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1 INLEDNING 

 

Ty att sjelf vara utan lön och inkomster, och taga en fattig flicka til på köpet, det 

går an bara i boken, och versen, men aldeles inte uti konungariket Sverige.1  

Så kommenterade publicisten Carl Christoffer Gjörwell en nära väns äktenskap i ett brev 

till dottern Stafva i januari 1792. Carl Christoffer satte med dessa ord fingret på ett 

problem för borgerlighetens unga vuxna i 1700-talets Sverige. Problemet grundade sig i 

att samhällets juridiska och ekonomiska strukturer försvårade unga människors 

möjligheter att göra individuella partnerval baserade på egna önskningar. Ty under 1700-

talet kom upplysningens tankar och idéer om individen att upphöjas på bekostning av 

tidigare kollektivistiska ideal. Kollektivet, som exempelvis familjen, skulles ges mindre 

betydelse än individens egna önskningar vid val av äktenskapspartner.2 Denna idé 

rimmade illa med samhällets realitet. En realitet där företagens egendom likställdes med 

den privata och gick således i arv på samma sätt som familjens övriga tillgångar. En 

realitet där kvinnors underordning starkt begränsade kvinnors självständighet, kontroll 

över egendom samt möjligheter till egen försörjning, vilket i sin tur innebar att borgerliga 

män ägde familjens försörjningsbörda.3  

Det nya idealet om äktenskapet vann trots detta allt mer mark, men marken var 

fylld av tuvor och snåriga buskage. Kärleksäktenskapsidealet var nämligen mycket olikt 

äldre tiders syn på äktenskapet, där partnerskapet främst syftade till att reproducera 

släkten och paret tillsammans producerade hushållets tillgångar. I det äldre synsättet på 

äktenskapet var därför kollektivet, familjens, önskemål viktigare än individens.4 När så 

individens egna känslor och vilja uppvärderades i ett samhälle, vars juridiska och 

ekonomiska strukturer omslöt individen likt en tvångströja, krockade det gamla med det 

nya. Hur skulle valet av äktenskapspartner kunna bygga på kärlek, när kvinnors 

möjligheter till självständighet och egen försörjning var mycket starkt begränsad? Hur 

skulle valet av äktenskapspartner kunna bygga på kärlek, när en fattig man skulle försörja 

hela familjen? Hur skulle en fattig borgarfamilj våga gifta bort en dotter eller son till en 

fattig make/maka? 

Generella äktenskapsmönster i Europa har utforskats tämligen grundligt, bland 

                                                        

1 EpG 12:1, Nr 63, CCG till GEL, 8/1 1792. 
2 Ronny Ambjörnsson, Familjeporträtt: Essäer om familjen, kvinnan, barnet och kärleken i historien 
(Stockholm, 1978) s. 165–166.  
3 Anita Göransson, ”Kön, släkt och ägande: Borgerliga maktstrategier 1800–1850”, i Historisk tidskrift, 
årsupplaga, (1990), s. 527–529; Eva Helen Ulvros, Fruar och mamseller: Kvinnor inom sydsvensk 
borgerlighet 1790–1870 (Lund, 1996) s. 106–114. 
4 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan (Malmö, 1979) s. 74–83.  
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annat utifrån kvantitativa data. Kvantitativa data är också fördelaktigt att nyttja som 

underlag för att identifiera större och övergripande strukturer, som exempelvis 

giftermålsålder samt antalet gifta respektive ogifta.  

Mer specifik forskning om äktenskapsmönster hos borgare och adel, i Sverige och 

Finland, har visat hur rika borgarfamiljer, såsom det handlande borgerskapet, men även 

högre ståndspersoner och adeln, använde sig av olika äktenskapsstrategier vid giftermål. 

Äktenskapsstrategierna gick i korthet ut på att bibehålla eller utöka familjernas 

förmögenhet och kvinnor kunde därför spela en central roll för att bibehålla eller öka 

familjernas resurser och materiella tillgångar. Äktenskapsstrategierna kunde vara helt 

fokuserade på ekonomiska medel, men även innehålla tankar om att utöka en 

handelsverksamhets sociala nätverk eller att tillföra spetskunskaper till en 

affärsverksamhet.5 Eftersom denna forskning framförallt har inriktat sig på familjer av 

börd och/eller med större materiella tillgångar, är det relevant att undersöka hur en 

jämförelsevis fattig borgarfamilj, utifrån både börd och ekonomi, resonerade kring 

äktenskapet. En fattig borgarfamilj kunde inte utnyttja ekonomiska medel som lockbete 

för presumtiva friare till familjens unga kvinnor. Hur kunde då en fattig borgarfamilj 

resonera och agera för att säkra döttrars försörjning vid en tid då både kärleksideal och 

försörjningskrav låg till grund för äktenskapsbildning?   

Det som undersöks i den här uppsatsen är därmed hur den relativt fattiga 

borgarfamiljen Gjörwell i brev resonerade kring äktenskapet runt åren 1791–1792, vilket 

var den tid då familjens två döttrar gifte sig. Familjen Gjörwells döttrar kunde varken 

bidra med stora ekonomiska medel eller sakkunskaper till en affärsverksamhet. Vidare 

var fadern, Carl Christoffer Gjörwell, född utom äktenskapet och hade således också en 

låg börd.6 Vilka möjligheter hade en sådan familj på äktenskapsmarknaden? Vilka 

strategier kunde en borgarfamilj likt denna nyttja? Hur resonerade familjen kring 

äktenskapet?  

Genom att undersöka hur människor själva resonerade och beskrev sina tankar och 

syn på äktenskapet i brev, kan övergripande äktenskapsmönster på strukturnivå sättas i 

relation till individen. Individnära studier möjliggör även studier om hur nära idealen 

människorna befann sig, hur människor själva resonerade kring äktenskapet och 

huruvida strategier kunde manifesteras i handlingar. Den mikrohistoriska studien kan 

                                                        

5 Göransson, A (1990) s. 538-542; Karin Ågren, I nöd och lust: En studie av sambandet mellan 
äktenskapsmönster och ekonomisk status hos Stockholms grosshandlare på 1700-talet (Uppsala, 2003) s. 
44-49; Linda Backman, ”Kärlekshandel: Äktenskapsstrategier och giftermålsmönster inom det handlande 
borgerskapet vid 1800-talets början”, i Historisk tidskrift för Finland 91:2 (2006) s. 150-159; Kai Häggman, 
”Den förnuftiga kärlekens paradoxer: Äktenskap inom de högre stånden i 1800-talets Helsingfors, i Historisk 
tidskrift för Finland 81:3 (1996), s. 314-322. 
6 Lars Lindholm, ”Carl Christoffer Gjörwell”, i Svenskt biografiskt lexikon, 
<https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13087> (2/4 2018). 
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således erbjuda ett djup och bidra med fler nyanser, vilket den övergripande, strukturella 

och mer representativa studien inte medger.7  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
   

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka om, hur och i så fall varför 

familjen Gjörwell nyttjade någon form av strategi vid döttrarnas giftermål, i en tid då 

idealet om kärleksäktenskapet växte fram samtidigt som det var vanligt att använda 

strategier för att bibehålla och öka familjens tillgångar genom giftermål. För att besvara 

syftet har Anita Göranssons teori om äktenskapsstrategier samt Pierre Bourdieus 

kapitalteori valts som teoretiska utgångpunkter. 

 Konkreta frågeställningar som besvaras är: Hur resonerade familjen Gjörwell 

kring äktenskapet utifrån dels materiell aspekt, dels känslomässig aspekt? Kan familjen 

Gjörwell ha använt sig av en strategi vid tiden då familjens döttrar gifte sig? I så fall: Hur 

och vilken/vilka strategi/er? Varför användes strategin/erna?  

Att undersöka hur familjen resonerade runt äktenskapet, är av vikt för att kunna 

diskutera familjens eventuella strategier vid valet av partner. En strategi vid 

äktenskapsbildning är enligt min mening nära förknippad med synen på vad ett 

äktenskap är. Det vill säga om äktenskapet är en reproduktionsenhet, en 

produktionsenhet eller en konsumtionsenhet. Är äktenskapet en privatsak mellan två 

individer eller en angelägenhet för hela familjen? Är äktenskapet en allians mellan två 

familjer, eller är det ett kärlekskontrakt? 

Svaret på vad ett äktenskap är, stipulerar i sin tur vad som betecknar ett lyckligt 

äktenskap. Är äktenskapet exempelvis en reproduktionsenhet, eftersöks naturligtvis en 

fertil och helst inte alltför gammal partner. Synen på vad ett äktenskap är, mynnar således 

ut i ett handlingsmönster. Medvetet eller omedvetet handlar individen, eller gruppen, 

utifrån ett mönster, som ska leda fram till den bästa partnern för ett lyckligt äktenskap. Å 

ena sidan kan handlingarna kan vara diffusa och omedvetna, det vill säga ingå i ett mer 

övergripande strukturellt äktenskapsmönster. Å andra sidan kan handlingarna vara högst 

medvetna och därför mer aktörsbetonade. Oavsett vilket, anser jag utifrån en 

hermeneutisk8 tolkning, att handlingarna är rationella utifrån individens situation, 

tankar, värderingar med mera. En djupare förklaring angående källmaterial, tolkning och 

metodologiska överväganden återfinns i avsnittet ”Material och metod”.  

                                                        

7 Anna Götlind & Helena Kåks, Mikrohistoria: En introduktion för uppsatsskrivande studenter (Lund, 2014) 
s. 22. 
8 Hermeneutik är en bred tolkningsmetod. Min valda utgångspunkt ligger kortfattat i att en individs 
handlingar är beroende av ett samhälles normer och värderingar likväl som individens önskningar, tankar, tro 
med mera. Därmed är varje individuell handling rationell utifrån vad individen tänkte, trodde, önskade i 
relation till samhällets normer och värderingar.  
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1.2 BEGREPPSANVÄNDNING 

 

Begreppen ”borgare”, ”borgerskap” och ”borgarklass” används vid som benämning på den 

sociala grupp som familjen Gjörwell tillhörde.  

När begreppet strategi används, avses ett mer allmänt strategiskt handlingsmönster 

eller tänkande vid äktenskapsbildning. En strategi kan således syfta på Göranssons 

äktenskapsstrategier, Bourdieus kapitalteori eller ett mer allmänt strategiskt tänkande 

och agerande.  

För att skilja mellan Göranssons respektive Bourdieus teori, används därför 

begreppet äktenskapsstrategi när enbart Göranssons teori åsyftas. Åsyftas enbart 

Bourdieus kapitalteori, används begreppen kapital, kapitalinväxling, kapitalteori eller 

kapitalanvändning.   

1.3 DISPOSITION 

I inledningen återfinns uppsatsens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. 

Avsnittet som följer är en översiktlig genomgång av den tidigare forskningens fynd 

angående generella äktenskapsmönster och äktenskapsideal, där fokus ligger på 

nordvästra Europa och Norden. Avsnitt 3 behandlar källkritiska och metodologiska 

överväganden och därefter följer en kort bakgrund om den studerade familjen Gjörwell. 

Uppsatsens undersökningsdel i avsnitt 5 är uppdelad utifrån dels olika teman, dels 

kronologiskt eftersom familjens två döttrar gifte sig vid två olika tillfällen. Sist finns en 

kort sammanfattning av uppsatsen.  

1.4 ÄKTENSKAPSSTRATEGIER 
 

En teoretisk utgångspunkt i föreliggande undersökning utgår från de äktenskapsstrategier 

som Anita Göransson har identifierat hos handlande borgare under cirka 1800–1850. 

Denna teoretiska utgångspunkt har valts på grund av att den har visat sig fruktbar i andra 

historiska undersökningar.9 

Göransson menar att det handlande borgerskapet framförallt använde sig av 

följande två äktenskapsstrategier: Reduktiv respektive expansiv.  

Den reduktiva äktenskapsstrategin ”syftade till att bevara familjeföretaget intakt 

och att reducera risken att förmögenheten eller tillgångarna splittrades upp på för många 

                                                        

9 Här åsyftas följande: Backman (2006); Häggman (1996); Ågren (2003). 
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händer.”10 Den reduktiva äktenskapsstrategin manifesterades medelst bland annat 

kusinäktenskap och syskonbyte11. Antalet äktenskap mellan kusiner blev färre efter att 

aktiebolagslagen infördes 1848 i Sverige, vilket enligt Göransson kan tyda på att 

kusinäktenskapen mest handlade om att bevara familjens tillgångar.12  

Den expansiva äktenskapsstrategin handlade istället om att via äktenskapet öka 

förmögenheten, vidga nätverket eller öka kompetensen inom familjen och/eller 

företaget.13 Öka förmögenheten kunde exempelvis göras genom att två rika familjer 

bildade allians via ett giftermål. Att genom giftermålet få tillgång till ett större nätverk var 

av vikt för det handlande borgerskapet eftersom nätverket var mycket viktigt för att driva 

handel och för att kunna expandera en handelsverksamhet. Vidare var centrala 

kompetenser viktiga eftersom utbildning var dyrt och spetskunskaper kunde bidraga till 

att handelsverksamheten ökade i omfång eller lönsamhet.14 

1.5 KAPITAL 
 

De äktenskapsstrategier som är beskrivna i föregående avsnitt berör främst materiella 

värden. Förvisso kan den expansiva äktenskapsstrategin i viss mån sägas beröra andra 

värden i form av nätverksbygge och ökad kompetens inom familjen/företaget. Dock 

syftade dessa värden i förlängningen till att öka det ekonomiska värdet och därmed kan 

även den expansiva äktenskapsstrategin också kopplas till en rent ekonomisk strategi.  

Som motvikt till ekonomiska strategier, har därför Pierre Bourdieus kapitalteori 

valts som ytterligare teoretisk utgångspunkt. Bourdieus nyckelbegrepp fungerar allra bäst 

när det används som analysverktyg i olika undersökningar, skriver Donald Broady som 

har studerat Bourdieus kapitalbegrepp.15 Eftersom Göranssons äktenskapsstrategier 

fokuserar på ekonomi, har Bourdieus ekonomiska kapital valts bort som analysverktyg.  

Broady menar att Bourdieus kapitalbegrepp ungefärligt kan översättas till ”värden, 

tillgångar eller resurser”16 och att dessa värden blir aktiva när de kan växlas in för att 

bibehålla eller höja ens befintliga kapital.17  

                                                        

10 Göransson, A (1990) s. 540. 
11 Syskonbyte innebar att t.ex. två syskon i en familj gifte sig med två syskon i en annan familj. Syskonen 
”byttes” så att säga ut mellan familjerna. 
12 Göransson, A (1990) s. 533–534, 540. 
13 Göransson, A (1990) s. 540. 
14 Göransson, A (1990) s. 538–542. 
15 Donald, Broady, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (Stockholm, 1991), 169. 
16 Broady (1991) s. 171. 
17 Broady (1991) s. 181–182. 
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Symboliskt kapital är ett brett begrepp. Med det avses sådant som en social grupp 

ser som värdefullt. Det kan exempelvis vara prestige, institutioner, anseende eller en titel. 

Eftersom det symboliska kapitalet bestäms av en social grupp, blir det också relationellt 

mot gruppen som genomför värderingen. Därför är det symboliska kapitalet det mest 

allmänna begreppet och kan finnas överallt.18 Det som värderas högt och värdefullt 

varierar därför i hög grad mellan olika sociala grupper.  

I det kulturella kapitalet finns det en stor mängd av det symboliska kapitalet. 

Exempelvis kan det röra sig om stort kunnande inom olika kulturella uttryck, som konst, 

klassisk musik och litteratur, men också utbildningsnivå eller ett högt anseende inom 

forskarvärlden. Därmed kan det liknas vid det mer germanska begreppet bildning, eller 

bildningskapital.19 Det kulturella kapitalet kan även ses som en sorts motsats till det 

ekonomiska kapitalet inom samma klass: professorn vid det högst ansedda universitetet 

mot ledaren för det största företaget, är ett exempel. Det som främst särskiljer det 

kulturella kapitalet från det mer allmänna symboliska kapitalet ligger i att det kulturella 

förs vidare via skrift och via institutioner, som till exempel skolor. Därmed är det också 

bärarna av högt kulturellt kapital som kommer att behärska och kontrollera de 

språkbaserade institutionerna, exempelvis juridik, politik och utbildning. Bärare av högt 

kulturellt kapital, får således stor makt och enorma möjligheter att utveckla sin 

potential.20 Vidare kan det kulturella kapitalet ”ackumuleras och koncentreras, genom 

giftermålsallianser eller genom att en institution eller ett yrkesområde rekryterar 

kulturellt bemedlade proselyter”21.  

Socialt kapital syftar på tillgångar inom några former av släkt- och vänrelationer, 

det vill säga vilket värde som ens sociala nätverk har. Det sociala kapitalet är dock inte en 

subkategori till det symboliska kapitalet, eftersom det inte kan lagras i institutioner eller 

materiella tillgångar. Det sociala kapitalet skiljer sig även från det kulturella och 

symboliska eftersom det kräver att människan arbetar för att skapa och upprätthålla 

relationer, helst med personer som har stora tillgångar i andra kapitalformer. Därmed 

kan hela gruppen dra nytta av nätverkets samlade sociala kapital. Samtidigt blir det 

sociala kapitalet enbart aktivt när det kan omsättas till ett värde, exempelvis via en 

giftermålsallians där ett utbyte av värden kan ske.22  

Därmed är det av vikt att kortfattat förklara nästa del av kapitalteorin – hur 

kapitalet nyttjas. Det är nämligen, enligt Broady, viktigt att poängtera att kapitalet inte 

                                                        

18 Broady (1991) s. 171–173. 
19 Pierre Bourdieu, ”The forms of capital”, i Sadovnik, Alan R. (red.) Sociology of education: a critical reader 
(New York, 2007) s. 84–88. 
20 Broady (1991) s. 171, 173–177. 
21 Broady (1991) s. 177. 
22 Bourdieu (2007) s. 88-91; Broady (1991) s. 171–172, 179–181. 
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enbart är en fixerad resurs. Kapitalet är något som grupper söker att bevara, öka värdet 

på, eller hindra andra grupper att tillskansa sig. För detta krävs strategier, vilka används 

medvetet eller omedvetet.23 Exempel på reproduktionsstrategier är: ”välja en 

äktenskapspartner av ett bestämt socialt skikt, att sätta fler eller färre barn till världen, att 

skaffa sig eller sina barn utbildning, att sörja för att tillgångarna överförs mellan 

generationerna, etc.”24. 

                                                        

23 Broady (1991) s. 181–182. 
24 Broady (1991) s. 182. 
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2 ÄKTENSKAPET I NORDVÄSTRA EUROPA   

Det här avsnittet innehåller två delar: generella äktenskapsmönster samt borgerliga 

äktenskapsideal. En av uppsatsens utgångspunkter ligger i en hermeneutisk tolkning, där 

synen på vad ett äktenskap är, i sin tur stipulerar ett handlingsmönster. Därmed blir de 

generella äktenskapsmönstren ett fönster till olika handlingar, eller strategier, vilka syftar 

till att skapa lyckliga äktenskap. Det första avsnittet behandlar därför generella 

äktenskapsmönster. Nästkommande avsnitt tar upp borgerliga ideal om äktenskapet, 

vilka i större och mindre utsträckning har påverkat synen på äktenskapet och därmed 

också äktenskapsmönstren.  

2.1 GENERELLA ÄKTENSKAPSMÖNSTER  
 

En stor mängd forskning behandlar generella äktenskapsmönster, både i Europa och i 

andra delar av världen. Avgränsningen i detta avsnitt har därför gjorts utifrån tidsperiod 

och geografiskt område för att relatera avsnittet till uppsatsens undersökningsområde. 

Vald tid är runt 1700- och 1800-talen och den geografiska avgränsningen är Norden och 

nordvästra Europa. 

Forskning om giftermålsmönster i Europa och världen, vilken är genomförd på 

1990-talet och framåt, är den forskning jag baserat detta avsnitt på. Denna forskning 

tycks i sin tur till stor del ha utgått från den brittiska demografen John Hanjals 

slutsatser,25 vilka presenterades på 1950- och 1960-talen. Den senare forskningen 

bekräftar i stora drag Hanjals tes om att det i nordvästra Europa fanns ett unikt 

äktenskapsmönster: De västeuropeiska människorna gifte sig vid relativt hög ålder, var 

ungefär lika gamla och många förblev ogifta. 

Även om senare forskning i stora drag bekräftar Hanjals tes, så visar den att det 

fanns stora regionala och lokala skillnader kring hur många ”aldrig gifta” det fanns. Bland 

annat visar Christer Lundh i en översikt över svensk forskning om giftermålsmönster 

cirka 1750–1900, att andelen ”aldrig gifta” varierade mellan 5–20 procent i Sverige. 

Orsakerna till variationen handlar främst om socioekonomiska skillnader inom områden 

och inom grupper, de övergripande sociala och ekonomiska strukturerna i samhället, 

                                                        

25 Hajnals forskning som avses gäller framförallt artikeln ”European Marriage Patterns in Perspective” i 
Population in History (London, 1965), men även andra kortare artiklar utgivna på 1950-talet. Jag har 
koncentrerat mig på att läsa forskning vilken är mer nutida, det vill säga ca 1990-talet och framåt. I den mer 
nutida forskningen finns det analyser kopplade till Hajnals resultat för att söka bekräfta, falsifiera och/eller 
nyansera Hajnals resultat. Då jag anser att den mer nutida forskningen är mer relevant för denna uppsats, 
samt att Hanjals utgångspunkt var data från ca år 1900 (dock relaterade han även resultatet med data från 
äldre perioder), har jag valt att inte utgå från Hajnals forskning. 
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exempelvis ståndssamhället, samt en stor skillnad beroende på vilken tidpunkt som 

studeras. Under 1600-talet fanns det minst antal aldrig gifta, och vid 1900-talets början 

fanns det flest aldrig gifta. Ökningen tycks ha skett gradvis.26  

Dock stämmer den genomsnittliga åldern vid första giftermålet i Sverige, överens 

med det ”västeuropeiska giftermålsmönstret”: Från 1646–1860 låg genomsnittlig ålder 

vid första giftermålet för män på 33 år, och för kvinnor 27,3 års ålder. Eftersom det var en 

stor variation i åldersfördelningen, kan medianen anses vara ett mer användbart mått. 

Medianåldern för män under samma tidsperiod låg på 29,5 år, och för kvinnor 25,2 år. 

Samtidigt fanns det en del skillnader i giftermålsålder mellan olika sociala grupper, dock 

gällde detta främst för kvinnor. Inom de jordägande grupperna var kvinnorna yngre i 

jämförelse med kvinnor i de obesuttna grupperna.27  

Stephanie Coontz och Mary S. Hartman, båda nordamerikanska historiker, menar 

att det unika västeuropeiska giftermålsmönstret började att formeras i nordvästra Europa 

så tidigt som från 1300-talet, men främst under 1600- och 1700-talen,28 vilket därmed i 

huvudsak stämmer överens med svensk forskning.29  

Synen på det äldre äktenskapsmönstret, vilket mest handlade om politik, ekonomi 

och laglig reproduktion, kom att långsamt förändras och tecken på förändringen går att 

spåra från 1300-talet och framåt. Orsaker bakom förändringen, likväl som 

äktenskapsmönstret i Västeuropa, kopplas framförallt till den socioekonomiska 

situationen i nordvästra Europa, men även till reformationen.30 Trots att viss lagstiftning 

begränsade människors möjligheter att fritt välja en maka/make, fanns det en idé om att 

de två parterna skulle ge sitt medgivande i enlighet med protestantismen. Det vill säga att 

båda parter skulle säga ja till varandra.31 Samtycke mellan parterna, anser också Malin 

Lennartsson som studerat äktenskapsmönster i Sverige under 1600-talet och början av 

1700-talet, var en central grund för äktenskapet.32 Dock har Lennartssons resultat visat 

att ”det västeuropeiska giftermålsmönstret inte var fast etablerat årtiondena kring år 

                                                        

26 Christer Lundh, Giftermålsmönster i Sverige före det industriella genombrottet (Lund, 1993) s. 3–13, 28–
29. 
27 Lundh (1993) s. 18–21. 
28 Stephanie Coontz, Marriage, a History. From Obedience to Intimacy or How Love Conquered Marriage 
(New York, 2005) s. 125-136; Mary S. Hartman, The household and the making of History (Cambridge, 
2004) s. 86-87, 90, 93-95.  
29 Den svenska forskningen verkar inte ha undersökt detta område fullständigt, dock tyder resultaten hitintills 
på att det västeuropeiska mönstret har visat sig på 1600-talet, men var ännu inte helt utvecklat vid år 1700. Se 
exempelvis Malin Lennartsson, ”Barnhustrur eller mogna brudar? Nya perspektiv på giftermålsmönster i 
svensk stormaktstid”, i Scandia Vol. 78:1 (2012). 
30 Coontz (2005) s. 125-136; Hartman (2004) s. 5-6, 25-33. 
31 Coontz (2005) s. 124. 
32 Malin Lennartsson, ”Barnhustrur eller mogna brudar? Nya perspektiv på giftermålsmönster i svensk 
stormaktstid”, i Scandia Vol. 78:1 (2012) s.  117–118. 
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1700” i Sverige.33 

Den viktigaste faktorn bakom förändringen är enligt Coontz och Hartman att ett gift 

par förväntades att flytta till eget hem34 och då måste paret också besitta materiell 

möjlighet att skapa det egna hemmet. För många innebar detta att både män och kvinnor 

var tvungna att arbeta några år för att spara ihop ekonomiska medel för att kunna gifta 

sig. När paret väl hade gift sig, fungerade paret sedan som en ekonomisk enhet där både 

man och hustru förväntades att bidra till hushållet. Detta gällde särskilt i städerna där 

paret fungerade som ett sorts eget företag.35 Det var nämligen också marknadsekonomin, 

den industriella utvecklingen och upplysningens ideal som slutligen drev fram ett nytt 

ideal: kärleksäktenskapet.  

Därmed är dags mer utförligt redogöra för de borgerliga idealen om äktenskapet 

under 1700- och 1800-talen. 

2.2 BORGERLIGA IDEAL OM ÄKTENSKAPET 
 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur en borgerlig familj resonerade kring 

äktenskapet, samt huruvida strategier går att spåra i resonemangen, är borgerlighetens 

ideal runt kärlek i relation till äktenskapet en central del att redogöra för. Kärleksidealet 

som nämnt i uppsatsens inledning kunde vara problematiskt att uppnå på grund av 

juridiska och ekonomiska strukturer i samhället.36 

Eva Lis Bjurman har undersökt hur unga kvinnor under slutet av 1700-talet och 

början av 1800-talet resonerade om, och såg på kärleken och äktenskapet. Enligt Bjurman 

är tiden runt mitten av 1700-talet den period då det äldre ståndssamhällets syn på 

äktenskapet som ett förnuftskontrakt, började bytas ut mot synen på äktenskapet som ”en 

relation mellan två individer byggd på ömsesidig kärlek”37.  

Bjurman har utgått från främst svenska, danska och tyska kvinnors skrivande i 

memoarer, brev och dagböcker. Resultatet visar att olika individer hanterade 

problematiken med kärlek kontra försörjning på olika vis. Några förmådde sig att 

anamma det nya idealet och hitta ”rätt” man, medan andra kvinnor gifte sig av praktiska 

skäl. Kvinnorna som gifte sig av praktiska skäl hanterade också sin situation på olika sätt, 

där vissa blev deprimerade och andra omtolkade situationen på ett pragmatiskt vis.38 Det 

                                                        

33 Lennartsson (2012) s.  114. 
34 Här avses en tidig variant av en kärnfamilj som bestod av det gifta paret, eventuella barn och eventuellt 
tjänstefolk, guvernanter, pigor eller drängar.  
35 Coontz (2005) s. 125; Hartman (2004), s. 4. 
36 Coontz (2005) s. 125; Ulvros (1996) s. 106–114; Göransson, A (1990), s. 527–529. 
37 Eva Lis Bjurman, Catrines intressanta blekhet: Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 1750–
1830 (Eslöv, 1998) s. 7. 
38 Bjurman (1998) s. 48–57, 70–71, 75–78, 82–84. 
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pragmatiska draget bottnar i tanken på ett äktenskap byggt på undermålig ekonomi, blev 

ett olyckligt äktenskap – oavsett hur förälskat paret må ha varit.39  

Coontz menar att äktenskapet vid slutet av 1700-talet sågs som en privat 

angelägenhet mellan två individer. Dock förändrades synen på hushållets ekonomiska 

värde under samma period. Detta ledde till att kvinnas arbete, vilket var i hemmet, inte 

sågs som en del av familjens försörjning. Eftersom kvinnan inte ansågs bidra till familjens 

försörjning utvecklades hemmafruidealet, vilket kopplades till hög socioekonomisk status 

och välgång. Om mannen innehade en tillräcklig inkomst för att försörja hela familjen 

ensam, ansågs det som en markör för välgång.40  

De borgerliga idealen om bland annat äktenskapet beskrivs också av Jonas Frykman 

och Orvar Löfgren i Den kultiverade människan. De visar att den borgerliga familjen 

skulle fungera som en konsumtionsenhet där mannen stod för försörjningen och kvinnan 

hanterade hemmet. Då borgarfamiljen olikt bondefamiljen inte hade arbetet som 

gemenskap, blev kärleken det som skulle skapa gemenskap inom borgarfamiljen – enligt 

idealet. På grund av att borgarfamiljen blev en konsumtionsenhet där mannen skulle stå 

för försörjningen, krävdes noggrann planering och utbildning för mannen. Att planera för 

yrke och genomföra utbildning tog tid och därför kom männen att vara äldre än 

kvinnorna vid ingående av äktenskapet.41 Att det var relativt stor åldersskillnad mellan 

män och kvinnor i äktenskapet har även Kai Häggman påvisat i en studie av 

äktenskapsmönster hos högre ståndspersoner i Finland under 1800-talet. Under perioden 

1850–1900 var borgarkvinnorna i genomsnitt 24 år, medan borgarmännen var i 

genomsnitt 30–31 år vid ingående av äktenskap. Åldersskillnaden blev därför något som 

dels uttrycktes som ett ideal, samtidigt som det markerade ett ojämlikt maktförhållande 

mellan mannen och kvinnan, menar Häggman.42 

Kittet som skulle hålla samman borgarfamiljen blev således kärleken, istället för 

arbetet. Dock betyder känslan kärlek inte samma sak idag som för 200–250 år sedan, 

enligt Ronny Ambjörnsson, som hävdar att populärlitteraturen kan spegla ideal – i detta 

fall ideal kring känslan kärlek i relation till äktenskap. Medelst litterär analys av 

populärlitteratur där kärlekstemat står i fokus menar Ambjörnsson, likt Löfgren, 

Frykman och Häggman, att eftersom den borgerliga familjen går från produktionsenhet 

till konsumtionsenhet, förändras ideal kring manligt, kvinnligt och äktenskapet. Enligt 

Ambjörnsson måste mönstret äldre man med ung hustru, ideologiseras i 

                                                        

39 Bjurman (1998) s. 52–53. 
40 Coontz (2005) s. 145–149, 154–156. 
41 Frykman & Löfgren (1979) s. 77–79, 83–84.  
42 Häggman (1996), 305–306. 
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kärlekslitteraturen eftersom mannen skulle stå för försörjningen.43. Detta ledde vidare till 

att kvinnans uppgift förändrades till att handla om att vårda hem och familj, vilket i sin 

tur ledde till att kvinnan skulle uppbära det emotionella ansvaret. Det privata och 

känslomässiga skulle kvinnan stå för, medan mannen skulle stå för det offentliga och 

intellektuella.44  

Även inom de högre stånden var äktenskapsmönstret äldre man med ung hustru, 

vanligt under 1700-talet, trots att en högreståndsperson ofta hade tillräckliga ekonomiska 

medel för att kunna gifta sig vid ung ålder. Tanken var att maken kunde forma sin unga 

hustru enligt sitt eget tycke. Därmed kunde en sympati växa fram mellan makarna, 

utifrån mannens önskemål.45 Med andra ord blev kvinnors kärlek definierad till att se upp 

till sin make. Detta ideal; äldre man med ung hustru, var dock också utsatt för kritik i 

samtidens litteratur och poesi.46  

Samtidigt ironiserades ideal om att makar skulle vara jämlikt bildade i samtidig 

press, där fokus låg på att framhålla kvinnors dygdighet. Att vara dygdig innebar att följa 

regler och anpassa sig till ordningen, för allas gemensamma bästa. Ironin skulle dock 

även kunna tolkas som en viss kritik gentemot rådande struktur.47 Att det trots allt 

framfördes kritik mot rådande äktenskapsmönster, visar på den framväxande 

individualiseringen48 i upplysningens anda, likväl som att mönstret också var möjligt att 

ifrågasätta och bryta.  

Den framväxande individualiseringen kom till uttryck genom att kärleken under 

slutet av 1700-talet och sedan 18oo-talet, krävde ett möte mellan två någorlunda jämlika 

och unika individer. Dock var detta en paradox eftersom kvinnor behövde förhålla sig till 

försörjningskravet för sig själv och en eventuell framtida familj vid valet av make. Mötet 

mellan två någorlunda jämlika individer, blev sålunda ett ideal som var omöjligt att möta 

fullt ut, på grund av den ojämlika ekonomiska och juridiska situationen mellan män och 

kvinnor. Därför blev det viktigt för kvinnor att skapa intimitet och ett känslomässigt 

engagemang som en grund för äktenskapet för att genom äktenskapet kunna säkra 

försörjningen. Det känslomässiga bandet mellan två individer blev därigenom uttolkat till 

att parets förbindelse var speciell: ”Den enda/ende” skulle hittas.49  

                                                        

43 Ambjörnsson (1978) s. 170. 
44 Ambjörnsson (1978) s. 170. 
45 Sten Högnäs, ”Lidelsefull vänskap och förnuftig kärlek”, i Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén (red.), 
Ljuva möten och ömma samtal: Om kärlek och vänskap på 1700-talet (Stockholm, 1999) s. 24–25. 
46 Valborg Lindgärde, ”Ett sött gift: Kärlekens bild i Sophia Elisabet Brenners bröllopsdikter”, i Valborg 
Lindgärde & Elisabeth Mansén (red.), Ljuva möten och ömma samtal: Om kärlek och vänskap på 1700-talet 
(Stockholm, 1999) s. 44–60. 
47 Tilda Maria Forselius, God dag min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra 
bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773 (Lund, 2015) s. 161–166. 
48 Här avses upplysningstidens och 1800-talets framväxande och övergripande ideal om individen. 
49 Ambjörnsson (1978) s. 174–186. 
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Frykman och Löfgren drar slutsatsen att utifrån förändrade värderingar, likväl som 

en förändrad samhällsstruktur, som ståndssamhällets uppluckring och mannen som 

försörjare, blev kärlekskonceptet främst ett projekt för kvinnor, men även borgarmännen 

inskolades i det nya idealet. Att som borgare bli förälskad och bygga äktenskapet på 

kärlek, blev något som fungerade som en symbolisk gräns mot adel likväl som mot bönder 

– det var en viktig identitetsskapande gräns. Samtidigt var det lika viktigt att förälska sig i 

en person med rätt bakgrund, det vill säga någon med likartad socioekonomisk och 

kulturell status.50 

Sammanfattningsvis var det borgerliga idealet om kärlek och att hitta ”den 

rätta/rätte” i relation till äktenskapet, något som var ytterst villkorat. Villkoren grundade 

sig framförallt på mäns och kvinnors juridisk-ekonomiska ojämlikhet samt på 

borgerlighetens identitetsskapande som annorlunda jämfört med lägre och högre 

socioekonomiska grupper. Gruppidentifikationen innebar att stor vikt lades vid att 

bibehålla eller öka förmögenhet, öka eller bibehålla symboliskt och/eller kulturellt kapital 

– genom att gifta sig inom en grupp som innehade likartat eller högre kapital och/eller 

förmögenhet. Det vill säga att gruppen kunde utnyttja och växla in det sociala kapitalet. 

 

  

                                                        

50 Frykman & Löfgren (1979) s. 77–83; Häggman (1996) 306–309, 314–316. 
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3 MATERIAL OCH METOD 

3.1 ATT STUDERA 1700-TALSBREV 
 

Det empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats är familjen Gjörwells 

brevsamling. Brevsamlingen är mycket stor och är samlad i sju volymer. Brevsamlingen 

är inskannad och har tillgängliggjorts digitalt via Kungliga biblioteket i Stockholm. 

Volymerna är någorlunda ordnade kronologiskt, vilket underlättade urvalet. Urvalet är i 

första ledet gjort utifrån tid, där brev skrivna under åren 1791 och 1792 har lästs, eftersom 

det är den tid då döttrarna Gjörwell gifte sig. Vid inläsningen av breven kategoriserade jag 

breven utifrån datum, sändare och mottagare samt innehåll. Det andra ledet i urvalet var 

därför baserat på brevens innehåll. Enbart brev som innehöll referenser eller resonemang 

kring äktenskap i allmänhet, och döttrarna Gjörwells äktenskap i synnerhet valdes ut. 

Övriga brev valdes således bort på grund av att innehållet ej berör uppsatsens syfte eller 

frågeställningar. Vilka problem finns, och vilka överväganden behöver göras vid studier 

av 1700-talsbrev? 

Stina Hansson, som har studerat brevkonsten i Sverige under flera tidsperioder, 

visar att den svenska brevskrivningen till stor del var påverkad av den franska, men även 

tyska brevskrivningen under 1700-talet. Främst gällde detta aristokratin och grupper som 

sökte orientera sig mot aristokratin. Breven skulle utformas enligt en särskild disposition, 

och skulle innehålla såväl information som känsla, sentiment.51 1700-talets sentiment – 

känsla – ansågs ligga på individuell grund och var enligt Hansson människans 

”adelsmärke” något som gav livet ”dess värde och innehåll”.52 Sentiment var därmed 

centralt i 1700-talets kultur, och detta överfördes till brevskrivningen. Breven skulle dock 

vara klart formulerade och kortfattade, för att undvika eventuella feltolkningar, samtidigt 

som sentiment var viktigt att förmedla.53  

De brev som ligger till grund för denna undersökning följer i stort sett det mönster 

som Hansson redovisat, vilket tyder på att brevskrivarna fått utbildning i 

brevskrivningens konst. Breven är relativt korta, inleds och avslutas på likartade sätt och 

brevskrivarna beskriver frekvent olika känslor. För den här undersökningen är det därför 

givande att nyttja brev som källmaterial, då ett fokusområde för studien ligger i att 

undersöka hur brevskrivarna uttrycker sig angående äktenskap, och inte huruvida 

brevskrivarna uttryckte individuellt upplevda känslor i breven. Denna distinktion har 

gjorts eftersom Ina Lindblom, som bland annat studerat känslouttrycken i den 

                                                        

51 Stina Hansson, Svensk brevskrivning: Teori och tillämpning (Göteborg, 1988) s. 42-47. 
52 Högnäs, i Lindgärde & Mansén (red.) (1999), s. 19. 
53 Hansson (1988) s. 42–47.  
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gjörwellska brevsamlingen, har visat att familjens fokus låg på att förmedla positiva 

känslouttryck: ”Medan känslor av lycka och glädje värderas och uttrycks med hög 

frekvens, omgärdas känslor som kan betraktas som negativa, exempelvis sorg eller chock, 

i mer eller mindre grad av tystnad.”54 Det är med andra ord en svårighet förenad med att 

undersöka hur brevskrivarna tänkte och kände innerst inne: Vilken självcensur kan ha 

legat bakom formuleringarna i breven, för att adekvat förhålla sig till familjens normer för 

hur man kommunicerade inom familjen? Ett av målen med studien är dock att synliggöra 

hur brevskrivarna resonerade och uttryckte sig angående äktenskapet, vilket betyder att 

en eventuell känslocensur inte inverkar negativt på studiens resultat.  

En annan typ av självcensur som kan ha förekommit i breven utgår från 

brevskrivarnas vetskap om att Carl Christoffer tidigt samlade och sparade brev för att 

bevara dem till eftervärlden, främst i historiskt syfte.55 Det är sannolikt att brevskrivarna 

därför självcensurerat sig i någon mån, med den framtida läsaren i minnet. Något som 

ändå kan tala för att några brev eventuellt är mer uppriktiga är att Carl Christoffers ena 

dotter Stafva bevarat en del brev där avsändaren explicit önskat att de skulle förstöras.   

Vidare var det vanligt att brev under 1700-talet lästes upp för flera personer, vilket 

också stämmer för familjen Gjörwell. 56 Detta innebär å ena sidan att en viss 

självcensurering bör ha ägt rum i skrivande stund. Å andra sidan kan faktumet att breven 

lästes av en vänkrets, stipulera att det är samtidens ideal som framförs i breven – 

sannolikt skrevs inte avvikande värderingar och normer ut i brevkorrespondensen. Enligt 

Marie Löwendahl, som bland annat utifrån den gjörwellska brevsamlingen har studerat 

kvinnors brevskrivande, var breven ”inte avsedda att spridas utanför en intimare krets av 

vänner”57. Därmed är det rimligt att anta att brevskrivarnas uttryck runt äktenskapet 

ligger relativt nära deras egna, likväl som samtidiga, värderingar och ideal.  

Ytterligare en fördel med att nyttja brev, istället för exempelvis memoarer, som 

empiriskt material ligger i att de är skrivna i stunden. När utsagor om ”hur det är nu”, tas 

upp i breven är de således nära i tid och bör vara influerade av känslor och tankar som 

brevskrivaren hade i stunden.  

Samtidigt innebär tolkning av brev – i detta fall – cirka två hundra år senare i tid, 

att det finns risk för feltolkning eller övertolkning. Risken för detta har minimerats 

genom att resultatet har kopplats till tidigare forskning och vetenskap om tidsperioden i 

fråga. Det vill säga att brevens innehåll har tolkats i förhållande till det historiska 

                                                        

54 Ina Lindblom, Känslans patriark. Sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och 
vänskapskrets, ca 1790–1810 (Umeå, 2017) s. 66. 
55 Lindblom (2017) s. 40–41. 
56 Marie Löwendahl, Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal 
(Stockholm, 2007) s. 255–258. 
57 Löwendahl (2007) s. 258. 
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sammanhanget och tidigare teoribildning. Därigenom har abduktion valts som 

övergripande metod. Abduktion innebär att tolkningen vandrar mellan det kända, det vill 

säga tidigare forskning, och det okända, det vill säga källmaterialet. På detta sätt görs 

”jämförelser och tolkningar i sökandet efter mönster och de mest 

sannolika förklaringarna. Forskaren är öppen och sensitiv gentemot data men avvisar 

inte teoretiska förföreställningar.”58 Resultatet bildar därmed en provisorisk tolkning, 

som kan bilda en utgångspunkt för fortsatta studier av området.59 Vad gäller 

tolkningsförfarandet av det empiriska materialet har jag valt att utgå från en generell 

hermeneutisk tolkningsram. Hermeneutisk tolkning är en mycket bred metod och är ofta 

anammad i antropologiska studier. Min utgångspunkt för tolkningen ligger i 

hermeneutikens övergripande synsätt på samhället och individen: Varje samhälle är unikt 

och måste därför förstås och tolkas i sitt sammanhang, vilket innebär att det inte är 

möjligt att dra generella slutsatser då ett samhälle kan vara en liten enhet inuti en större 

enhet, som en by i en större stat. Människorna skapar och reproducerar tillsammans ett 

konceptsystem, vilket består av språk, handlingar, intentioner och regler. Alla handlingar 

har en intention och är rationella utifrån de tankar, tro, önskningar med mera som 

individen har i stunden då handlingen utförs. Varje handling måste därför tolkas utifrån 

det konceptsystem som individen ingår i. För att komma åt nyanserna i konceptsystemet 

är detaljerna i till exempel några rader text viktiga att betänka, för det som inte explicit 

skrivs ut, blir en nyckel till underliggande ”självklarheter”. Det som anses självklart är 

inte värt att skriva, eftersom mottagaren förutsätts att förstå då mottagaren delar samma 

konceptsystem.60 Mellan raderna framkommer således normer, värderingar och i 

föreliggande studie möjliga nycklar till eventuella strategier vid äktenskapsbildning. För 

den mer övergripande metoden abduktion, likväl som för den hermeneutiska 

tolkningsmetoden, är det centralt att betänka att en hermeneutisk tolkning måste ses som 

preliminär. Detta beror på att den hermeneutiska tolkningen alltid är beroende av den 

som utför tolkningen, eftersom det är omöjligt att helt befria sig från sin egen 

föreställningsvärld och sina erfarenheter.61 

Det största källrelaterade och metodologiskt problemet ligger i att de flesta 

studerade breven är skrivna av Carl Christoffer. Därmed skulle en djupare undersökning 

med tillgång till ett bredare källmaterial kunna ge andra, och fördjupande perspektiv. På 

grund av föreliggande studies omfång har dock enbart den gjörwellska brevsamlingen 

nyttjats som empiriskt material.   

                                                        

58 Andreas Fejes & Robert Thornberg [red.] Handbok i kvalitativ analys (Stockholm, 2015) s 27. 
59 Fejes & Thornberg (red.) (2015) s 27. 
60 Miles Fairburn, Social history: Problems, strategies and methods (Basingstoke, 1999) s. 210–222.  
61 Fairburn, s. 222.  
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4 FAMILJEN GJÖRWELL – EN KORT BAKGRUND 

Det här avsnittet innehåller en kort bakgrund om familjen Gjörwell. Jag har främst 

koncentrerat avsnittets innehåll till tiden runt 1790-talet, vilket är den tid då de båda 

gjörwellska döttrarna gifter sig. Avgränsningen till denna tid har gjorts, eftersom det är 

denna tidsperiod som studerats i denna undersökning. 

4.1 FAMILJEN GJÖRWELL 
 

Familjen Gjörwell levde i Stockholm vid slutet av 1700-talet och bestod av två vuxna och 

tre barn. Carl Christoffer (1731-1811), fadern i familjen, hade fått en gedigen utbildning 

betalad av sin far, trots att Carl Christoffer var född utom äktenskapet. Fadern erkände 

aldrig faderskapet öppet.62 Det innebar att Carl Christoffer inte kunde erhålla status 

utifrån börd, eller motta arv från fadern. Istället för börd, fick Carl Christoffer förlita sig 

på sin utbildning, vilket gav skörd. Han arbetade som bibliotekarie i perioder, var 

publicist och ägde även en bokhandel under en tid.63 Han blev mest känd som publicist av 

tidskriften Den Swenska Mercurius som han gav ut under cirka tio års tid runt mitten av 

1700-talet.64 Det var dock fler publikationer som Carl Christoffer gav ut och enligt Tilda 

Maria Forselius blev han ”… en pedagogiskt inriktad lärdomsgestalt av ett nytt slag, tillika 

en av tidens flitigaste utgivare av periodiska publikationer.”65 Som publicist, förläggare 

och flitig brevskrivare har Carl Christoffer också ansett som en viktig person inom 

litteraturhistorien. Inom litteraturhistorien är han också känd som Carl Jonas Love 

Almquists morfar.66 

Familjen Gjörwell hade trots Carl Christoffers ansträngningar ofta ekonomiska 

problem.67 Ekonomin var dessutom särskilt sårbar vid tiden då det var dags för döttrarna 

att gifta sig eftersom Carl Christoffer ”vid två tillfällen, 1781 och 1787, tvingades … att 

förklara sig själv i konkurs. Efter den senare skulle hans verksamhet och privata ekonomi 

aldrig återhämta sig”68, skriver Ina Lindblom.  

På grund av att Carl Christoffer var välkänd i Stockholm i egenskap av publicist, 

                                                        

62 Lars Lindholm, ”Carl Christoffer Gjörwell”, i Svenskt biografiskt lexikon, 
<https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13087> (2/4 2018). 
63 Lindholm, (2/4 2018). 
64 Tilda Maria Forselius, God dag min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra 
bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773 (Lund, 2015) s. 169–184. 
65 Forselius (2015) s. 169. 
66 Sverker Göransson, ”Tankebyggarna”; Louise Vinge ”Romantiska fantaster – Stagnelius och den unge 
Almqvist”, i Lönnroth, Lars & Deblanc, Sven (red.) Den svenska litteraturen 1: Från runor till romantik 
800–1830, (Stockholm, 1999) s. 311, 510–511. 
67 Lindholm (2/4 2018); Lindblom (2017), s. 25–27. 
68 Lindblom (2017) s. 26; Oscar Levertin, Från Gustaf III:s dagar (Stockholm, 1896) s. 235. 
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hans arbete som bibliotekarie samt intressen inom litteratur och historia, kom familjen 

Gjörwell att ha en bred vän- och bekantskapskrets inom den lärda världen.69  

I detta sammanhang levde således familjen Gjörwell som i historiens backspegel har 

kommit att anses som ett typexempel på borgerliga normer och värderingar där stort 

fokus lades vid familjen, humanistiska ämnen, dygdighet och känslosamhet.70  

Carl Christoffer gifte sig 1765 då han var 34 år med den då sextonåriga 

bokhandlardottern Brita Nora Müllern (1748-1822).71 De fick tre barn: Carl Christoffer 

d.y. (1766-1837), Brigitta Louise (1768-1806) och Gustafva Eleonora (1769-1840). Båda 

döttrarna gifte sig år 1791, vilket också är den period som denna uppsats behandlar. 

4.2 CENTRALA PERSONER OCH HUR DE BENÄMNS I UPPSATSEN 
 

Carl Christoffer: Carl Christoffer Gjörwell den äldre, fadern i familjen Gjörwell. 

Brite Louise: Carl Chistoffer Gjörwells äldsta dotter, Brigitta Louise. 

Charles: Brite Louises make, krigskommissarien Carl Gustaf Almquist. 

Stafva: Carl Christoffer Gjörwells yngre dotter, Gustafva Eleonora. 

Johan: Stafvas make, grosshandlaren Johan Niclas Lindahl. 

  

                                                        

69 Levertin (1896) s. 233–234. 
70 Löwendahl (2007) s. 306–307. 
71 Högnäs (1999) s. 32–33. 
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5 ÄKTENSKAPET MELLAN IDEAL OCH REALITET 

Det här kapitlet inleds med familjen Gjörwells tillgängliga kapital och möjliga 

äktenskapsstrategier. Därefter behandlas familjens resonemang kring äktenskapet och 

döttrarnas giftermål utifrån familjen Gjörwells ekonomiska situation. Avsnittet därpå 

redovisar hur familjen Gjörwell kunde genomföra en kapitaltransaktion genom Stafvas 

giftermål. Det sista avsnittet i kapitlet berör Brite Louises giftermål och huruvida en 

strategi användes då hon gifte sig – eller om familjen kan ha argumenterat för att ett för 

tiden nytt borgerligt ideal, skulle emottas som ett symboliskt kapital.  

5.1 DEN RÄTTA BEKANTSKAPSKRETSEN 
 

Som nämnt i avsnitt 4 hade familjen Gjörwell egen erfarenhet av att leva med ekonomiska 

problem och familjen visste därmed att de låg i ekonomiskt underläge på 

äktenskapsmarknaden. Samtidigt blev båda döttrarna gifta bara fyra år efter Carl 

Christoffers senare konkurs. Kanske önskade familjen Gjörwell att stärka sin svaga 

ekonomi genom att söka efter en förmögen man som gemål till en eller båda döttrarna 

under perioden strax efter konkurserna? Oavsett om så var fallet eller ej, bör familjen ha 

sökt efter äktenskapspartners som hade ekonomiska möjligheter att försörja döttrarna. 

Ett sätt att hitta en sådan äktenskapspartner var att söka inom de rätta kretsarna, vilket 

också var vad familjen gjorde. Familjen Gjörwell hade ett rikt sällskapsliv med många 

besökare från kretsar med ett högt kulturellt och symboliskt kapital: Förutom släkt och 

nära vänner fanns bland besökarna män ur aristokratin och utländska präster. Besökarna 

var framförallt personer med litterärt och/eller historiskt intresse, det vill säga personer 

med liknande intressen som Carl Christoffer.72 Oscar Levertin påstår att ”de flesta af 

dåtida Stockholms vittra och lärda män”73 ingick in familjen Gjörwells umgängeskrets. 

Det var dock inte enbart intressena som skapade en vän- och bekantskapskrets av 

personer med ett högt kulturellt och symboliskt kapital. Carl Christoffer var välkänd i 

egenskap av publicist och han arbetade som tidvis som kunglig bibliotekarie, där han 

under en tid hade ansvar för Gustav III:s privata bibliotek, samt ägde en egen 

bokhandel.74 Bland den breda vän- och bekantskapskretsen fanns det också många män 

som besökte familjen för att uppvakta de två döttrarna Gjörwell, exempelvis adelsmannen 

Jonas Carl Linnerhielm.75  

                                                        

72 Levertin (1896) s. 233–234. 
73 Levertin (1896) s. 233. 
74 Lindholm, (2/4 2018). 
75 Levertin (1896) s. 236. 
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Familjen Gjörwells sociala kapital; vän- och bekantskapsrelationerna, kunde 

därmed ha nyttjats för att växla in familjens kulturella och symboliska kapital. Vän- och 

bekantskapskretsen hade också, med stor sannolikhet, tillgångar i ekonomiska medel 

eftersom de var högt utbildade och flera var adliga. Därför skulle urvalet av en partner ur 

vän- och bekantskapskretsen kunna säkerställa döttrarnas ekonomiska välfärd.  

Att växla in ett kulturellt kapital via bekantskapskretsen, skulle dock visa sig vara 

förenat med en viss svårighet, på grund av att andra familjer nyttjade reduktiv och 

expansiv äktenskapsstrategi. Familjen Gjörwell fick erfara svårigheterna vid en förlovning 

mellan dottern Stafva och en rik vän av familjen, den tidigare nämnde adelsmannen 

Linnerhielm. Dottern Stafva hade varit förlovad med Linnerhielm, men det blev inget 

äktenskap dem emellan. Enligt Lars Krumlinde hade Carl Christoffer gärna sett att 

dottern Stafva gift sig med Linnerhielm, eftersom han var rik och familjen Linnerhielm 

var dessutom jordägare och lantbrukare. Troligen ansåg Linnerhielms familj att Stafva 

inte kunde tillföra tillräckliga ekonomiska tillgångar för att hon skulle ha varit ett 

acceptabelt val av äktenskapspartner. Linnerhielm gifte sig nämligen sedan 1791 med sin 

kusindotter.76 Därmed är det troligt att familjen Linnerhielm använde sig av den 

reduktiva äktenskapsstrategin för att bibehålla rikedom och markegendom inom familjen. 

Förutom den reduktiva äktenskapsstrategin kan börden, vilken fungerade som en 

gränssättning mot andra grupper i samhället, ha varit föremål för eftertanke vid ingående 

av äktenskapet för Linnerhielm. Brita Planck menar att när ståndsprivilegierna var på 

nedgång i samhället, blev börden en viktig särskiljande faktor och därmed även något 

som kopplades till identitet,77 vilket därför kan vara en del i förklaringen till varför 

Linnerhielm inte gifte sig med Stafva. Börden kunde därmed vara ett hinder för de 

gjörwellska döttrarna. 

Att Carl Christoffer önskade giftermål mellan Stafva och Linnerhielm trots 

ståndsskillnaden, kan förklaras med att adelsbörden kunde erbjuda ett stort symboliskt 

och kulturellt kapital, likväl som materiella resurser. Brita Planck skriver att adeln kunde 

neka giftermål på grundval av att den presumtive partnerns bristande börd, men det 

motsatta verkar inte ha gällt.78 Carl Christoffer kunde därför ha vunnit stora och flera 

sorters kapital och även förmögenhet på ett giftermål mellan Linnerhielm och dottern 

Stafva.  

Förlovningsbrytningen mellan Jonas Carl Linnerhielm och Stafva bör dock inte ha 

påverkat möjligheterna för Stafva att hitta en make. Häggman har påvisat att: ”… 

                                                        

76 Lars Krumlinde, ”Jonas Carl Linnerhielm”, i Svenskt biografiskt lexikon, 
<https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10743> (25/3 2018). 
77 Brita Planck, Kärlekens språk: Adel, kärlek och äktenskap 1750–1900 (Göteborg, 2014) s. 52–55. 
78 Planck (2014) s. 54–55. 
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förlovningen … var snarast en fråga om en prövotid och förlovningen kunde också brytas 

utan att kvinnans ställning på äktenskapsmarknaden blev lidande.”79  

Det är med andra ord uppenbart att familjen Gjörwell på grund av den undermåliga 

ekonomin, främst kunde utnyttja sitt kulturella och symboliska kapital på 

äktenskapsmarknaden samt att detta inte var helt enkelt att genomföra. En 

äktenskapspartner som uppskattade andra värden än ekonomi, eller eventuellt lade 

tonvikten på nätverksbyggande utifrån den expansiva äktenskapsstrategin, skulle därmed 

ha varit optimal. Detta kan till stor del bekräftas utifrån att den tidigare forskningen, 

vilken främst studerat familjer med en god ekonomi. Dessa familjers äktenskapsstrategier 

handlade i första hand om att öka eller bibehålla materiella tillgångar, oftast kopplat till 

en affärsverksamhet hos det handlande borgerskapet. Alternativet för mindre bemedlade 

familjer låg i att framhålla att dottern kunde bidra med ett större nätverk eller att sonen 

kunde bidra med utökad kompetens – kopplat till en affärsverksamhet.80 Familjen 

Gjörwell hade ingen lukrativ affärsverksamhet och kunde således inte bidra med 

ekonomiska medel vid ett giftermål. Däremot skulle döttrarna eventuellt kunna bidra 

med ett nätverk av intresse för en affärsverksamhet. 

 Den gjörwellska bekantskapskretsen skulle sedermera visa sig bära frukt vid 

sökandet efter äktenskapspartners. En av familjens besökare, och sedan även friare, var 

en 29-årig grosshandlare vid namn Johan Lindahl som kom från Norrköping. Han hade 

lärt känna familjen Gjörwell på grund av gemensamma intressen, som litteratur och 

allmänna studier.81 Det var också Johan som i maj 1791 kom att bli Stafvas make. Således 

hade den gjörwellska vän- och bekantskapskretsen, det sociala kapitalet, möjliggjort 

relationen mellan Stafva och Johan. 

Även Brite Louises äktenskapsförbindelse var förmedlad via vän- och 

bekantskapskretsen. I december 1791 gifte sig Brite Louise med Carl Gustaf ”Charles” 

Almquist, en 23-årig krigskommissarie. Eric Almquist, far till Charles, var mycket 

välutbildad inom främst teologi och prästvigdes i Uppsala 1759. Han innehade flera olika 

tjänster som till exempel lektor och arbetade som kyrkoherde i Tierp vid tiden då Charles 

friade till Brite Louise. Eric Almquist var även riksdagsman under slutet av 1700-talet och 

fick professorstiteln i teologi när han var sextio år gammal.82 I ett brev angående Charles 

frieri till Brite Louise påminde Eric om hur han och Carl Christoffer lärt känna varandra, 

                                                        

79 Häggman (1996), 307. 
80 Göransson, A (1990) s. 538–542; Ågren (2003) s. 45–47; Backman (2006) s. 150–153; Häggman (1996), s. 
317. 
81 Levertin (1896) s. 242. 
82 Joh. Ax. Almquist, ”Almquist, släkt”, Svenskt biografiskt lexikon, 
<https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5692> (29/30 2018); G. Walli, ”Eric Jonas Almquist”, Svenskt 
biografiskt lexikon, <https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5697> (29/30 2018). 
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nämligen när de studerade vid ett gymnasium för ”omkring 30 år ”83 sedan vid den 

skrivande stunden. Eric och Carl Christoffer hade därmed känt varandra under en lång tid 

innan förlovningen mellan Brite Louise och Charles.  

Sammanfattningsvis hade båda döttrarna Gjörwell funnit en make inom den 

gjörwellska vän- och bekantskapskretsen. Detta innebär att familjen Gjörwell hade 

aktiverat det sociala kapitalet för att hitta en lämplig äktenskapspartner. Detta 

handlingsmönster ligger också i linje med borgerlighetens ideal för tiden. Det vill säga att 

den ”rätte” söktes inom liknande sociala kretsar. Genom att döttrar och söner i stort sett 

enbart umgicks med personer inom samma sociala kategori, minskade risken för att 

någon skulle förälska sig i ”fel” person.84 För trots att föräldrarna försökte bestämma över 

sina barns val av partner, fick de ingen hjälp av kyrkan att bryta en trolovning utan en 

rimlig orsak. Barnens vilja var därför till syvende och sist viktigast vid giftermål.85 

Därmed kunde ett barns val av äktenskapspartner, från föräldrarnas synpunkt, bli mer 

eller mindre fördelaktigt och därför var det viktigt att begränsa barnens umgänge. 

5.2 DEN FATTIGA BORGAREN PÅ ÄKTENSKAPSMARKNADEN 
 

Det kulturella och symboliska kapitalet, det vill säga god bildning och talanger, var högt 

eftertraktade egenskaper hos en ung borgerlig kvinna på 1700- och 1800-talens 

äktenskapsmarknad. Bjurman driver tesen att borgerliga fäder investerade i sina döttrars 

bildning och utveckling av talanger, för att det sedan kunde ”ge utdelning i form av socialt 

uppåtstigande eller pengar genom fördelaktiga giftermål … I 1790-talets borgerliga 

salonger framstod flickornas framträdande och uppträdande därför som naturligt och 

meningsfullt.”86 Bjurmans fynd är således ett tydligt exempel på hur kulturellt och 

symboliskt kapital kunde investeras genom barns utbildning, och att kapitalet kunde 

aktiveras och ge utdelning via en giftermålsallians. Liknande teser återfinns även i finsk 

forskning om äktenskapsbildning som en slags medveten byteshandel.87 Om Bjurmans 

och Bourdieus teser stämmer, kan de gjörwellska döttrarnas bildning ha varit ett fullt 

tillräckligt kapital att erbjuda välbeställda friare. Detta kan även ha varit en delorsak till 

varför döttrarna också fick en gedigen kulturell bildning under uppväxten. Exempelvis 

hade Stafva lärt sig tre språk, var kunnig inom litteratur och även lärd inom musik.88 Det 

är därför möjligt att Carl Christoffer medvetet satsat på döttrarnas bildning, för att senare 

                                                        

83 Avskrivet brev daterat 18/8 1791, bilagd, i EpG 12:1, Nr 33, CCG till GEL, 28/8 1791. 
84 Frykman & Löfgren (1979) s. 77–83; Häggman (1996) s. 306–309, 314–316. 
85 Malin Lennartsson, I säng och säte: relationer mellan män och kvinnor i 1600-talets Småland (Lund, 
1999) s. 165. 
86 Bjurman (1998) s. 34–35.  
87 Häggman (1996) s. 314–322. 
88 Levertin (1896) s. 241. 
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kunna växla in ett kulturellt och symboliskt kapital mot ett ekonomiskt stöd från en måg. 

Genom att söka efter lämpliga äktenskapspartners inom den rätta sociala kretsen, skulle 

ett sådant strategiskt tänkande ha varit en möjlighet.  

Ett medvetet handlingsmönster, eller strategiskt tänkande, för att söka efter rätt 

person inom de rätta kretsarna, kan därutöver ha utgått från tanken att äktenskapen 

skulle bli lyckliga. Lycka är nämligen ett begrepp som nämns mycket ofta i samband med 

döttrarnas äktenskapsförbindelser i de gjörwellska breven. Vad som lades in i begreppet 

lycka förändrades dock under 1700-talet och betyder inte nödvändigtvis samma sak för 

alla. Begreppet kräver därför en kort beskrivning för att brevskrivarnas resonemang ska 

kunna förstås i sitt sammanhang.  Enligt det äldre synsättet var lycka förenat med tur och 

ett objektivt tillstånd – något som hände människan, vilket kom att förändras under 

upplysningstiden till något som människan själv kunde påverka och uppnå.89 Lindblom 

har visat att upplysningens syn på lycka, var ett ideal som Carl Christoffer också anslöt sig 

till: Det mest centrala var att negativa känslor kunde väljas bort, eller kunde betraktas 

som oskäliga, i de fall där han bedömde att en människa hade ett objektivt sett gott liv.90 

En objektiv mätning av lycka skulle därmed kunna innebära bland annat materiell 

välfärd. Utifrån den synvinkeln, skulle döttrarnas kulturella bildning i förlängningen 

kunna leda till att de fick ett lyckligt liv och äktenskap. Kanske var det också på grund av 

de egna erfarenheterna av fattigdom tillsammans med synen på lyckan, som Carl 

Christoffer menade att det var omöjligt att ha ett lyckligt liv och äktenskap ifall paret var 

fattigt? I ett brev till dottern Stafva kommenterade Carl Christoffer nämligen familjens 

vän Adolfs situation: ”Ty att sjelf vara utan lön och inkomster, och taga en fattig flicka til 

på köpet, det går an bara i boken, och versen, men aldeles inte uti konungariket 

Sverige.”91 Med ”boken” och ”versen” syftade han på den fiktiva litteraturen. I både svensk 

och utländsk litteratur fanns det vid denna tid gott om exempel på både lyckliga och 

olyckliga kärleksberättelser, där de lyckliga berättelserna innebar att kärleken vann över 

sociala och ekonomiska hinder.92 Det var denna typ av litteratur som Carl Christoffer 

refererade till. Därmed menade han att ett kärleksäktenskap med två fattiga parter enbart 

var möjligt i den fiktiva världen – inte i verkligheten där hänsyn till materiella 

omständigheter var ett måste.  

Detta visar att Carl Christoffer troligen ansåg att samhällets struktur i Sverige 

innebar en begränsning och följaktligen styrde människors möjligheter att fritt välja en 

partner utifrån känslor. Förvisso kunde en välja en partner fritt i teorin, menade Carl 

Christoffer, men om båda parter var fattiga skulle det leda till ett olyckligt liv och 

                                                        

89 Lindblom (2017) s. 81–85. 
90 Lindblom (2017) s. 81–92. 
91 EpG 12:1, Nr 63, CCG till GEL, 8/1 1792. 
92 Ambjörnsson (1978) s. 173–187. 
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äktenskap. Detta synsätt på relationen mellan äktenskap och ekonomi stämmer därmed 

väl överens med de övergripande borgerliga idealen om äktenskapet i Sverige och 

nordvästra Europa, vilket redogjorts för i avsnittet ”Äktenskapet i nordvästra Europa”. 

Det vill säga att även familjen Gjörwell uppfattade att det fanns en spänning mellan 

kärlekskravet och försörjningskravet vid giftermål eftersom ett par bildade en 

konsumtionsenhet. Mannen var den som skulle stå för försörjningen och därför krävdes 

det att mannen hade ett arbete och/eller en förmögenhet som kunde täcka hushållets 

utgifter och försörjning.93  

En annan möjlig förklaring till varför Carl Christoffer ansåg det särskilt viktigt med 

en god ekonomi, kan ha varit att han ville att döttrarna inte skulle behöva uppleva samma 

pengabekymmer som han själv haft. Lindblom har i sin studie av känslouttryck i familjens 

Gjörwells familje- och vänkrets påvisat att pengabekymmer kom att påverka Gjörwells 

sinne negativt.94 Sådana negativa upplevelser önskade han att döttrarna skulle slippa och 

därför var han glad och tacksam över att döttrarnas ekonomi var säkrad.  I maj 1791 

betonade han i ett brev till dottern Stafva att de båda hade stor orsak 

… at tacka Gud för din så lyckliga förbindelse med en så god och älskvärd man, 

som så hjertinnerligen håller av dig, som sätter din framtid utom alt 

bekymmer, som fredar dit sinne och hela din lilla person ifrån den omtanken 

och de mödor, hvarmed du set dina föräldrar så ofta besvärade och tryckte. 

Denna förbindelse har du gjort vid unga år: en ny välgjerning af den milda 

försynens hand.95 

I brevet är det uppenbart att Carl Christoffer är glad och tacksam över att dottern Stafva 

inte ska behöva uppleva de ekonomiska svårigheter som han själv erfarit: Han tog särskilt 

upp att Stafvas framtid skulle vara fri från de bekymmer som hon under uppväxten sett 

sina föräldrar varit besvärade av. Samtidigt uttryckte Carl Christoffer också tacksamhet 

över att Johan, Stafvas make, hyste varma hjärtliga känslor. Denna känsloaspekt 

återkommer jag till längre fram. Samma tacksamhet beskrev Carl Christoffer över att den 

andra dottern, Brite Louise, skulle få en trygg försörjning:  

 

I sanning är jag icke helt upfyld af förundran öfver Guds besynnerligen nådiga 

omsorg för mit ringa och fattiga hus, som inom någre månader tilskyndat mig 

2:ne mågar, sådane som man icke bättre kunnat önska sig. Jag behöfver icke 

mycket orda härom, ty händelsen är för sin sälsynthet och ädelmodighet 

landkunnig ...96 

                                                        

93 Frykman & Löfgren (1979) s. 79–81; Göransson, A (1990), s. 527–529; Ambjörnsson (1978) s. 169–171. 
94 Lindblom (2017) s. 77. 
95 EpG 12:1, Nr 8, CCG till GEL, 27/5 1791.  
96 EpG 12:1, Nr 33, CCG till JNL och GEL, 28/8 1791. (Avskrift) 
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Den gjörwellska korrespondensen visar således att det fanns en materiell faktor att ta 

hänsyn till vid giftermål och att ojämlika ekonomiska förhållanden kunde vara ett hinder 

för att ingå äktenskap. Därför uttryckte familjen tacksamhet över att de fattiga 

gjörwellska döttrarna hade blivit gifta med män vilka hade en god ekonomi.97  

Att uttrycka tacksamhet inför äktenskapet var även vanligt förekommande i 

kärleksbrev under 1800-talet. Då var det kvinnor som uttryckte tacksamhet för 

äktenskapet och mannen/blivande mannen, medan män istället poängterade sitt 

ansvar.98 Detta hänger ihop med att kvinnor skulle ta det emotionella ansvaret, men 

också att kvinnor var ekonomiskt beroende av mannen.99 Därför blev det viktigt för 

kvinnor att uttrycka sin tacksamhet för, och kärlek till, sin make/blivande make, medan 

mannen däremot behövde uttrycka sitt ansvar. Precis det, att visa tacksamhet över 

äktenskapet, gjorde också dottern Stafva när hon några månader efter sitt giftermål, 

berättade om sin egen lycka och tacksamhet: 

 
Aldrig har jag känt en känsla mindre nöjd – eller mindre glad öfver mit öde, ack 

nej, tro mig ej nog otacksam, at kunna fela så mycket emot en försyn, som gjort 

mig, ehuru ovärdig, så lycklig. Jag skulle ju vara dubbelt brottslig, at fela emot 

en så ovärderlig far, som skänkt mig lifvet – och emot en man, som gjort hela 

min välfärd, och alltid blifver min högsta sälhet.100 

Stafvas beskrivning av tacksamhet och lycka kopplade hon både till den materiella 

välfärden och till varmare känslor för sin make, vilket stämmer väl in på tidens generella 

mönster. Ett mönster där det var kvinnors projekt att stå för känslorna för att säkra 

försörjningen via ett giftermål.101 Att Stafva följde det generella mönstret för tiden är 

logiskt med tanke på kvinnors begränsade rättigheter och friheter, men varför uttryckte 

även Carl Christoffer tacksamhet och glädje över att hans mågar hyste varmare känslor 

för döttrarna? Kan det vara så att familjen värderade känslorna högt, trots den materiella 

och strukturella verkligheten? Eller handlade det istället om att Carl Christoffer var glad 

över att det uppkommit kärlekskänslor mellan ”rätt” personer? Det vill säga att det 

kulturella och symboliska kapitalet hade kunnat växlas in. 

 

                                                        

97 EpG 12:1, Nr 8; EpG 12:1, Nr 72; EpG 12:1, Nr 80.  
98 Häggman (1996), 310. 
99 Ambjörnsson (1978) s. 170. 
100 EpG 12:1, Nr 76, GEL till CCG, 4/3 1792. 
101 Frykman & Löfgren (1979) s.79–82; Ambjörnsson (1978) s. 170–172. 
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5.3 ETT KAPITAL VÄXLAS IN 
 

I föregående avsnitt visades att Carl Christoffer uttryckte glädje över att den rike Johan 

gift sig med Stafva. Det fanns dock ännu fler punkter som låg till grund för hans glädje, 

men även förvåning. Carl Christoffer beskrev i ett brev till Johan i mars 1791 att han först 

inte upplevde så mycket känslor inför Johans frieri, eftersom han inte riktigt trodde på att 

en rik och unge man skulle kunna tänka sig att fria till en fattig flicka. Detta förändrades 

dock snart till positiva känslor som ”högagtning och erkänsla”.102 I brevet uttryckte Carl 

Christoffer både förvåning och glädje över den rike Johan Lindahls frieri. Det berodde på 

två aspekter: Att Johan var en ung friare samt att Johan överhuvudtaget friat till Stafva på 

grund av den ojämlika ekonomiska situationen familjerna emellan. Detta var, enligt Carl 

Christoffer, ovanligt för han hade uppenbarligen inte förväntat sig en giftermålsförfrågan 

från Johan. De två aspekterna redogörs för i turordning i den följande texten. 

Johan var 29 år när brevet skickades 1791, vilket var samma år som han gifte sig 

med Stafva. En 29-årig friare var enligt borgerlighetens ideal en ung friare, eftersom 

borgerlighetens kvinnor oftast gifte sig med mycket äldre män vid denna tid. Detta 

berodde på att mannen skulle försörja den nya familjen och därför behövde tid för att 

studera och spara ihop pengar för att ha råd att sätta bo.103 Eftersom Johan kom från en 

rik familj, behövde han inte vänta in utbildning och spara pengar, vilket innebar att han 

hade ekonomisk möjlighet att gifta sig vid en yngre ålder. Samtidigt kan Johans stora 

förmögenhet och bakgrund ha varit ett tänkbart problem för familjen Gjörwell, vilket 

familjen erfarit efter den tidigare nämnda brytningen mellan Stafva och adelsmannen 

Linnerhielm.  

Johans far, Pehr Lindahl, ägde en stor grosshandel och var jordägare,104 vilket 

innebar att hans familj kanske önskade nyttja den reduktiva eller expansiva 

äktenskapsstrategin, då den tidigare forskningen visat att dessa äktenskapsstrategier var 

vanliga inom det handlande borgerskapet.105 Om familjen Lindahl använde, eller ville 

använda, någon äktenskapsstrategi eller kapitalinväxling, hade Johans bakgrund kunnat 

vara ett problem för den fattigare gjörwellska familjen. Eftersom Stafva inte kunde bidra 

med rikedomar, så hade hon eventuellt kunnat bidra med ett utökat kontaktnät för 

grosshandeln och då hade hennes ringa ekonomiska medel inte varit ett problem. Fattiga 

kvinnor inom societeten på 1800-talet i Helsingfors hade större chans att gifta sig än 

fattiga män, eftersom kvinnan kunde bidra med viktiga kontakter.106 Dock tycks familjen 

                                                        

102 EpG 12;1 Nr 6 CCG till JNL 25/3 1791. 
103 Coontz (2005) s. 146; Frykman & Löfgren (1979) s. 79–81.  
104 Krumlinde (25/3 2018). 
105 Göransson, A (1990) s. 538–542; Ågren (2003) s. 44–49; Backman, (2006) s. 150–159. 
106 Häggman (1996) s. 303, 317–318.  
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Gjörwell inte ha kunnat dra nytta av en expansiv äktenskapsstrategi i detta fall. Johan 

hade nämligen med sitt frieri gått emot sin faders vilja och det, var verkligen något att bli 

förvånad över, och hysa stor aktning inför, menade Carl Christoffer. Han fortsatte brevet 

till Johan med orden:  

 

… men at finna dig för mit hus bestrida och öfvervinna de starkaste locale [?] 

och famille-hinder, at äfven utur dit stoft vela räcka en hand åt mit yngsta barn: 

sådant, min egen aldrabäste, öfvergår väl icke inbildningens varelser uti böcker, 

men al den erfarenhet, jag under en sextio-åra lefnad hunnit vinna. […] At du 

sjelf sätter bo är en ny godhet af din hand, som jag icke heller med under [?] 

nogsamt kann erkänna, hälst våra vilkor, at förtiga tidens knaphet, ej någonsin 

kunde upfylla emot dig och din k. far, hvar vi äro eder i detta fall skyldige. För 

det nödvändigaste, i anseende til den lilla och så lyckliga Stafvas person, skal 

dock sörjas. Gud hvile med sin välsignande hand öfver eder begge!107 

 

Bitvis är brevet oläsligt och där jag inte lyckats tyda handstilen finns frågetecken i citatet. 

Det är dock uppenbart att Carl Christoffer ansåg att frieriet var något utöver det vanliga i 

och med att han refererar till den fiktiva litteraturen. Det vill säga att han ansåg att 

händelsen var så unik att den inte återfanns i verkligheten, särskilt med tanke på att Carl 

Christoffer skrev att han inte upplevt något liknande under sina sextio levnadsår. Han 

verkar också ha varit mån om att förändra Johans fars motstånd mot giftermålet mellan 

Stafva och Johan:  

 

Den vördnads och vänskapsfullaste hälsning til din käraste Fader förmäles 

ifrån oss alla. Jag hoppas, at både han och alla dine öfriga k. anhöriga i orten 

skola blifva nögda med oss, när vi af dem blifva kände. …..[?] menar jag, at du 

ensam justifierar oss alla uti deras ögon: ty hade du ej funnit oss värdige din 

vänskap – ty annat sökte och behöfde du intet uti mit hus – så hade du icke 

heller så ädelt skänkt din hand och dit hjerta åt numera begges vår Stafva.108 

 

Genom att påpeka Johans eget goda omdöme och förstånd, hoppades Carl Christoffer 

kunna bidra till att vända Johans fars motvilja till nöjdhet. Eftersom brev vanligen lästes 

av flera personer,109 kan denna passage ha varit riktad direkt till både Johan och Johans 

familj.  

I början av detta avsnitt togs det upp att det var två aspekter Carl Christoffer 

gladdes över i och med Johans frieri. Det finns dock ytterligare en punkt av vikt: Johans 

                                                        

107 EpG 12;1, Nr 6, CCG till JNL, 25/3 1791. 
108 EpG 12:1, Nr 6, CCG till JNL, 25/3 1791. 
109 Löwendahl (2007) s. 255–258. 
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varmare känslor för Stafva. Det är svårt att i källmaterialet avgöra huruvida det var 

rikedom eller ömsesidiga känslor som var mest styrande vid Stafvas äktenskap. Det vill 

säga om familjen Gjörwell ansåg att rikedomen var viktigare än Stafvas känslor och 

således önskade att vinna ekonomiskt på giftermålet. För att kunna dra mer säkra 

slutsatser skulle det behövas ett bredare källmaterial, särskilt från Stafvas sida. Det är 

nämligen möjligt att de uttryckta känslorna främst var från Johans sida. Brita Nora, 

Stafvas mor, framhöll i ett brev till en vän att Johan ”håller af sin lilla hustru jusgu’à 

l’adoration”110, men i samma mening fortsatte Brita Nora med ”och på köpet har han 

några tunnor guld. Gustafva, som känner sin lycka och håller mycket af honom tilbaka, 

beflitar sig säkert at gjöra hans lefnad säll och lycklig.”111 Brita Nora menade att Stafva 

också höll av Johan tillbaka och därför skulle anstränga sig för att göra sin make glad och 

lycklig. Att Stafva skulle, eller borde, göra sin make Johan nöjd och glad, tyckte också Carl 

Christoffer. När Stafva fick faderliga råd i som nygift i maj 1791, skrev Carl Christoffer att 

det var viktigt att hon skulle ge hela sitt hjärta till Johan: 

 

Tillåt mig denna gången få gifva dig et helt särskilt råd, af hvilket åter rörer 

närmast din förbindelse med allas vår så k. Lindahl. För honom bör hela dit 

hjerta altid vara öpet, han bör läsa uti dit innersta, han bör uti dit förtroende 

skörda lönen för det ädelmodiga, fria och glada anbud han gjort dig, både af til 

hjerta och sin hand.112 

 

Som motivering till varför det var viktigt att Stafva gav hela sitt hjärta till Johan, lyfte Carl 

Christoffer fram det ovanliga med att en rik man som Johan äktat Stafva: Johans 

ädelmodiga anbud, vilket bottnade i hans känslor. Johans ädelmod kan även tolkas som 

speciellt eftersom att han friat och gift sig med Stafva, trots att Pehr Lindahl, Johans far, 

inte önskat giftermålet. Vidare i de faderliga råden till Stafva nämndes att Stafva skulle 

uppföra sig dygdigt och även släppa in Johan i vänskapen med Linnerhielm som hon 

tidigare varit förlovad med: ”… samt lämnar därjämte rum för din Lindahl at deltaga uti 

denna så varma förbindelse. Denna din lilla bror Carl lärer at redan hafva skrifvit eder 

begge til.”113 Detta tycks ha varit mycket viktigt att framföra, eftersom Stafvas bror Carl 

också hade skrivit till både Stafva och Johan om saken.  

Dock är det utifrån dessa brev oklart om Stafva hade varit förälskad i Linnerhielm 

eller inte, samt ifall dessa känslor i så fall fortfarande fanns kvar när Stafva och Johan 

gifte sig. En sak står dock klar: För familjen Gjörwell var det centralt att hålla sig väl med 

familjen Lindahl. Den 26 mars 1792, nästan 10 månader efter Stafvas och Johans 

                                                        

110 EpG 12:7, Nr 6, BEG till John Jennings, 8/7 1791. 
111 EpG 12:7, Nr 6, BEG till John Jennings, 8/7 1791. 
112 EpG 12:1, Nr 9, CCG till GEL, 31/5 1791. 
113 EpG 12:1, Nr 9, CCG till GEL, 31/5 1791. 
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giftermål, bad Carl Christoffer att Stafva skulle anstränga sig för att ha en god relation 

med sin svärfar:  

Jag bifogar et bref til din så vördnadsvärde svärfader, som du behagar först läsa 

igenom, och ber dig af alla mina så faderliga som ömhetsfulla skäl, at du på alt 

sätt bibehåller den gode mannens tilgifvenhet och förtroende; så at alt må gå 

och förblifva inom edert hus, såsom du fann det för dig vid din ankomst til 

Norrköping. Jag hoppas utomdes, at den kärlekspant, som du nu bär under dit 

hjerta, skal ändå fastare knyta bandet inom edert hus.114 

Genom ett barn, hoppades Carl Christoffer att relationen mellan familjerna skulle stärkas. 

Det är också möjligt att Carl Christoffer tänkte att barnet skulle kunna leda fram till 

varmare känslor mellan Stafva och Johan. Generellt ansågs det på 1700-talet att varmare 

känslor ofta uppkommer efterhand och behöver inte finnas i någon större utsträckning 

vid äktenskapets ingående, även om det givetvis var en fördel ifall paret hade åtminstone 

några ömsesidiga känslor för varandra.115 Det kan också vara så att det ofödda barnet som 

Stafva bar på, kallades för kärlekspant, för att äktenskapet ansågs vara en 

reproduktionsenhet. Johan var också, enligt Brita Nora, ensambarn.116 Kanske hade 

reproduktion av familjen också uttryckts som ett krav från familjen Lindahl? Ty det var 

Johan som kom att bli Carl Christoffers och familjen Gjörwells ständiga ekonomiska 

stöd.117 Stafva och Johan kom dock att bli barnlösa, men de genomgick inte en 

skilsmässa.118 Därmed kan reproduktion åtminstone inte ha varit ett tvingande krav för 

giftermålet.  

Oavsett hur det låg till med känslolivet och eventuella krav för giftermålet, står det 

klart att Stafvas giftermål hade lett till att familjen Gjörwells ekonomi var tryggad. 

Medvetet eller omedvetet hade en kapitaltransaktion ägt rum genom Stafvas äktenskap. 

Utifrån brevskrivarnas resonemang kring Stafvas giftermål, uppstår dock frågan: 

Kan det vara så att idealet om kärleksäktenskapet, kunde tolkas som ett symboliskt 

kapital för borgerskapet? Under 1800-talet hade kärleksäktenskapet blivit ett ideal som 

borgerskapet identifierade sig med, och använde som en gränssättning mot både adeln 

och bönderna. Borgarna såg adelns och böndernas mer pragmatiska äktenskap som 

moraliskt sämre än det borgerliga kärleksäktenskapet.119 Därför kan borgerliga familjer 

som satte kärlekskänslan högt, ha innehaft ett symboliskt kapital eftersom det symboliska 

kapitalet är relationellt och bestäms av den sociala gruppen. För att söka svara på frågan 

                                                        

114 EpG 12:1, Nr 79, CCG till GEL, 26/3 1792. 
115 Eva Helen Ulvros, Fruar och mamseller: Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790–1870 (Lund, 1996) s. 
93. 
116 EpG 12:7, Nr 6, BEG till John Jennings, 8/7 1791. 
117 Levertin (1896) s. 242. 
118 Lindblom (2017) s. 27. 
119 Frykman & Löfgren (1979) s. 77–78. 
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huruvida kärleksidealet kunde användas som ett symboliskt kapital vänds därmed blicken 

mot Brite Louise och hur brevskrivarna resonerade kring hennes äktenskapsbildning.  

5.4 KÄRLEKSIDEALET – ETT SYMBOLISKT KAPITAL FÖR 

BORGERSKAPET? 
 

Det finns flera aspekter som indikerar att Brite Louises giftermål med Charles inte rörde 

sig om ekonomisk vinning. Det vill säga att varken äktenskapsstrategier eller 

kapitalinväxling för att höja eller bibehålla ekonomisk standard, var styrande faktorer vid 

äktenskapsbildningen. I den följande texten kommer dessa aspekter att gås igenom och i 

slutet av avsnittet förs ett sammanfattande resonemang kring huruvida kärleksidealet kan 

ha fungerat som ett symboliskt kapital för den gjörwellska familjen i samband med Brite 

Louises giftermål. 

Den första aspekten berör Charles yrke och bakgrund. I slutet av avsnittet ”Den 

rätta bekantskapskretsen” beskrevs att Brite Louise gifte sig i december 1791 med den 23-

årige krigskommissarien Charles Almquist. Familjen Almquist hade en lärd bakgrund 

med höga positioner och därför bör familjen innehaft ett gediget kulturellt och symboliskt 

kapital, samt troligen också en god ekonomi. Förvisso hade lönen för statliga ämbetsmän 

och tjänstemän, däribland krigskommissarier, under 1700-talets första halva varit mycket 

låg, främst på grund av krigen vilket ledde till statens bristande möjligheter att utbetala 

rimlig lön. Detta kom dock att förändras i och med 1778 års lönereglering då 

tjänstemännen genom den nya lönen gavs ”bättre möjlighet att framledes leva på sin lön 

och att helhjärtat ägna sig åt sin ämbetsutövning”120. Charles egen lön bör därmed ha 

varit tillräcklig att leva på, men sannolikt gav lönen inga stora rikedomar. Dessutom var 

Charles väldigt ung i sammanhanget och därför kan han inte ha hunnit spara ihop särskilt 

mycket pengar. Därmed är det osannolikt att familjen Gjörwell skulle ges ekonomisk 

utdelning genom giftermålet mellan Brite Louise och Charles. Samtidigt måste Charles 

ekonomi ha varit tillräcklig för att försörja en egen familj, eftersom Carl Christoffer 

framhöll att Charles självständigt bekostade det nya hemmet:  

 

Vår Charles reder nu alt i ordning, alt smått och stort, på sin egen bekostnad, 

äfven som alt aftalas med svärmor och fästmön, som också sitta ofta uppe långt 

inpå nätterne uti idel conférence d’Amitié, de Tendresse & d’Economie.121  

 

                                                        

120 Peter Nordström, ”Att vara ämbetsman på 1700-talet. Löner, arbetsvillkor och ’födan för mödan’ inom 
Krigskollegiet”, i Det förgångnas närvaro: Fjorton historiska essäer (Stockholm, 2008) s. 122. 
121 EpG 12:1, Nr 33, CCG till JNL och GEL, 28/8 1791. (Avskrift) 
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Att Charles på egen bekostnad ordnar med bostad och bohag till det nya hemmet, var 

uppenbarligen angeläget att särskilt betona, vilket tyder på att Carl Christoffer var nöjd 

över Brite Louises framtida materiella standard. Det materiella perspektivet kan även 

förstås utifrån en annan synvinkel, nämligen försörjningskravet. Försörjningskravet för 

en ogift kvinna flyttades nämligen från fadern till maken, när en borgerlig kvinna gifte 

sig.122 För den fattige Carl Christoffer, kan det därför ha inneburit en stor lättnad att se 

båda sina döttrars försörjning tryggad genom giftermål. Det ansåg i varje fall Carl 

Christoffers fru, Brita Nora, som för en vän beskrev att Carl Christoffer blivit helt 

förändrad när båda döttrarnas ekonomiska framtid var tryggad: ”man läser den lycklige 

fadrens afbild i hela hans väsende; han är 10 år yngre, och går til staden som en ung 

gosse.”123  

Den andra aspekten är att Brite Louise fått ett erbjudande om äktenskap från en 

ung och rik präst, men det blev inget äktenskap dem emellan. I början av juli 1791 

berättade Brite Louises mor, Brita Nora, om erbjudandet för en nära vän:  

 

… en väl bestäld prästman - - ja ja, det är icke fy skam - - han var ung – rik – 

med et förträffligt pastorat, beläget i paradiset –  ja sådan var hans målning på 

situationerna deromkring – kommer hit för at välja sig en maka i detta vackra 

hemvist och faller med sit val på lilla Brite-Louise. Hon fann honom så aimable 

at hade hon det minsta rått om sig sjelf, så hade hon varit puss weg …124 

 

I brevet får vi veta att dottern Brite Louise dessutom tyckte att den rike friaren var trevlig 

och intressant. Prästen som friat till Brite Louise kan därför ha varit ett bra val av 

äktenskapspartner ur både ekonomisk och harmonisk synpunkt. Dessvärre bodde prästen 

långt ifrån Stockholm, och det ogillade Brita Nora. Hon fortsatte brevet med: 

 

… och då hade jag än en gång haft en flicka för katen i våld, ännu många mil 

längre bort än den andra; och det stod mit hjerta icke ut med.125  

Under 1700-talet flyttade kvinnan vanligtvis till sin make vid ingående av äktenskap. 

Flytten till den äkta maken kunde givetvis vara både lång och kort, och med tanke på de 

långsamma transportmöjligheterna, är det rimligt att anta att en dotter som flyttade 

långväga, sällan träffade sin ursprungsfamilj. Det geografiska avståndet tycks även ha 

varit ett gångbart argument för att neka eller söka påverka en dotter att inte gifta sig med 

en viss man – oavsett om det var den egentliga orsaken eller ej. Bjurman beskriver att 

                                                        

122 Göransson, A (1990), s. 527–529. 
123 EpG 12:7, Nr 6, BEG till John Jennings, 8/7 1791. 
124 EpG 12:7, Nr 2, BEG till JCL, 5/7 1791. 
125 EpG 12:7, Nr 2, BEG till JCL, 5/7 1791. 
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fadern till den danska borgardottern Sophie nekade sin dotter att gifta sig med en 

fransman. Fadern motiverade sitt svar med att Sophie kommer att få det svårt i ett nytt 

land, samt att det stora geografiska avståndet skulle innebära att han kanske aldrig skulle 

få se och träffa sin dotter igen, vilket skulle vålla honom stor sorg.126 En liknande 

argumentation verkar därmed Brita Nora ha fört i och med att hon skrev att hennes hjärta 

inte kunde stå ut med att bägge döttrarna flyttade långt bort. Dottern Stafva, som gift sig i 

maj 1791, hade flyttat till sin make Johan i Norrköping och bodde därför långt från 

Stockholm.  

 En annan orsak bakom nekandet av den unge och rike prästen kan också ha varit 

att familjen tyckte att Charles var ett bättre val, för i samma brev framgår det att Brite 

Louise och Charles antagligen var förlovande när prästen lade fram sitt erbjudande:  

 

Hvad jag höll af Almquist, som tilfredsstälde mit hjerta! Huru Brite-Louise 

vardt mig dubbelt kär, då jag såg en möjlighet at kunna mista henne. Gud ske 

låf! Den söta gossen lofvade mig i går å nyo, at några år bo i Stockholm tilhopa. 

Min Louise, sade han, vi sku bidraga at gjöra vår lilla mamma lycklig! Jag 

tryckte dem båda til mit hjerta: Det var också en af de känslor, som jag ej kan 

beskrifva.127 

Även om det inte går att helt säkerställa skälen till varför prästen nekades – sin ungdom 

och rikedom till trots – är det tydligt att familjen inte enbart var ute efter ekonomisk 

vinning genom Brite Louises giftermål. Detta kan å ena sidan bero på mer känslomässiga 

orsaker som att leva långt ifrån sina döttrar. Å andra sidan kan det bero på att Stafvas rike 

make Johan redan garanterat ett tillräckligt ekonomiskt stöd för familjen Gjörwell i och 

med att Stafva gift sig redan i maj 1791. Som tidigare nämnt, var det Johan som blev Carl 

Christoffers evige ekonomiska hjälpare.128 Om Johan kunde bidra med tillräckliga 

ekonomiska medel till sina svärföräldrar, så kunde Brite Louises val av äktenskapspartner 

bli mer fritt.  

Den tredje aspekten som indikerar att Brite Louises giftermål inte styrdes av 

äktenskapsstrategier eller kapitalinväxling för att höja eller bibehålla ekonomisk 

standard, är hur brevskrivarna resonerade kring känslornas roll i anslutning till parets 

förbindelse. Trots att Eric Almquist redan bifallit sin son Charles önskan att gifta sig med 

Brite Louise,129 valde Carl Christoffer att starkt framhålla Brite Louises värden och parets 

                                                        

126 Bjurman (1998) s. 31. 
127 EpG 12:7, Nr 2, BEG till JCL, 5/7 1791. 
128 Levertin (1896) s. 242. 
129 Avskrivet brev daterat 18/8 1791, bilagd i EpG 12:1, Nr 33, CCG till GEL, 28/8 1791.  
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ömsesidiga känslor. Han nämnde kort att Brite Louise inte kunde bidra så mycket 

ekonomiskt, men det viktiga var Brite Louise som person:  

 

Min doter medförer inga rikedomar; men för hennes dygder och tänkesätt samt 

hushållsflit svara hennes både mor och far.130 

 

I samband med att erkännandet av familjen Gjörwells ekonomiska situation, lyfte Carl 

Christoffer särskilt fram Brite Louises värden, som dygder, hushållsflit och tänkesätt. 

Sannolikt gjorde Carl Christoffer det för att Eric Almquist skulle se värdet i äktenskapet 

utifrån andra perspektiv än ekonomi, för det var nämligen möjligt att bryta ett 

äktenskapslöfte. När fäderna i båda familjer gett sitt bifall, startade förhandlingar om 

bland annat hemgift. Enligt 1734 års lag kunde en trolovning brytas på grund av allvarlig 

sjukdom eller hat och bitterhet mellan parterna.131 Därmed kan en del av förhandlingarna 

redan ha startat i brevet från Carl Christoffer till Eric och kanske var det därför extra 

viktigt att framföra vad Brite Louise kunde tillföra vid giftermålet. Carl Christoffer 

fortsatte nämligen brevet med säga att Brite Louise var det bästa av hans barn:  

 

Vi äge 3:ne barn, för hvilka alla vi hafve den störste orsak at tacka Gud – de 

utgjöra visserligen i hög grad vår glädje och fröjd. Vi älske dem således alla tre; 

men skulle någon af dem hos oss äga företrädet, så vore det ofelbart vår kära 

Louise.132  

 

Brite Louise var alltså det bästa barnet, menade Carl Christoffer, och hennes tidigare 

nämnda värden/egenskaper; dygder, tänkesätt och hushållsflit, kan tolkas som kulturellt 

och kanske även symboliskt kapital. Eftersom familjen Gjörwell inte kunde bidra till det 

unga parets ekonomi, blev det desto viktigare att peka på icke-ekonomiska värden som 

Brite Louise kan tillföra: symboliskt och kulturellt kapital. Dessa kapital kunde vara nog 

så centralt och viktiga för ett lyckligt äktenskap, vilket kapitalteorin går ut på, där ett 

kapital kan växlas in mot ett annat likvärdigt värderat kapital. 

Brite Louises värden och egenskaper var kanske mest av symbolisk art eftersom 

dessa specifika värden/egenskaper varit föremål för diskussion i sedelärande press, som 

Then Swänska Argus (1732–1734). I Then Swänska Argus fördes det fram essäer om 

äktenskapliga problem, där fokus låg på kvinnors sätt att vara – dygdig eller odygdig. 

Kvinnors utbildning var visserligen viktigt, menade Argus, men än viktigare var att frun 

                                                        

130 EpG 12:1, Nr 34, CCG till EJA, 1/9 1791. 
131 Malin Lennartsson, I säng och säte: relationer mellan män och kvinnor i 1600-talets Småland (Lund, 
1999) s. 159. 
132 EpG 12:1, Nr 34, CCG till EJA, 1/9 1791. 
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var hushållskunnig och dygdig. Om enbart bildningen togs i beaktande inför ett 

äktenskap, fanns det en överhängande risk att mannen skulle ångra sitt giftermål, 

varande Argus. Liknande varningar fanns i Sedolärande Mercurius (1730–1731), där 

slutsatserna också handlade om att kvinnor skulle vara dygdiga, det vill säga anpassa sig 

till ordningen och följa reglerna, för allas gemensamma väl.133 

 Även om den sedelärande pressen särskilt framhöll dygd och hushållskunnighet, 

var en god bildning och talanger – det kulturella kapitalet också högt eftertraktade. Brite 

Louises kulturella kapital framhävdes i Carl Christoffers brev som hennes ”tänkesätt”, 

vilket kan innebära hennes värderingar och bildning. Utifrån kapitalteorin, likväl som 

Bjurmans tidigare nämnda tes, blir det tydligt varför Carl Christoffer noggrant och 

utförligt berättade för Eric Almquist om de värden som Brite Louise skulle föra med sig 

till ett partnerskap med Charles. Frågan är då vad familjen Gjörwell önskade att få 

tillbaka vid giftermålets kapitaltransaktion, ifall en medveten eller omedveten strategi låg 

till grund för handlingsmönstret? I början av detta avsnitt redogjordes för Charles yrke 

och sannolikt medelmåttiga ekonomi. Därför var det troligen inte en stor förmögenhet, 

som familjen Gjörwell kunde förvänta sig av giftermålet mellan Brite Louise och Charles. 

Dessutom hade Stafva gift sig några månader tidigare och Stafvas make Johan kom att 

stötta Carl Christoffers ekonomi.134 Därmed kan det antas att familjen varken använde 

den reduktiva eller den expansiva äktenskapsstrategin. Inte heller bör familjen ha 

investerat kulturellt och/eller symboliskt kapital för ekonomisk vinning. Om kapitalteorin 

kan appliceras, måste familjen ha sökt efter ett kulturellt och/eller symboliskt kapital hos 

Charles.  

Charles kulturella och symboliska kapital var kanske hans egenskaper och yrke, 

vilket var det Carl Christoffer lyfte fram i fortsättningen i brevet till Eric Almquist: 

 

När nu härtil kommer, at hon [Brite Louise] får gifva sin hand och sit hjerta åt 

en man, som ifrån första bekantskapen tilrunnit sig uti vårt hus allas 

högaktning och vänskap, som ju mera man lärer känna hans egenskaper, både 

såsom vän och såsom ämbetsman, vinner uti tilgifvenheten …135  

 

Eftersom Charles både yrke och egenskaper lyfts fram som något värdefullt i Carl 

Christoffers ögon, borde det också ha varit något som kan kopplas till ett kapital. 

Åtminstone är en ämbetsmannatitel som krigskommissarie förknippat med symboliskt 

kapital eftersom det dels är en viktig titel, dels ingår i staten, det vill säga en central hög 

                                                        

133 Forselius (2015) s. 145, 160–161, 165–166. 
134 Levertin (1896) s. 242. 
135 EpG 12:1, Nr 34, CCG till EJA, 1/9 1791. 
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institution. Staten som institution bör i alla fall Carl Christoffer ha värderat högt, ty han 

var en ”trogen rojalist”136. Carl Christoffer skrev även direkt till Charles i ett annat brev 

och berättade hur uppskattade Charles egenskaper var.137  

Det räckte dock inte att framhäva Brite Louises värden och Charles förträfflighet, 

när Carl Christoffer besvarade Eric Almquists brev angående alliansen mellan deras barn. 

Carl Christoffer betonade även att paret själva stiftat förbindelsen utan påverkan. Det var, 

enligt Carl Christoffer, parets hjärtan som önskat giftermålet och i deras hjärtan fanns 

inget underliggande motiv:  

 

… den lycksaligaste förbindelse, som människjor emellan stiftas kan: en 

förbindelse, som utomdes gjort sig sjelf, som deras hjertan gjort, icke någon 

slags annan afsigt, än den at lefva för hvarandras lycka. Få sådana förbindelser 

slutas nu för tiden, hälst här uti den yppiga och äfven uti denne väg så föga 

granlaga hufvudstaden.138 

 

Att Carl Christoffer valde termen hjärtan, berodde troligen på att han gav uttryck för att 

det handlar om parets äkta och djupa känslor. I deras hjärtan fanns ingen annan avsikt än 

att leva lyckliga tillsammans. Denna typ av förbindelse var något som Carl Christoffer 

också poängterade som något mycket ovanligt och därmed betydelsefullt att ta vara på. 

Sannolikt menade Carl Christoffer att det rörde sig om ömsesidiga känslor, där det 

saknades ekonomiska underliggande motiv, för varför skulle han annars ha nämnt saken? 

Något som stärker bilden av att Carl Christoffer kan ha menat djupare känslor, är att Brite 

Louise och Charles var lika gamla och relativt unga. Båda var födda 1768 var därför 23 år, 

eller skulle fylla 23 år, då brevet skrevs 1791. Som tidigare nämnt i avsnittet ”Äktenskapet 

i nordvästra Europa”, var ett första giftermål vid 23 års ålder i sammanhanget ungt, 

eftersom medianåldern för män låg på 29,5 och 25,2 år för kvinnor under denna period.139 

Vidare har Häggman visat att ett jämngammalt högreståndspar som gift sig vid 28 

respektive 31 års ålder vid mitten av 1800-talets Finland, varit så anmärkningsmärkt att 

den sociala kretsen knappt kunde tro att det var sant.140 Därmed bryter Brite Louise och 

Charles det generella äktenskapsmönstret utifrån deras ålder vid giftermålet. Det är 

möjligt att paret tagit till sig av den samtidiga äktenskapskritiken som vände sig emot att 

                                                        

136 Stefan Ekman, ”Dåren, den dygdige medborgaren och den skadlige filosofen: Carl Christoffer Gjörwells 
bilder av Rousseau i Den Swenska Mercurius 1755–1765, i Nell, Jennie & Sjödin, Alfred (red.) Kritik och 
beundran: Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750–1850 (Lund, 2017) s. 68; Göransson, S., i Lönnroth & 
Deblanc (red.) (1999), s. 311. 
137 EpG 12:1, Nr 46, CCG till CGA, 16/10 1791. 
138 EpG 12:1, Nr 34, CCG till EJA, 1/9 1791. 
139 Lundh (1993) s. 18–21. 
140 Häggman (1996) s. 305. 
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medelålders män gifte sig med betydligt yngre kvinnor.141  

En ytterligare indikation på att det rörde sig som djupare känslor mellan Charles 

och Brite Louise är att Charles syskon ogillade parets förbindelse, men det struntade 

Charles uppenbarligen i eftersom det ändå blev giftermål. I mars 1792, ca 3 månader efter 

bröllopet, redogjorde Carl Christoffer för dottern Stafva om vad Charles syskon tyckte:  

 

… får jag fägna dig med den sanfärdiga försäkran, at gubben [Eric Almquist, 

Charles far] just håller af sin svärdoter, samt at han tog henne hjerteligen i 

famn uti min närvaro. Eljest vil det så i hemlighet förljudas, at vår Charles 

syskon icke äro så aldeles nögda med detta giftermål, ty det torde icke hafva 

instämt med deras politiska speculationer; men, gud lof! Det förnämsta är 

vunnet, Louise och Charles stämma förträffeligen väl överens med hvarandra, 

lefva just såsom små goda barn tilhopa …142  

Förvisso är Carl Christoffers ord om Charles syskons åsikter, i bästa fall en 

andrahandskälla. Dock bör en eventuell justering av verkligheten ha inneburit att 

ogillandet tonats ned i brevet – inte förhöjts – eftersom breven oftast lästes av en bredare 

krets. Mer troligt är att Carl Christoffer önskade poängtera att vad syskonen till Charles 

tyckte var oväsentligt, för det centrala var att Louise och Charles stämde så väl överens 

med varandra.  

Bilden av att det rörde sig om ömsesidiga känslor, stärks än mer i ett annat brev 

från Carl Christoffer till Charles. I oktober 1791 påpekade Carl Christoffer hur ovanligt det 

var med besvarade känslor i ett äktenskap och att detta kommer göra Charles lycklig: 

 

… då en far ser sina barn lyckeliga, lyckeliga uti en ålder, då ingen ting för 

bildnings-gåfvan, för hjertat, för känslan kan saknas … men du har också för 

egen del al orsak, at prisa den högre handen, den så välgjörande försynen, 

hvilken låtit dig födas med så många goda egenskaper … då nu härtil fogas en 

hand och et hjerta, som vet värdera din person, som njuter ingen sälhet öfver 

den, at löna din vänskap och ömhet med motsvarande känslor - - så tillåt mig, 

älskade Charles, at lyckönska dig ...143  

Carl Christoffer menade att Charles hade fått ”allt”: bildning, goda egenskaper och ett 

äktenskap där paret hade ömsesidiga känslor. Att Carl Christoffer dessutom skrev att 

Charles och Brite Louises känslor av både vänskap och ömhet var ömsesidiga, visar att det 

som åsyftades var djupa och sanna kärlekskänslor. Ordet ömhet är ett begrepp som har 

förändrats över tid och därför behöver ordet närmare beskrivas, för att kunna förstås i sitt 

                                                        

141 Lindgärde, i Lindgärde & Elisabeth Mansén (red.) (1999) s. 56–60. 
142 EpG 12:1, Nr 80, CCG till GEL, 26/3 1792. 
143 EpG 12:1, Nr 46, CCG till CGA, 16/10 1791. 
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sammanhang. Under avsnittet ”Material och metod”, berördes begreppet sentiment 

kortfattat. Sentiment, känsla, eller sensibilitet, genomsyrade 1700-talets kultur. Denna 

känsla identifierades utifrån två perspektiv. Dels sammankopplades känslan med en 

fysisk känsel, som exempelvis en sexuell njutning. Dels var känslan associerad med en 

inre upplevelse. Den inre känslan kunde omnämnas som ömhet och kunde då beteckna 

”… den vidare upplevelsen av kärleken i alla dess former, förståelsen av att kärleken är 

den primära drivkraften i livet…”144. En förmåga att ”känna djupt och sant”, blev 

definitionen av ömhet, enligt Louise Vinge, professor i litteraturvetenskap.145  

Utifrån 1700-talets definition av ömhet, är det tydligt att det Carl Christoffer 

menade, var att Charles och Brite Louise hade ömsesidiga kärlekskänslor. Det bekräftar 

också Charles när han skrev till Brite Louises syster Stafva några dagar efter hans bröllop: 

”Din syster är nu min vän, min maka, mitt alt – Mitt hjertas önskningar äro upfylde, och 

jag längtar ej efter större lycka än den jag äger. Måtte den blifva lika varaktig som den är 

fullkomlig!”146 Att Charles skrev att han genom giftermålet med Brite Louise uppnått 

hjärtats önskningar och inte längtade efter någon större lycka, tyder på att han såg på 

äktenskapet som ett partnerskap mellan två individer vilka är skapade för varandra. Från 

Brite Louises mors perspektiv kan denna slutsats stärkas. Brita Nora berättade för en vän 

att Charles och Brite Louise hade lärt känna varandra under en längre tid, och då hade en 

”öm vänskap dem emellan”147 växt fram. Som nämnt i avsnittet ”Äktenskapet i nordvästra 

Europa”, fostrades även borgerliga män in i idealet om att söka och finna den rätta.148 

Enligt det borgerliga idealet för äktenskapet, var det också centralt för männen att bygga 

äktenskapet på kärlek.149  

Sammanfattningsvis var den materiella realiteten där äktenskapet fungerade som 

en konsumtionsenhet med mannen som familjeförsörjare, närvarande hos familjen 

Gjörwell. Därför var synen på äktenskapet som konsumtionsenhet, också en faktor som 

bestämde familjens handlingsmönster för att söka efter den rätte äktenskapspartnern – 

inom den rätta sociala kretsen. Samtidigt har ovanstående korrespondens också visat på 

att det fanns ytterligare en faktor som var närvarande i familjens resonemang och 

ageranden runt äktenskapet: känslor. Att familjen lade så stor vikt vid att framföra 

känslor vid korrespondens med döttrarnas blivande svärfamilj med flera, signalerar att 

familjen också använde känslor som argument för att det var goda äktenskap som skulle 

                                                        

144 Louise Vinge, ”Ömhet, kärlek, dygd och vänskap”, i Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén (red.), Ljuva 
möten och ömma samtal: Om kärlek och vänskap på 1700-talet (Stockholm, 1999), s. 9. 
145 Vinge, i Lindgärde & Elisabeth Mansén (red.) (1999) s. 9. 
146 EpG 12:1, Nr 60, BLA och CCA till GEL och JNL, 29/12 1791. 
147 EpG 12:7, Nr 6, BEG till John Jennings, 8/7 1791. 
148 Frykman & Löfgren (1979) s. 77–83. 
149 Ambjörnsson (1978) s. 174–186. 

 



38 

leda till lycka. Lindblom har i en studie av familjen Gjörwell visat att Carl Christoffer och 

Brita Nora åtminstone försökte att vara icke-auktoritära föräldrar, även om de också 

försökte påverka sina barn på ett indirekt sätt genom att hänvisa till känslobanden mellan 

föräldrar och barn.150 Utifrån detta kan det tänkas att Carl Christoffer kan ha försökt att 

övertala sina döttrar och/eller blivande svärsöner att gifta sig med ”rätt” person.  

Samtidigt har Ulvros i sin studie av borgerliga kvinnors möjligheter och 

levnadsvillkor under 1800-talets första hälft, visat att åtminstone en del kvinnor hade en 

viss egen agens. Trots att kvinnor hade en underordnad juridisk ställning långt in på 

1800-talet med bland annat en giftoman, vanligen äldre manlig släkting, som kunde styra 

över kvinnans val av äktenskapspartner, fanns det flera exempel på att stor hänsyn togs 

till kvinnans vilja.151 I den gjörwellska korrespondensen som redogjorts för i denna 

uppsats är det därmed mycket svårt att dra säkra slutsatser. Något som dock kan sägas 

med säkerhet är: Resultatet visar att känslorna var så pass centrala att de ofta relaterades 

till, och dessutom användes som argument till varför en giftermålsförbindelse var god. 

Argumentationen användes även i korrespondens till den då blivande svärfamiljen.  

Utifrån att känslor användes som argument för en god förbindelse, sammantaget 

med att det kulturella och symboliska kapitalet också framhävdes, kan en försiktig 

slutsats dras. Familjen Gjörwell önskade identifiera sig som en familj som satte 

borgerlighetens ideal om kärleksäktenskapet högt. Om detta borgerliga ideal värderades 

lika högt av den då blivande svärfamiljen, kan idealet om kärleksäktenskapet ha fungerat 

som ett symboliskt kapital. Ett kapital som kunde växlas in till ekonomisk vinning, 

och/eller till ett likvärdigt symboliskt kapital: ömsesidig kärlek. 

  

                                                        

150 Lindblom (2017) s. 100–105. 
151 Ulvros (1996) s. 106–114. 
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6 SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen behandlar huruvida den relativt fattiga borgarfamiljen Gjörwell i 

1790-talets Stockholm kunde nyttja någon form av strategiskt tänkande och/eller 

agerande vid familjens två döttrars giftermål. Utgångspunkten för studien har varit Anita 

Göranssons äktenskapsstrategier och Pierre Bourdieus kapitalteori. Det empiriska 

materialet är en stor brevsamling innehållande växlade brev inom familjen Gjörwells 

familj- och vänskapskrets. I brevsamlingen har familjens resonemang runt äktenskapet 

vid tiden då döttrarna Brite Louise och Stafva gifte sig analyserats med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkterna. 

Resultatet visar att familjen Gjörwells brevkorrespondens innehåller resonemang 

kring äktenskapet utifrån två huvudkategorier: materievärlden och idévärlden.  

Materievärlden manifesteras tydligast i brevsamlingen genom att äktenskapslyckan 

sätts i relation till realiteten. En realitet där äktenskapet var en konsumtionsenhet med 

mannen som familjeförsörjare, då kvinnor hade en mycket underordnad ställning och 

begränsade rättigheter. Eftersom familjen Gjörwell var relativt fattig, kunde familjen 

varken nyttja den reduktiva eller den expansiva äktenskapsstrategin. Samtidigt krävde 

realiteten, att döttrarna gifte sig med män som hade råd att försörja en familj. Därför 

hämtades döttrarnas äktenskapspartners från den gjörwellska vän- och 

bekantskapskretsen, vilken bestod av bildade och sannolikt även rika män. Det vill säga 

män med högt symbolisk och kulturellt kapital, likväl som god ekonomi. Familjens sociala 

kapital växlades således in mot ekonomisk kompensation, och dottern Stafvas make 

Johan blev familjen Gjörwells ekonomiska stöd. Dock finns indikationer om äktenskapet 

också kan ha haft en känslomässig grund – idén om att känslor var en central faktor vid 

en förbindelse. 

Idévärlden handlade om att positiva känslor, likväl som ömsesidiga känslor, var av 

stor vikt för familjen Gjörwell. Det är dock osäkert huruvida det var känslor, eller 

strategiskt tänkande som var mest styrande vid döttrarnas giftermål. Ett bredare 

empiriskt material krävs för att dra säkra slutsatser.  

Äktenskapet mellan Brite Louise och Charles Almquist är svårtolkat, då det 

förekommer en del motstridiga uppgifter. Utifrån det material som nyttjats för 

undersökningen kan det försiktigt hävdas att familjen Gjörwell främst nyttjade en egen 

variant av kapitalteorin: Familjen argumenterade för att det borgerliga idealet om 

kärleksäktenskapet var ett symboliskt kapital, med högt värde på äktenskapsmarknaden. 

Kapitalet kunde då växlas in för att bibehålla det symboliska kapitalet ”kärleksäktenskap”, 

och/eller för att nå ekonomisk trygghet. Om ett bredare källmaterial och fler borgerliga 

familjer studeras, kan denna försiktiga slutsats undersökas närmare. 
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8 BILAGOR 

BILAGA 1: FÖRKORTNINGAR FÖR BREVSKRIVARE 
 

CCG – Carl Christoffer Gjörwell 

BEG – Brigitta Eleonora (”Brita Nora”) Gjörwell 

BLA – Brigitta Louise (“Brite Louise”, ”Louise”) Almquist 

GEL – Gustafva Eleonora (“Stafva”) Lindahl 

JNL – Johan Niclas (”John”) Lindahl 

CGA – Charles Carl Gustaf Almquist 

JCL – Jonas Carl Linnerhielm 

EJA – Eric Almquist (far till Brigitta Louises man) 

 



ii 

BILAGA 2: BREV 
 

Nedan återfinns ett exempel på ett brev ur brevsamlingen som är nyttjad som 

underlag i uppsatsen. Stavningen är återgiven såsom den framträder i breven. 

Dock har jag valt att skriva liten bokstav, istället för stor bokstav, enligt nutida 

skrivregler. Det vill säga att stor bokstav enbart finns vid namn och vid ny 

mening.  

Brev från C.C. Gjörwell till dottern Gustafva. 27 maj, 1791 (EpG 12:1 

Volym 1. Brev 8) 

Min egen aldrakäraste Stafva. 

Min första tanka, när jag upvaknades, var, jämte en välsignande suck, stäld på dig; och 

huru kunde det vara annorlunda, då både vi och du hafva så stor orsak, at tacka Gud 

för din så lyckliga förbindelse med en så god och älskvärd man, som så hjertinnerligen 

håller af dig, som sätter din framtid utom alt bekymmer, som fredar dit sinne och hela 

din lilla person ifrån den omtanken och de mödor, hvarmed du set dina föräldrar så 

ofta besvärade och tryckte. Denna förbindelse har du gjort vid unga år: en ny 

välgjerning af den milda försynens hand. Du kommer väl, åtminstone för någon tid, at 

vistas på en främande ort; men orten är glad och vacker; dock, hvad af alt förnämst är. 

Du finner där en af din gamle fars äldste och bäste vänner, jag menar herr Profesor 

Lidén, som säkerligen emottager dig med största ömhet, och hvilken du vid alla tilfällen 

skal bemöta med största vördnad tilbaka, samt utbe dig den äran, at få kalla honom för 

din farbror. Hör och lyd hans råd uti alt.  

Din gamle vördnadsvärde svärfader, en man af det redeliga och christeliga väsende, 

som utmärkte våra förfäder, bör du med al doterlig vördnad och lydnad upvakta; och 

när du bara uti alla de ting, som inom huset förekomma, begär din Lindahls råd, så blir 

du et nytt medel at inom detta hederliga hus dels bibehålla, dels utbreda lugn och 

sälhet.  

Huru du med både din och min Lindahl skal lefva, behöfver jag visst ikke säga dig. Dit 

hjerta säger dig alt detta opåmint. Gud välsigne eder och låte eder länge lefva tilhopa! 

Daglien upsändas våra trogna förböner til Gud för edert gemensama väl; och om alt går 

efter vår önskan och snart fogade anstalter, skal det intet dröja länge förrän söta mor 

och jag komma ner och sluta er begge uti våra öma armar.  

Til herr grosshandlarens Kuhlman skal du förmäla alles vår ödmjuka hälsning; samt i 

synnerhet utbedja dig hans hedersvärda frus förtrogna råd och beständiga umgänge. 

Här har du, min söta Stafva, hela min instruction. Följ den, så blir du mig en dubbelt 

kär doter. 
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Det gladde oss intet litet, at du fick en så skönt väder til din resa och uti hvilken årstid 

gjör du icke nu denna resa? uti din egen, den vackra, den alt lifgifvande maji månad; 

och nu i dag hafve vi äfven en skön dag. Hela naturen ler nu således åt dig på alla sidor 

och hälsar dig: var säll, var lycklig! njut lifvets glädje, njut vänskapens lön! 

Kl. 9 sätta söta mor och Brite Louise sig med mig i båten, för at köpa sig et nytt fot-

equipage i skoporten, sedan den trolöse mästaren vid Träsket så skamligt bedragit ala 

mina damers hopp, vandra häruppå trösteligen til den gode Martin, råka där lilla bror 

Carl, gå til mamsell Arendi, komma sedan alla hema, dela därmed oss vår både saknad 

och glädje - - ack! Aldrig glömma vi vår lilla sötabeskedliga Stafva. Om de begge käre 

gossarne från Haga kuna komma med är ovisst. De skildes vid oss på Adolf Fredrics 

Torg. De hålla mycket mycket af dig och - -  

Jag menar at du får några rader i eftermiddag ifrån mina begge Bribris. Adieu sötaste 

Stafva! Altid är jag  

Din  

trogne och ömhetsfulle fader 

Gjörwell 

 

P.S. Lilla Stafva är så god och visar detta bref för herr professor Lidén, såsom et … ifrån 

mig til denne min gamle trofaste bundsförvant; men då et välbestält creditif icke kan 

vara utan sit insegel, så består detta uti en kyss, som du ber få trycka på farbror Lidéns 

mun. 


