruket, hans son –
Sophies bror, Erik – borde naturligtvis följa i hans fotspår som bonde och inte återgå till sjöss och
han överväger att köpa minst en gård till Henning och Sophie. Han tar också, enligt Sophie, mot
allas råd tillbaka mjölkproduktionen på Damtorp i egen regi och ämnar driva den med
fullkomlighet, kanske inspirerad av Hennings framgångar. Redan i maj har han dock ändrat sig
igen, efter bara någon månad av mjölkning och arrenderar återigen ut den med en smärre förlust.
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När Sophie, två veckor senare, går till banken i ett ärende till far så visar det sig att denne inte
längre har pengar innestående ”på kreditivet i W. [Vänersborg]”, nu var dock far oskyldig enligt
Sophie och det var en Greve Taube som inbillat honom felaktigheter. I oktober samma år så
bestämmer sig fadern återigen för att ta mjölkandet i egna händer, han är nu sängliggande med
smärtor i benet men pendlar mellan manisk idérikedom och ”djup melankoli”, mellan ledsamhet och
ilska. Sophie anser på det hela taget att han ”är ej frisk till lynnet”.152 Två veckor senare har han
bestämt sig för att behålla mjölken fram till april och sedan sälja kreaturen för att istället börja
producera hö och halm. Åkrarna ligger dock oplöjda och den inhämtade havren räcker ej till
konsumtion och utsäde – ett förhållande som Henning anser djupt skamligt för en bonde. Redan i
januari har dock humöret svängt om igen och de förhållanden; ”hvilka han förr såg i sidenfärgadt
skimmer” ter sig nu nattsvarta och: ”I afseende på Damtorp så vill han arrendera ut det och helst
sälja det.”153

Innestående medel

Med denna lilla insyn i faderns svajiga ekonomiska omständigheter är det inte svårt att föreställa sig
den grad av oro som det unga paret känner inför de pengar som fadern förvaltar. Efter historien med
farbror Carl Eriks konkurs är fadern inte längre säker på att kunna avge lån på en utlovad
penningsumma, något som sätter käppar i hjulen för Hennings tidiga egendomsspekulationer. Den
första planen, att ställa till bröllop till hösten 1877, fallerar därmed. När planen istället är att
bröllopet ska stå till sommaren 1878 så återkommer fadern under vårvintern med nya problem.
Köpet av Lunden ska strax avgöras men Hennings morbröder är i detta skede inte beredda att
erlägga hela summan själva. De egna pengarna och de som utlovats av fadern står dock ej att finna:
”Pappa är mycket nedslagen öfver sina affärer och erkänner så "ödmjukt" huru illa han har handlat.
Det värsta är att han iblandat våra pengar. Härom dagen klappade Far mig på axeln och sade
"kanske I ej kunna fira bröllop i vår, då jag ej kan skaffa er penningarna, så kanske Henning ej kan
gifta sig."”154

Vid det här laget sätter dock varken Sophie eller Henning någon större tilltro till faderns stöd och
Sophies morbror Leonard har vidtagit en utredning av affärerna som ännu ej har gett resultat.
Bröllopet skall nog stå oavsett faderns möjligheter till stöd menar Sophie. Hon undrar likaväl om
hon borde påminna sin far om, specifikt, Hennings innestående summa. Denne anser dock att
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Sophie bör undvika en konfrontation, bättre för fadern och alla inblandade att istället gå direkt till
morbrodern.
Trots att de tidigare tagit faderns bekymmer med lugn så är det nu alltså dags att koppla in, om inte
statliga myndigheter så åtminstone, den interna kontrollapparaten inom familjen. Henning är nu
resignerad inför vad som ska ske: ”Om vi ej skulle få ut dina pengar af Far i slutet af Maj så få vi
dem väl en annan gång [...] Således ingen enda dags skrupler eller funderingar öfver dessa
förhållanden vidare [...]”155 Likaväl anser Henning det nyttigt att låta fadern få fortsatt tro att de
räknar med att få de innestående penningarna till bröllopet, detta för att han inte ska uppleva att han
har dessa pengar till sitt förfogande och investera dem onyttigt. Han drar sig såtillvida inte från att
bedraga svärfadern, om än så blott för dennes eget bästa. Själva pengarna anser dock Henning
egentligen vara mindre nödvändiga – återigen ett tecken på att detta mycket riktigt är ett
kärleksäktenskap: ”Förr ville jag väl att dessa penningar låge i hafvens djup än att jag genom att
bråka efter dem skulle göra dig en bitter stund och hvad mera än detta är jag älskade dig ju redan
innan jag visste hvilket du egde något eller intet.”156

Fadern och gårdarna
Den första egendomsspekulationen som fadern är inbegripen i pågår redan vid korrespondensens
inledande. Han har då fått nys om en gård vid namn Kjelltorp, utanför Örebro, som han mer eller
mindre avgjort ska vara passande för Sophie och hennes tilltänkte. Han har fått tips av sin granne
om gårdens försäljning och känner själv trakten och dess invånare från vistelser i ungdomen. Vid
det här laget upplever fadern sin ekonomi som sällsynt god och drar sig inte för att göra upp
storskaliga och dyra planer med vant handlag. Oavsett om detta är tanken eller ej så är också hans
förslag till detta köp väl ägnat att låta honom behålla en stark maktposition inom familjen. Tanken
är att Henning skall antingen arrendera gården av fadern för nio tusen kronor om året eller driva den
i faderns namn mot en årlig erläggning av en tredjedel av avkastningen. Oaktat detta, för Henning,
föga fördelaktiga förslag, så skulle dessutom bröllopet måsta uppskjutas ännu ett år längre än tänkt
och paret inhysas på Damtorp i luckan mellan Hennings nuvarande arrendes slut och Kjelltorps
tillträdande. Sophie, som redan nu är väl medveten om hur faderns affärer tenderar att arta sig,
hoppas att ”Gud bevare honom” från att köpa egendomen. För att planen skall gå i lås så skulle
Henning och Claes Samuel mötas i Kjelltorp för bedömning av egendomen. Fadern har alltså inlett
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sitt deltagande i gårdssökandet med fast hand, men Sophie klargör i breven var hon anser att den
beslutande makten ligger: ”[...] men har du något bättre "i kikarn" så förfalla de förra. Du vet väl
att jag är nöjd som du mitt älskade "förstånd" bestämmer. Af hjertat önskade jag att du hade något
att som du vore belåten med på förslag.”157 Hon tycks ska bli nöjd oavsett hur det blir men önskar
uppriktigt att fadern inte skall vara för inblandad i affärerna. Lika väl så vidarförmedlar hon faderns
tankar och planer plikttroget och ställer sig endast trevande på tvären.
Samtidigt med faderns planer för Kjelltorp så har Henning börjat se över möjligheterna att köpa en
gård vid namn Malma. För detta prospekt har fadern lovat ett lån, inte för själva husköpet men väl
för ”uppsättning af inventarier”.158 Sprickorna i hans löften kommer dock till ytan omkring en
månad senare. Ett lån på femton tusen har han lovat men säger sig plötsligt ej kunna uppfylla löftet,
förvånande nog för att Hennings huvudsakliga finansiärer, herrarna Ehrengranat, vägrat Claes
Samuel borgen. Att det är just till Hennings morbröder, med största sannolikhet nytillkomna i det
ekonomiska nätverket, som fadern vänder sig med ett sista hopp illustrerar hans ekonomiska
position. Själv kan han ingalunda sammandraga sådana summor. Fadern har alltså vid det här laget
problem med borgenärer och det är Hennings morbröder som står i vägen för att han skall ha
borgen. De senare är säkert i sin affärsmässiga rätt när de vägrar borgen i ljuset av Claes Samuels
misslyckade spekulationer, men det intressanta är att de alls står i fråga som borgenärer. Detta
innebär att de två familjerna i just detta fall, och på ett tidigt stadium i förlovningen, har förenats
som ekonomiskt nätverk. Om Sophies far och morbröderna Ehrengranat utgör de två huvudsakliga
källorna till lånade ekonomiska medel – och från var sin familj – är det intressant att den ena skall
stå som borgenär för den andra. I praktiken för det över en ansenlig del av det ekonomiska ansvaret
på samma part, Hennings familj, och mot den bakgrunden är det kanske inte heller så underligt att
morbröderna avvisar förslaget.
Påföljande månad har fadern återigen gott hopp om sin ekonomi, där det i maj var problematiskt att
få ihop till ett lån på femton tusen kronor så är han nu begiven på att köpa en västgötsk gård,
Skofteby, för 200.000 med inventarier och allt mot att Henning sedan ”[...]arrenderar den mot 6
procent på köpeskillingen [...]”159 Denna egendom innehas af en Löjtnant Kullberg som är fadern
bekant i Stockholm och Sophie sänder med en omsorgsfullt kopierad annons till Henning. Återigen
befinner hon sig i en position där hon beredvilligt vidarförmedlar information och planer från fadern
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men samtidigt varnar Henning för att gå vidare med just desamma affärerna: ”Jag önskar af mitt
hela hjerta att Pappa ej gör denna stora affär om också du, mitt älskade förstånd, skall sköta
Skofteby nämligen så fruktar jag ändå att det blir bekymmersamt för Far.”160 Sophie uppvisar en
stark kluvenhet här, hon vill till varje pris skynda på gårdsköpet och realisera sina framtidsvisioner
men vill samtidigt att detta helst ska ske utan att bringa fadern problem – eller dem själva problem
via faderns obetänksamhet. Nu blir likaväl inget av denna spekulation, Ehrengranaterna är inte
begivna på affär och deras hjälp är central. Sophies farbror, högvärdige greve Jan Karl, ställer sig
också mycket emot Skofteby, Jan Karl är godsägare även han och anser faktumet att man på
Skofteby har måstat inköpa foder till sina kreatur såsom ”[...] ytterligt vanhedrande för gården
[...]”.161 Att Claes Samuel snart ska få samma problem på Damtorp behöver inte omtalas här.
Halvannan månad senare är det återigen slut med faderns spekulationslust, nu har han sänt brev till
Henning där han lovat att han; ”[...] börjat strypa börsen, så att jag ingenting får förr än vi blifva
gifta.” Han medsänder också en skriftlig försäkran, undertecknad också av Sophie och hennes
broder Erik, att han ”[...] ej vidare skulle ge sig i vidlöftigheterna.”162 Effekterna därav varar kanske
inte så länge men den närmaste familjen har alltså satt ned foten för Claes Samuels ekonomiska
krumsprång.

Det ekonomiska stödet – morbröderna
Sophies fader är alltså helt otillförlitlig när det kommer till att säkra de nödvändiga resurserna för
äktenskapets ingående. Mer energi måste därför läggas på att få Hennings morbröder begivna på
egendomsspekulationer. Redan i mars 1877 är de införlivade i det tidigaste skedet i planerna för
Lunden, ännu är dock betalningsvillkoren alltför tveksamma för ett givet samtycke. Sophie anser
här att morbröderna skall gå i borgen för ett kreditiv i Skaraborgs läns enskilda bank, som en
delsumma av de pengar som i form av Sophies arv skall utbetalas av fadern. Som tidigare
konstaterat är dock Ehrengratanaterna föga intresserade av att vara Claes Samuels borgenärer. Detta
meningsskifte mellan de två släkterna föregår i bakgrunden under flera månader, små återspeglingar
står att finna i breven men någon utförlig redogörelse på dess svängningar är omöjlig att redovisa. I
juni redogör Sophie för hur Albrecht Ehrengranat tillskrivit fadern och slutligen, å det bestämdaste,
”[...] ingalunda vill deltaga i några egendomsköp.”163 Detta tycks dock vara i högsta grad riktat till
Sophies far och inte alls till Henning, denne menar i ett brev – bara ett par dagar senare – att
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bröderna nu på allvar börjat betänka en uppgörelse om Lunden. Alla planer om Skofteby är dock
förkastade med morbrödernas vägran. I mitten på juni säljer också Albrecht sin dåvarande gård,
Öfverby, och står plötsligt med en ansenlig summa tillgängliga medel, något som mycket gläder
Henning. Nu torde morbrodern vara lättare att övertala för en större investering. Samtidigt innebär
försäljningen av Öfverby också att Hennings mor och syster, dittills boende där, nu också står utan
självklart uppehälle: ”Stackars den goda Mor och Martina, det har satt myror i hufvudet på dem,
hvart de nu skola spänna sina vingars flygt.”164 – en fråga till vilken jag återkommer.
I september 1877 kommer den tredje av Hennings morbröder på banan, där tidigare Rudolf och

Albrecht har varit aktiva deltagare tillkommer också Axel. Denne dyker upp en dag med erbjudande
om att till våren få låna femton tusen kronor ur ett arv som egentligen tillkommer Axels barn från
en viss, mystisk, Doktor Gösta Ehrengranat. Dessa pengar, allmänt kallat ”[...] det Mexikanska
arfvet.” får ej uttagas av Axels flickor förinnan de ingår äktenskap och är därmed tillgängliga i
släktens gemensamma pott. Om Henning nu kan lyckas avstycka och sälja en gård, Kåtened,

stående under Lund, så börjar den fantasisumma som nuvarande ägare, gubben Kopp, föreslagit
också kännas uppnåelig. Henning och morbröderna ger sig under hösten ut för att inventera alla

skogar under Lund och göra sig en ordentlig uppfattning om vad tidiga avverkningar kan inbringa.
Planerna fastslås också och Henning börjar arbeta med höstbruk och skog på Lund även om det

egentliga tillträdet ska ske först till våren. När det kommer till försäljningen av Kåtened så anses

dock morbröderna mest kompetenta att göra själva affären: ”Ehrengranaterna de trogna vänner äro
med och de äro ej vanda att blifva dragna vid näsan af bönder [...]”.165 Under våren ger sig
Henning också ut på auktioner för att köpa kreatur, husgeråd och inventarier och;

”[...] pengar, ja dessa få Albrecht och Rudolf släppa till. De grina nog horribelt men de äro också så
älskliga själar att hvad de anse förståndigt det göra de och äro dertill så kända att de i allmänhet få
pengar nästan hvar de vilja.”166

I varje fall i korrespondensen med Sophie är Henning beredd att skamlöst utnyttja morbrödernas

ekonomiska nätverk till sin egen vinning. Morbror Rudolf får tillskjuta pengar tills det ”Mexikanska
arfvet faller ut [...]” och följa med på auktion efter auktion efter hästar, inventarier, oxar och
mjölkkor.
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Övrigt ekonomiskt stöd
Utöver de större insatserna från morbröderna Ehrengranat och de mer tveksamma penningarna från
fadern så tillströmmar små och stora summor även från andra familjemedlemmar. Faderns
ekonomiska obestånd gör att Sophie måste låna pengar till uppehälle och kläder av sin morbror
Leonard, densamme ger också sitt medgivande till att vara värd för själva bröllopet i sitt hus. Att
hålla bröllop på Damtorp ses som en olämplig lösning av något oklara anledningar, att det är kallt
och dragit framhålls ofta, men bröllopet skall hållas vid slutet av maj och sannolikt är det delvis
faderns mer personliga egenskaper som avskräcker. Från Sophies släkt är det annars främst farbror
Jan Carl på Sperlingsholm som uppvaktas, denne är greve och förmögen. Huruvida Jan Carl i
slutändan bidrar med pengar är dock oklart, att han är beredvillig med goda råd och har åsikter om
de flesta av spekulationerna står dock bortom allt tvivel. Exakt hur Henning samlar ihop de
nödvändiga medlen är också höljt i dunkel, han är försiktig med att offentligt redovisa affärer och
uppgörelser i breven men;
”[...] skrifver och skrifver åt alla håll och ändtligen skall det lyckas att få penningarna. Pro primo
10000 till afbetalning å egendomen, pro secundo 5000 till inventarier. Godt att ej behöfva mer
möbler ty de äro nog värda 2 a 3000 om de skulle vara eleganta men min vän får sitta i en treflig
liten bur och sedan kunna de andra rummen få se ut huru de vilja. En tid kommer nog efter denna då
myntet ej blir så tunnsådt och då få vi väl se om ej det skall lyckas att göra Lund till ett förmöget
hus."167

I de stora investeringarna som skall göras är alltså familjen både närvarande och av central
betydelse. Detta är också sant vad gäller alla de små transaktioner och gåvor som ska till för att
åstadkomma ett fullvärdigt hushåll. På denna punkt är också fadern mer tillförlitlig än i de mer
omfattande affärerna. Förutom att Sophie får göra omfattande räder i linneförrådet och däri uttaga
sitt rättmätiga arv, en tredjedel av all textil, så inhandlar han också nytt när tillfälle ges: ”Den käre
Far hade ock handlat handukar och ett stort väfstycke för vår räkning, så du ser att äfven lilla jag,
har börjat med allvar på tillrustningen af vårt hem!”168 Vid senare tillfällen skänker han även små
möbler och annat som kan komma till nytta. Bröllopspresenter är en väg med vilken resurser tillförs
det nya hushållet och exakt hur dessa ska fördelas diskuteras ivrigt, främst av Sophie. Det tycks alls
inte vara någon skam i att bestämt be om eller avbe specifika gåvor från släktingar. Faster Gustava
har sålunda lovat ett brudtäcke, sex par grova lakan och ett dussin handdukar. Bror Carl, vems bror
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denne nu må vara (sannolikt Sophies bror Erik benämnd med sitt tillnamn), å andra sidan lovar
Sophie en symaskin och lillasyster Anna ett spjällsnöre ”[...] till det bästa rummet [...]”.169
Många frågor sänds nu fram och tillbaka om färger, former och önskemål. Alla de gåvor som skall
mottagas i Stockholm ska anpassas till förhållandena på Lund, fönster ska mätas för gardiner, färger
ska bestämmas för olika rum och jämförelser via textuell beskrivning på möbler i olika släktingars
ägo ska sändas och begrundas. Morbror Fritz vill skänka ett runt bord men Henning och Sophie
tycker sig mer behöva gardiner vilket också bestäms, men då måste Henning i hast sända
specifikationer på fönstrens storlek och antal. Dagen efter första lysningen, vilket också blir den dag
då Sophie i samspråk med familjens äldre, kvinnliga, medlemmar bestämt som dag för mottagande
av bröllopsgåvor, ger Sophie en utförlig redogörelse för de givna gåvorna. Hon antecknade noga
vem som har gett vad och hur mycket:
-Tante Anna Hierta Retzius: En skål ”af “majohei” (mycket anrikt porslin, i din väg tror jag)” och
två hundra kronor.
-Moster Louise: Brudlakan, örngott, brudklänning, ett par äkta silverstakar (som mostern erbjuder
sig att utbyta mot kontanter om de behöva dessa bättre).
-Adoptivsystern Hedda: Ett klotrunt fönsterbord.
-Emil & Sophia af Vaktberg: En tavla i förgylld ram.
-Broder Erik: En vilstol – med en dyna från småflickorna Anna och Mia.
-Farbror Jan Carl & Emelie: En bordstudsare.
-Faster Caroline: Ett skrivbord och ett thekök med kanna.
-Farbror Reutersson: En kakspade av silver.
-Wilhelm Svalin: En stor vävd matta.
-Tante Ebba Lind: En sydd matta.
-Farbror Fritz: Fyrtio kronor.
-Tante Hedvig: Hundra kronor, med förbehållet att de skall avyttras på besök hos henne i Paris.
-Tante Tollin: Småbrödskorg i silver.
-Sophie Tollin: Sex målade tallrikar.
-Johan Tollin: En bukett.
-Johan Öhrvall: En bukett.
-Moster Cederstråle: Ljusstakar i nysilver.
-Stefanie Smerling: En smörask och två knivhållare med smörknivar.
-Elisabeth: En syväska.
-Morbror Leonard: En hel, stor, uppsättning matsilver.
-Far: En lampa.
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-Syster Louise: Ett näsduksetui.
-Tante Carolina Smerling: En handdukshållare.
-Louise Löven: En blomsterställning i glas.170

Det rent ekonomiska värdet i alla dessa gåvor är såklart svårt att uppskatta, men en ganska ansenlig
överförsel av silver till det nya hushållet är iögonfallande. I övrigt påminner gåvorna om vad man
kan förvänta sig även vid ett modernt bröllop; vackra och ofta värdefulla men relativt onyttiga ting.
Henning, som den praktiker han är, konstaterar i svaret att; ”[...] silfvret och contanterna äro
naturligtvis mest i min smak och ville du skicka hit en portion pengar så lofvar jag dig att de skola
med omsorg bevaras och ej till någonting onödigt användas.”171 Gåvoregnet fortsätter också efter
lysningen. Sophie behåller en del av pengarna för att slippa låna än mer av morbror Leonard och
sänder mycket riktigt ned resten till Henning. Henning påminner också om att de ännu inte har gått
igenom hans mors bo och att där finns betydande mängder persedlar att hämta av det som saknas
efter inflödet vid lysningen. Sophie skall inte behöva gå ut på marknaden och komplettera och efter
lysningen skall så det mesta av viktigt husgeråd vara insamlat.

Sophie och Henning hjälper släkten
När gården väl är köpt och affärerna avklarade så står Sophie och Henning med hus och hem men
utan vidare finansiella verktyg. Vad de däremot har, och som är hett efterfrågat inom släkten, är
fysiskt utrymme. Exakt vad som ska ske med – och vem som skall inkvarteras i – Lundens
flygelbyggnad blir i detta skede en het potatis. Alldeles oavsett faderns pengar och deras nytta i
gårdsköpet så framkommer nöden av att se till att Sophies far har det gott ställt om han inte längre
kan reda sig själv. Redan tidigt under 1877 ställer Henning en central fråga till fadern; om han kan
tänka sig att bryta upp från Damtorp och istället flytta in med dem på Lunden? Fadern är dessutom
på detta stadium sjuklig och närheten till Sophie, som dittills vårdat honom borde vara gynnsam. I
detta läge avböjer dock fadern varför Henning istället under sommaren – när Albrecht säljer
Öfverby – avger löfte till sin mor att hon där ska få bo och vara Sophie till hjälp i hushållet: ”Mor
är god att ha och är dessutom allt för delikat för att tränga sig in och göra en ung fru obehag.”172
Detta må, trots att försäkran kommer från en älskande son, vara gott och även Sophie, med sin
erkända ängslighet inför husmodersrollen, framstår som nöjd med sakernas ordning.
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Bekymret med faderns boende står dock kvar och det unga paret är rakt inte fria från ansvar i
upprättandet av en lösning. Inte bättre blir det när fadern så småningom, i vanlig ordning, gör en
kovändning och nu är helt och hållet inställd på att flytta med till Lunden och återuppta
läkarpraktiken i Vänersborg. För detta får han dock ett bestämt nej från myndigheterna i
Vänersborg och planerna rivs ånyo upp. Sophie känner sig sliten mellan konflikterande plikter: ”Jag
vet väl att då jag blir gift tillhör jag dig helt och mina pligter stå blot och förnämligast till dig,, men
dotterpligten är jag ej helt och hållet befriad ifrån eller hur?”173 I en omfattande brevväxling med
åtskilliga släktingar verkar det slutligen bestämmas att Sophies far skall inhysas hos faster Gustafva
i Stockholm. Att ha både Hennings mor och Sophies far boende på Lund verkar, framförallt för
Henning, alltför problematiskt: ”Af hvarandra fingo de aldrig någon trefnad och hvilken af dem om
helst skulle alltid vara färdig att träda i harnesk för att försvara sin juvel; äfven om motparten ej
mer gjorde än berömde sin egen. Således aldrig mer än en af dem och hvilket är nu det rätta?”174
Plikten till modern och fadern verkar Henning se som likvärdig, däremot vill han rakt inte ta
tillbaka ett givet löfte och syns trött på faderns velande. Faderns lynne nämner han som ett
uttryckligt problem, dock med betoning på att denne skulle bli alltför sysslolös och därmed kräva
allt mer av Sophies uppmärksamhet. Och detta går inte om Sophie skall ha tid att sköta hushållet.
Om han är bitter på Sophies far över de ekonomiska problemen framgår inte, men att den glädje
med vilken han tidigare erbjudit fadern husrum är försvunnen är tydligt, och att det gångna årets
konflikter skulle ha inverkat på detta syns inte osannolikt. Mest är Henning rädd att fadern, i sin
melankoli, ska sälja av Damtorp med inventatier ”för en grynvälling”175 i rädslan för plötslig
fattigdom och därmed göra dem alla en dålig affär. Han skriver också till morbror Leonard för att be
denna hålla uppsikt över affären.
Henning lovar dock att saken kan dryftas på nytt när de väl kommit på plats ordentligt på Lunden i

några år. Att däremot påbörja projektet med Sophies far hängande i hasorna tänker han inte gå med

på. Men att däremot i framtiden, när ekonomi och sakernas tillstånd är i stadda i ordning, taga emot
såväl far som syster i hushållet lämnar han öppet. Till den populära flygelbyggnaden tillkommer

dock ännu en spekulant, nämligen just den farbror Carl Erik, vilken under våren 1877 utlöste hela
kedjan av ekonomiska bekymmer inom Sophies familj. Carl Erik bor i eller nära Vänersborg och
gör upprepade försök att kalla Henning till sig under hösten 1877. Dessa hörsammas inte av en

upptagen bonde, men Carl Erik tar slutligen mod till sig och dyker upp oannonserad i ladugården på
Onsjö. Med ursäkten att, mycket dyrt, få sälja en förmaksmöbel börjar han också se sig för om
 Sophie till Henning, 1878-03-31.
 Henning till Sophie, 1878-04-04.
175
 Henning till Sophie, 1878-01-27.
173
174

86

möjligheterna att få inackordera sig på Lund. Detta är andra gången – förutom när Sophie föreslår
Baron Haij som bröllopsmarskalk – som Henning förlorar fattningen i breven:

”Har du i ditt lif hört någonting ditåt af befängdhet? Men tig! Nej svarade jag ej en vecka skulle
Farbror uthärda och Nathalie ej i 3 dár. Men kan du tänka dig befängdare idéer??? Jag talade om att
mor redan hyrt flygeln och glad var jag.”176

Hennings upprördhet över svärfarbrodern ökar under hösten, framförallt när denne framför önskan
att sända Henning i spionageärende till Damtorp för att luska i svärfaderns affärer. En därifrån

avskedad hushållerska har tydligen passerat Carl Erik och gett upphov till skvaller som gjort honom
misstänksam. Även Henning frågar ut hushållerskan och får veta hur Sophie blir sjukare och

sjukare, fadern allt krångligare och brodern på obestånd. Orolig sänder han ett hastigt brev till

Sophie men behåller nog ändå lugnet: ”Min första tanke var att resa dagen efter att jag fått dessa

underrättelser men jag tänkte så: På kärringsqvaler gånge ingen åstader [och] Farbror CE tror jag
ej mer än innan [...]”177 Sophie förklarar också förhållandena på Damtorp vilket mottas med god
min av Henning och i slutändan endast ökar hans förakt för Carl Erik.

9. Konklusion

Att ett ideal av äktenskaplig vänskap, såsom presenterat av Karen Lystra178, genomsyrar breven
mellan Sophie och Henning står så här i efterhand relativt klart. Indicierna till detta står emellertid
inte att finna i ordval, såsom Liljewall föreslagit, genom förändring av tilltalsord över
korrespondensens tidslinje. Detta är överhuvudtaget något vagt och svårt att påvisa, istället finns
stöd för denna dominerande tanke i detta material i form av direkta uttalanden. Sophie och Henning
ska inte ha några hemligheter för varandra, de ska dela allt och de ska sträva efter att samman alltid
förtjäna Guds godhet. Den privata och intima aspekten av breven blir också starkare då det är
tydligt att de schablonmässigt är till endast för motpartens ögon. Brev läses förvisso upp för
utomstående vid tillfälle, men dessa tillfällen kan räknas på en hand och lyfts som exceptionella i
korrespondensen. Vill Sophie läsa stycken för familjemedlemmar eller vänner så antingen frågar
hon Henning om tankens lämplighet eller ber om ursäkt efter att det redan är gjort. Henning visar
inget som helst intresse för att dela med sig av breven till anförvanter. Vad som anses alltför privat
för andras ögon är inte alltid självklart parterna emellan, Sophie – levande i en mer aktiv social sfär
– vill ibland dela sådant som Henning anser opassande. Detta gäller framförallt ekonomisk
information, Henning vill helst inte dela med sig om affärers utkomst eller prospekt ens med Sophie
– och rakt inte med hennes närstående. De ekonomiska och sociala sfärerna är, just på det planet,
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integrerade men ändå separata – även inom den sociala sfären skall viss information spridas med
stor försiktighet.
Sophie och Hennings kärlek bär på en framträdande religiös överton. Dock individualiserad och
innerlig i jämförelse med de bibelciterande bönder som refererades av Liljewall, de egna känslorna
framhävs och analyseras utan att gömmas bakom andras ord.179 De anser sig förenas för kärlekens
skull, men kärleken som sådan utgår från Herren och det är med Hans välsignelse, och i någon mån
för Hans skull, som kärleksföreningen eftersträvas. Detta åtföljs däremot av personliga resonemang
och uttryckt längtan och trånande, egenformulerat och inte dolt bakom citat. Att de söker förening
för den egna lyckans skull framträder ofta och innerligt i breven men åtföljs ofta av ursäkter om det
själviska i dessa aspirationer. Självförverkligande är inte något som ideologiskt tillåts inom
kärleksrelationen, snarare är kärleken en form av underkastelse – något som ska få dem att med
sänkta huvuden foga sig till sina, förvisso lyckosamma, öden. Hårt arbete krävs för att förverkliga
kärleken, men kärleken är en kraft även i sig själv.
Det som Peter Gay framhåller som konventionell visdom inom borgerskapet; att kärleken är kraften
som ska hjälpa paret att överbrygga alla svårigheter, är alltså representerad även här.180 Oftast just
som upprepande av plattityder traderade från äldre familjemedlemmar, Hennings mor och Sophies
moster Louise är vanligast som källor till dessa upprepningar. Familjen har alltså mycket riktigt en
del i vidarförmedlandet av ett äktenskapsideal baserat på kärleken – i reproduktionen av normer,
även om andra delar av samma familj, i synnerhet Sophies fader, ställer sig i opposition. Släktens
inflytande över vad som utgör äktenskapets grundvalar framstår följaktligen som starkt men kluvet,
både traditionella – fadern har sista ordet – och moderna – kärleken skall få råda – äktenskapsideal
traderades inom samma släktgrupp till den nya generationen. Detta antyder både att idealet om
kärleksäktenskap var förekommande även hos den äldre generationen av högborgerligheten – de
som gifte sig runt 1800-talets mitt – och att dess slutgiltiga genomslag ännu inte var uppnått under
1870-talet. Det förra är dock föga förvånande i ljuset av forskningens konstateranden att kärlek har
varit en aktiv, men inte övervägande, faktor i parbildning under mycket lång tid.181 Att Liljewall
söker placera övergångstiden mellan familjestyrda- och kärleksäktenskap just till 1850-talet182 - och

 Lystra (1989) s.46.
 Liljewall (2008) s.85-88.
180
 Gay (1986) s.97.
181
 Ex. Jarrick (1997) s.92; Bjurman (1998) s.138.
182
 Liljewall (2008) s.92-98.
178
179

88

Bjurman ännu tidigare183 - kan varken förkastas eller stärkas med detta material. Det står emellertid
klart, utifrån sonen Fritz minnesskrift, att åtminstone Sophie, nästan 30 år efter det föreslagna
skiftet, skulle ha respekterat faderns önskan att söka en annan make, trots invändningar och olycka.
Faderns medgivande var inte juridiskt bindande 1877 men däremot av stor betydelse på det
individuella-, och sannolikt sociala, planet. För paret själva framstår Douglas föreslagna
auktoritetsstege; från Gud, via de älskande till föräldrarna, som korrekt.184 Beslutet att ingå
äktenskap har fattats av paret själva och de hänvisar ofta till den gudomliga kärleken som vore den
deras huvudsakliga drivkraft. Dock med det tillägget att föräldrarna, även om de är sist i ekvationen,
hade viss vetorätt. Ett föreslaget skifte i äktenskapsideal är alltså en sak, och ett skifte i praktik ett
annat. Det förra kan förändras snabbt, exempelvis genom spridning av idégods i form av romaner
och publika diskurser medan praktiker är mer trögrörliga. Förhållandet de två emellan skapar också
en organisk kontinuitet i skiftet som därmed inte går att hårdra till att placeras i ett specifikt
decennium.
Så hur färgar de nödvändiga ekonomiska ställningstagandena parets korrespondens? Peter Gay
framhåller även att det, under 1800-talet, inte var det minsta skamligt eller otillbörligt för en
potentiell brudgum att vara mer intresserad av ekonomiska fördelar än av brudens person i ett
äktenskapsbetänkande.185 En önskan att gifta sig till socialt kapital, i form av kontaktnät, och
kulturellt dito, i form av ett gott namn och god uppfostran, låter sig inte spåras i Hennings brev. Om
sådana tankar alls existerade så är i vart fall inte kärleksbreven den arena där de bör sökas, och
denna studie kan därmed inte bidra till att belysa sådana förhållanden. Premissen, utifrån denna
undersökning, måste därmed vara kärlek. Att ekonomiska utmaningar måste lösas för att vägen ska
kunna mynna ut i en kärleksfull omfamning är dock otvetydigt, och som synes i den kvantitativa
delundersökningen var det ekonomiska samtalet omfattande. Intressant nog för kärleksbrev under
ett ideal av förverkligade kärleksäktenskap så tar de ekonomiska diskussionerna i praktiken mer
plats än själva kärleken. Kärlek genomsyrar såklart breven, från början till slut, men detta gäller
också ekonomi och det gäller också familjen. Dessa tre kategorier; familj, ekonomi och kärlek utgör
de huvudsakliga temana i just denna förlovningskorrespondens. Det är också tydligt att en
betydande del av den ekonomiska problematiken kring Sophie och Hennings äktenskap baserar sig
på det upplevda behovet av ståndsmässigt ordnat leverne. Hade tron kärleken varit sådan att den
verkligen ansågs kunna övervinna alla hinder så hade de med lätthet kunnat etablera sig i
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tjänstebostaden på Onsjö istället för att jaga gård. Och hade de ändå jagat, så hade de kunnat nöja
sig med något som kunde uppnås medelst egna resurser eller endast små lån. Kravet på bevarande
av socialt- och kulturellt kapital blir därmed en central faktor som bibehåller spår av traditionellt
släktinflytande över den individuellt romantiska föreningen. Ett tydligt exempel är Sophies faders
försök att, efter att faktiskt godkänt förlovningen, söka binda Henning till en gård där han också
skall vara arrendator under fadern. Just detta öde var Sophie och Henning snabba att undvika, men
goda möjligheter att, även vidare, kontrollera de ungas öden stod ändå till faderns förfogande.
De ekonomiska frågor som lyfts av paret gäller övervägande etableringen av hus och hem, en gård
ska köpas och fyllas med husgeråd och detta övergripande tema leder in till en myriad av små och
stora betänkanden som ivrigt traderas i breven. Etableringen avslutas heller inte med själva
gårdsköpet, att starta ett jordbruk är en tidskrävande process och nyheter om den fortgående
utvecklingen fyller också den åtskilliga spaltmetrar. Kreatur köps, diken dikas, åkrar plöjs och sås,
backstugor säljs av eller fylls med torpare och skog avverkas. Detta praktiska ekonomiska arbete,
som kräver insatser i form av tid och kroppskraft snarare än kontanta medel, är också den enda
ekonomiska kategori som i breven är i stort sett befriad från släktens inflytande. Även här figurerar
dock Hennings släktingar i stort och smått, de hjälper till med försäljningar, hittar spekulanter på
virke och hjälper till att värdera åkrar och skogsdungar. En omfattande ekonomisk kategori utgörs
också av information och skvaller om släktingars förehavanden. Henning och Sophie är fast
förankrade i varsitt, nu förenade, familjebaserade ekonomiska nätverk. Inom dessa nätverk är det
viktigt att informationen flödar mellan medlemmarna och även ett förälskat par deltar i detta arbete.
Kanaler är öppna direkt mellan exempelvis Hennings morbröder och Sophies far och de skriver
mycket riktigt brev till varandra som också refereras i parets korrespondens. De senares förening
utgör dock själva förutsättningen för de nya kanaler som sammanfogat släktnätverken, och behov av
båda släkternas hjälp och inrådan gör att paret även blir ett slags nod. Sophie och Henning
tillskriver varandra både om släktens ekonomiska förehavanden och om den kännskap de har
rörande släktingars ekonomiska samtal med varandra. De inte bara avhandlar vem som har gjort vad
utan också vad andra representanter för nätverket tycker om det som skett och hur de ämnar, eller
antas, agera på informationen.
Vad som därmed framgångsrikt kan spåras i breven är de faktiska ekonomiska förhållandena inom
parets respektive familjer. Här framgår det att det, från Sophies släkts sida, förvisso kan finnas
ekonomiska incitament att knyta sitt öde till den framgångsrika borgarsläkten Ehrengranat/Montén.
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Sophies far är snabb på att försöka utnyttja de resurser som tillskottet i nätverket innebär. Hennings
släkt kan i lik mån ha vunnit socialt kapital på att ha knutit sig till ätten Kuylenstierna och därmed
breddat sitt socioekonomiska nätverk. Ågren har visat hur tillgång till ett ekonomiskt nätverk kunde
ersätta hemgiften såsom brudgummens ekonomiska tillskott i äktenskapsförfarandet.186 Sophie
saknade också mycket riktigt, på grund av faderns oaktsamma spekulationer, hemgift. Detta förblir
däremot rena spekulationer, inget säger att Henning hade något som helst krav på ekonomiskt
utbyte. Själva uttrycker såväl Sophie som Henning att det var de personliga egenskaperna och
kärleken som har drivit uppvaktningen. Vi har ingen anledning att betvivla deras ord, men
uppgifterna framkommer samtidigt i just de dokument som ska tjäna till kärlekens och intimsfärens
upprättande och styrkande. Tendens i just denna fråga är därmed ovedersäglig. Om släkterna, såsom
Gay föreslår, gjorde omfattande undersökningar av motpartens affärer och tillgångar inför
föreningen står också obesvarat.187
Så här långt i uppsatsen torde det vara väl etablerat att just denna förening utgick från kärlek snarare
än från släkters ekonomiska strategier. Om jag ändå använder mig av Ågrens klassifikationer av
äktenskapsstrategier så skulle Sophie och Hennings äktenskap passas in mellan en reproduktiv och
en expansiv strategi, med tonvikt på det reproduktiva.188 Sophie väljer att gifta sig med en man från
en region där Kuylenstiernorna redan har representanter och som förvisso är skild ifrån – men inte långt

utanför – den egna sociala gruppen. Båda släkterna tillhör societeten även om Hennings släkt inte
innefattar några grevar. I detta fall fattades dock beslutet av individerna snarare än släkten, även om
den senare hade inte oviktiga inspel och dessutom, genom fadersauktoriteten, ett slags vetorätt.
Tonvikten på att införskaffa en gård som motsvarar individernas klassmässiga anspråk öppnar
därför för en diskussion om hur dessa strategier levde vidare som metod för klass- och
kapitalbevarande även under en individ- och kärleksbetonande äktenskapsregim.
Familjen och släkten utgör i högsta grad en resurs för det nybildade paret. Kanhända hade det inte
varit omöjligt för dem att upprätta eget bo utan lån och hjälp från släktingar, men det hade varit
svårare och, de hade knappast kunnat köpa en gård i den storlek som de önskade. Henning förhåller
sig dock processen igenom öppen för andra lösningar. Han ser det som en praktisk möjlighet att
söka en position som arrendator istället för fullvärdig husbonde, något som skulle ha krävt en
ansenligt mindre insamling av monetära medel. Sophie uppmuntrar dock aldrig dessa tankar och
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besvarar dem, om alls, endast i förbifarten. När stödet från morbröderna uteblir i de tidiga
gårdsspekulationerna så ställer Henning sig också öppen till att helt strunta i deras önskningar och
söka pengar på annat håll. Detta tyder på att hans ekonomiska nätverk utanför familjen var pålitligt
nog för att tillåta åtminstone ett försök, även om vi aldrig kan få veta utgången. Hur stor andel av de
nödvändiga penningarna som i slutändan kom från andra källor än släkten står även det höljt i
skuggor. De enda finansiärer som omnämns öppet i breven är just släktingar, men Hennings
försiktighet i att sätta affärer på pränt medför att spekulationer här måste hållas öppna.  Hasselberg
talar också om vikten av att utesluta individer från ekonomiska nätverk som en central funktion.189
Om Henning bedömde att de personer han potentiellt kan låna pengar av tillhör ett annat nätverk är
det möjligt att han också aktivt undvikit att sprida denna information till Sophie – och därmed
hennes anförvanter – åtminstone i de semi-offentliga breven. De sociala- och ekonomiska sfärerna
kan med detta resonemang inte jämkas till en helhet utan stor försiktighet med gradskillnader. En
individ kan i praktiken vara del av flera socioekonomiska sfärer och dessa kan inte alltid blandas.
Fallet med Sophies farbror Carl Erik visar också hur vissa sociala plikter kan kvarstå vad gäller en
person som ändå har bannlysts från den ekonomiska aspekten av nätverket.
Om vi återbesöker förändringen i det svenska äktenskapsidealet såsom det presenterades av
Bjurman i det inledande kapitlet så är det svårt att ge henne rätt mot bakgrund av det här framlagda
materialet. Bjurman identifierade tre generella stadier genom vilka utvecklingen ska ha skett och
där det tredje, och sista, stadiet: “Kärlek är en naturkraft som måste följas”, ska ha ingåtts under
1830-talet. Att sådana tankar florerade redan då är både sannolikt och av Bjurman väl underbyggt
men exemplet Sophie och Henning visar hur, ett halvsekel senare, det andra stadiet: “Kärlek har
inflytande men kan, och ska, styras av viljan” fortfarande är aktivt.190 Sophie och Henning ingår ett
kärleksäktenskap men var beredda på att avbryta det hela när faderns välsignelse uteblev, att de ska
förenas under påvra förhållanden är aldrig allvarligt på tal. De ska gifta sig och skaffa ett gods, inte
gifta sig till trots av allt motstånd och bli torpare i någon backstuga. Slutsatsen måste bli att även
om denna förening ingicks av- och talades om som kärlek, så fanns samma mekanismer som drev
ett mer traditionellt resonemangsäktenskap på plats och påverkade processen. Släkten har inte
juridisk eller ideologisk rätt att sätta sig upp mot kärleken, men gör det ändå och har den praktiska
makten att styra individernas etablering ganska hårt, om de så skulle önska. De höga idealen möter
en vardag full av praktiska hänsynstaganden som helt enkelt inte tillåter fullkomlig underkastelse
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till kärleken. Rörligheten i ideal och i praktiskt verklighet skiljer sig åt och det förra kan dra iväg
utan att motsvarande förändring gör sig gällande för det praktiska. Detta kan tyckas cyniskt; men
tradition och modernitet uppgår i varandra så att moderniteten snarast blir en tunn fernissa vilken
stryks efter behag över tunga, bärande, väggar av etablerad tradition. Att, i ljuset av detta, försöka
sätta fasta datum på en övergång mellan traditionella och moderna beteenden inom en sådan
ingrodd och omfattande institution som äktenskapet, bör nog lämnas ogjort.
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