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1. Inledning 

I slutet av 1700-talet framställdes äktenskap baserade på kärlek framför ståndstillhörighet som 

ett allt tydligare ideal. Innan dess hade den allmänna uppfattningen varit att börd och status 

skulle vara grunden för äktenskapen, som ofta var arrangerade och utgjorde en länk i ett större 

system av politiska och ekonomiska allianser snarare än privata förhållanden. Med det nya 

idealet uppmuntrades människor till att prioritera sina känslor och gifta sig av kärlek.1 

Samtidigt levde det gamla idealet till viss del kvar. De arrangerade äktenskapen fortsatte att 

finnas under en lång tid, i synnerhet i de högre sociala skikten, så länge de olika 

generationerna hade skilda uppfattningar om kärleken.2 Först runt sekelskiftet 1800 hade 

kärlekens villkor för äktenskapen sin brytningstid.3 

      Detta innebär att det under 1700-talets andra hälft fanns två ideal, eller uppfattningar, om 

vilken roll som kärleken skulle ha i äktenskapen och vad den äktenskapliga utgångspunkten 

skulle vara – kärlek eller börd. Hur såg relationen mellan kärlek och börd ut under 

tidsperioden, och hur påverkade detta ståndsöverskridande kärlek för den enskilda 

människan? Den frågan avser undersökningen som denna uppsats handlar om att besvara. I 

centrum för studien står Pehr Stenberg, som föddes 1758 som bondson i Västerbotten. Trots 

familjens små ekonomiska resurser kunde han tack vare hjälp från välgörare studera till präst i 

Åbo. Under sin studietid arbetade han som informator i välbärgade familjer, och gick därmed 

från att ha tillhört bondeståndet till att vistas i adliga kretsar. Om bland annat dessa 

erfarenheter under studietiden skriver han i sin omfattande levernesbeskrivning, som utgör 

källmaterial för denna studie vars undersökningsperiod omfattar år 1780–1782. Under denna 

tidsperiod handlar levernesbeskrivningen till stor del om Stenbergs förälskelser i och försök 

till att utveckla kärleksrelationer med kvinnor av högre börd. Mot bakgrund av de parallellt 

existerande äktenskapliga idealen var Stenbergs börd och sociala bakgrund viktig, och den 

utgör ett för undersökningens problemställning intressant motiv. Denna studie ämnar 

undersöka hur ståndsskillnaderna mellan honom och kvinnorna påverkade det konkreta 

handlingsutrymmet i hans förälskelser, hur han reflekterar över sin egen börd och börden 

tillhörande de kvinnor som han förälskade sig i, samt på vilka sätt han kan sägas ha påverkats 

och inspirerats av dels det nya idealet, dels det gamla idealet under tidsperioden. 

																																																								
1	Stephanie Coontz, Marriage, a history: from obedience to intimacy or how love conquered marriage 
(New York 2005), s. 145–146.	
2 Linda Backman, ”Kärlekshandel: äktenskapsstrategier och giftermålsmönster inom det handlande 
borgerskapet vid 1800-talets början”, i Historisk tidskrift för Finland 2 (2006), s. 145. 
3 Backman, s. 153. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ur ett mikroperspektiv granska och analysera relationen 

mellan kärlek och börd i Sverige under 1780-talets början för att skapa en fördjupad förståelse 

för ståndsöverskridande kärlek i landet under tidsperioden. Studien baseras på en del av 

prästen Pehr Stenbergs (1758–1824) levernesbeskrivning. Detta då han, som kom från 

ekonomiskt enkla förhållanden, föll för och friade till kvinnor av högre börd samt skrev om 

sina förälskelser och försök till att hitta en maka i levernesbeskrivningen. Undersökningen 

avser att belysa hur kärlek kopplad till börd synliggörs i Stenbergs beskrivningar av hans 

förälskelser. Den syftar även till att analysera hur det sena 1700-talets ideal med äktenskap 

grundade på kärlek framför ståndstillhörighet samt det äldre idealet med äktenskap grundade 

på börd influerade hans förälskelser. 

      Följande frågor ställs således till det utvalda materialet: 

      1. Hur försökte Stenberg att ta romantisk kontakt med de kvinnor som han förälskade sig 

i? På vilka sätt påverkade ståndsskillnaderna mellan Stenberg och kvinnorna det konkreta 

handlingsutrymmet i förälskelserna? 

      2. Hur reflekterar Stenberg över sin egen och kvinnornas börd i samband med sina 

förälskelser? 

      3. Hur påverkades och inspirerades Stenberg av det sena 1700-talets ideal med äktenskap 

baserade på kärlek framför ståndstillhörighet respektive det äldre idealet med äktenskap 

baserade på börd? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Den forskning om kärlek, äktenskap och börd under 1700-talet som har gjorts är rik, både på 

nationell och på internationell nivå. En övergripande bild av äktenskapets historia ger 

historikern Stephanie Coontz i boken Marriage, a history: from obedience to intimacy or how 

love conquered marriage. Genom att beskriva äktenskapets långa utveckling från antiken till i 

dag visar hon hur ny idén om att gifta sig för kärlek är. Det var först under 1700-talet som 

människor började ta i bruk den nya radikala idén om att kärlek borde vara den mest 

grundläggande anledningen till giftermål och att unga människor borde få vara fria att själva 

välja sin gemål med kärlek som grund. Fram till slutet av 1700-talet uppfattade de flesta 

samhällen i världen äktenskap som en alldeles för viktig ekonomisk och politisk institution 

för att endast de två involverade personerna skulle få fatta egna beslut. Det gällde i synnerhet 
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om beslutet skulle baseras på kärlek, som betraktades som något oförnuftigt.4 I början av 

1700-talet växte ett utpräglat äktenskapssystem fram i västra Europa. Systemet bar drag som 

gjorde det kapabelt till snabba förändringar. Strikta skilsmässolagar gjorde det svårare att 

avsluta ett äktenskap, vilket innebar att människor fick en större frihet att själva välja vem de 

ville gifta sig med. Människor tenderade att gifta sig senare i livet och att vara närmare 

varandra i ålder. Under 1700-talet ledde marknadsekonomins spridning och upplysningens 

uppkomst till förändringar på kort tid. Upplysningen medförde en mer sekulariserad syn på 

sociala institutioner än vad som hade förekommit under 1500- och 1600-talen. Man började 

se äktenskap som något privat som inte skulle styras av kyrkan eller staten. I slutet av seklet 

hade människors egna val av gemål ersatt arrangerade äktenskap som ett socialt ideal, och 

människor uppmuntrades till att gifta sig för kärlekens skull. Den nya normen med ett 

kärleksbaserat och intimt äktenskap togs inte i bruk överallt på en gång, utan i olika hög grad 

i olika områden och sociala grupper.5 

      I boken Catrines intressanta blekhet: unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 

1750–1830 berättar etnologen Eva Lis Bjurman om nio unga kvinnors öden i övergången från 

en uppfattning om äktenskapet som ett ekonomiskt avtal till en syn på äktenskapet som ett 

kärleksbaserat förbund under den andra hälften av 1700-talet och den första hälften av 1800-

talet. Hennes källmaterial består av framför allt dagböcker, memoarer och brev. En av de 

frågeställningar som Bjurman lyfter fram kretsar kring om det i materialet går att avläsa ett 

skifte från en kärlekskod till en annan, hur denna övergång såg ut och hur den påverkade de 

unga kvinnornas vardag och relationer.6 I Sverige ersattes det gamla ståndssamhällets 

uppfattning om äktenskapet som ett förbund baserat på förnuft mellan familjer och släkter 

med en ny syn på äktenskapet mellan år 1750 och 1830. Enligt den nya synen var äktenskapet 

en relation mellan två personer som var baserad på kärlek.7 Av studien framgår det att den 

nya synen på äktenskap gav upphov till ambivalens, krav och konflikter hos kvinnorna.8 

Bjurman kommer bland annat fram till att det nya kravet i viss mån gjorde kvinnorna mer 

självständiga. I vissa fall använde de den nya kärlekskoden till att utforma en egen identitet, i 

andra fall gav de efter för den gamla uppfattningen om äktenskap på grund av släktingars krav 

eller efter att ha använt sitt eget sunda förnuft framför känslorna, inte sällan mot sin vilja. I 

																																																								
4 Coontz, s. 5. 
5 Coontz, s. 145–147. 
6 Eva Lis Bjurman, Catrines intressanta blekhet: unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 
1750–1830 (Stockholm 1998), s. 9–17. 
7 Bjurman, s. 7. 
8 Bjurman, s. 10. 
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ytterligare andra fall upplevde kvinnorna dramatiska kollisioner mellan de olika 

kärlekskoderna.9  

      Historikern Brita Planck studerar äktenskapsbildning med fokus på adliga par mellan år 

1750 och 1900 i avhandlingen Förnuft eller känsla: adel, kärlek och äktenskap. Med hjälp av 

dagböcker, brev och memoarer undersöker hon adliga personers drömmar, önskemål och 

förutsättningar gällande äktenskap.10 Studien visar att drömmar om att gifta sig av kärlek 

förekom och att bröllop sågs som kärleksmanifestationer hos de adliga under 

undersökningsperioden. Det faktum att de behövde ta hänsyn till faktorer som trygghet, vilket 

äktenskapet var ett slags system för, gjorde att de dock tvingades kompromissa med sina 

önskemål och anpassa sig till en verklighet som inte alltid stämde överens med deras hjärtans 

önskningar.11 

      I artikeln ”Kärlekshandel: äktenskapsstrategier och giftermålsmönster inom det handlande 

borgerskapet vid 1800-talets början” belyser historikern Linda Backman synen på kärlek och 

äktenskap vid sekelskiftet 1800 i Jakobstad i Finland. Med utgångspunkt i 

rättegångshandlingar undersöker hon om äktenskapet sågs som en affärsförbindelse mellan 

två familjer eller som en privat överenskommelse mellan de personer som skulle gifta sig. 

Vidare studerar hon bland annat äktenskapsmönster, äktenskapsstrategier samt kärlekens 

betydelse vid valet av äktenskapspartner.12 Innan den nya uppfattningen om äktenskap slog 

igenom prioriterades förnuftet framför känslorna när man skulle välja gemål. Tre viktiga 

förutsättningar för ett förnuftigt val var att den valda personen kom från rätt grupp, att det 

fanns ekonomiska förutsättningar och att man tog hänsyn till åldersskillnaden. Att se till att 

det fanns ekonomiska förutsättningar var ett sätt på vilket man försäkrade sig om en stadig 

försörjning. För en man innebar detta att han inte kunde gifta sig förrän han var säker på att 

han genom sitt arbete kunde försörja en familj. För en kvinna betydde detta att hon antingen 

kunde vänta en lång tid på att få gifta sig med den man som hon var förlovad med eller 

tvingas välja en annan man med en tryggare ekonomi. Tidigare hade det varit accepterat att 

mannen kunde ha en betydligt högre ålder än den kvinna som han gifte sig med, en 

uppfattning som man ville frångå i och med det nya idealet med äktenskap baserade på kärlek 

framför pengar.13 Olika generationer hade olika uppfattningar om hur stor makt som kärleken 

skulle ha när det kom till att välja äktenskapspartner. Sekelskiftet 1800 var en brytningstid för 

																																																								
9 Bjurman, s. 232–236. 
10 Brita Planck, Förnuft eller känsla: adel, kärlek och äktenskap (Stockholm 2018), s. 7–9. 
11 Planck, s. 137. 
12 Backman, s. 140. 
13 Backman, s. 148–149. 
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synen på kärlekens villkor för äktenskapet, där de äldre generationerna ansåg att kärleken var 

en alldeles för ostabil grund att bygga ett äktenskap på och de yngre generationerna 

underströk den ömsesidiga kärlekens befintlighet.14 Backman kommer bland annat fram till 

att synen på kärlekens betydelse verkar ha skiftat mellan generationerna. I de sociala grupper 

som hade mer kapital behövde man fortfarande ha ekonomiska faktorer i åtanke när man 

skulle välja äktenskapspartner. Hon menar att kärleken troligtvis fick en större påverkan i 

andra samhällsgrupper, då man inte behövde planera kapitalets överföring till nästa generation 

på samma sätt.15 

      Historikern Joanne Bailey skildrar erfarenheter av och förväntningar på äktenskap, främst 

bland medelklass och lönearbetare, i England mellan år 1660 och 1800 i boken Unquiet lives: 

marriage and marriage breakdown in England, 1660–1800. Hon studerar olika beteenden 

som formade ett harmoniskt eller ett oroligt äktenskapligt liv, och utgår från information om 

fler än 1 400 gifta par som genomgick svårigheter under tidsperioden. Som källmaterial 

använder hon framför allt domböcker och tidningsannonser.16 Människor i alla undersökta 

områden i England delade samma förväntningar gällande acceptabelt och oacceptabelt 

beteende inom äktenskapet.17 De flesta människor ansåg att ett äktenskap måste vara baserat 

på kärlek. Dessutom var framgångsrikt samboende beroende av kärlek. Frånvaron av kärlek i 

äktenskap var något som var så pass allvarligt att personer som led av mentala plågor angav 

det som anledning till lidandet. Äktenskapskollapser fick därmed djupgående konsekvenser 

för människors känslomässiga liv.18 

      I artikeln ”’The cornerstone of a copious work’: love and power in eighteenth-century 

courtship” problematiserar historikern Nicole Eustace betydelsen och utvecklingen av 

romantiska sidor av uppvaktning i kolonin Pennsylvania i Amerika under 1700-talet, då det 

var vanligt att allmänheten deltog i uppvaktningar. Dessutom förväntades parternas föräldrar 

ha en avgörande påverkan på sina barns val av gemål. Först under 1800-talet avtog denna 

tradition, då den romantiska kärleken tog över uppvaktningsproceduren. I och med denna 

romantiska blomstring, i kombination med att man slutade att ta hänsyn till sociala och 

ekonomiska aspekter gällande äktenskapliga beslut, blev uppvaktning en privat angelägenhet 

för de två personer som delade romansen. 1700-talets uppvaktningstradition innehöll dock 

																																																								
14 Backman, s. 153. 
15 Backman, s. 159. 
16 Joanne Bailey, Unquiet lives: marriage and marriage breakdown in England, 1660–1800 
(Cambridge 2003), s. 1. 
17 Bailey, s. 21. 
18 Bailey, s. 28–29. 
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element från båda systemen. Samtidigt som en romantisk retorik hade börjat utvecklas fanns 

inflytande från medlemmar i närsamhället fortfarande kvar. Eustace menar att äktenskap hade 

en fortsatt betydande påverkan på sociala roller och samhällelig ställning även efter införandet 

av den romantiska retoriken.19 Även om fokus gällande äktenskap skiftade från pengar och 

börd till kärlek ansågs det fortfarande vara viktigt att gifta sig. Eustace menar att relationen 

mellan kärlek och börd kan förstås genom betraktandet av ungdomen som en särskild social 

grupp. Att vara ungkarl ansågs vara pinsamt, och från både samhället och de unga männen 

själva utövades en press på män att gifta sig och bli överhuvud för ett hushåll. Med begreppet 

bosättning (”settling”) åsyftades ofta äktenskap, men det kunde även avse att etablera ett hem 

eller att skaffa ett arbete. Möjligheten till att kombinera dessa olika företag i en och samma 

term visar, enligt Eustace, den nära koppling som fortfarande existerade mellan äktenskaplig 

respektive social status. I och med att många män väntade med att skaffa egna hem tills de 

hade gift sig var giftermål och byggandet av ett hem synonymt med varandra. Att äga ett eget 

hem innebar för män även att grunda ett hushåll och att därmed anta den sociala rollen som 

hushållets överhuvud. Eustace menar därmed att mer än romantisk kärlek var inblandat i 

beslut gällande uppvaktning så länge äktenskap var nyckeln till mognad. Unga mäns val och 

beslut kring uppvaktning hade en oundviklig, viktig och varaktig påverkan på deras sociala 

ställning, även om de önskade att de var baserade på individuella känslor. Personliga val vid 

uppvaktning fick sociala och statusmässiga innebörder för både män och kvinnor, enligt 

Eustace, då valet av gemål medförde erhållandet av en ny samhällelig status. Hon menar att 

oavsett vilka känslor som de uppvaktande unga männen hyste för sina framtida fruar var deras 

erbjudanden om äktenskap försök till att skapa såväl ekonomiska och sociala kontrakt som 

romantiska förbindelser.20 

      Historikern Sally Holloway undersöker i sin avhandling Romantic love in words and 

objects during courtship and adultery c. 1730 to 1830 den romantiska kärleken i 

föräktenskapliga och utomäktenskapliga förhållanden i England mellan 1730 och 1830. På 

nära håll studerar hon 27 olika relationer, bland vilka både uppvaktande och otrogna par 

återfinns. Källmaterialet består av bland annat brev, tidningsartiklar, romaner, målningar och 

domstolsprotokoll. Holloway granskar bland annat kärleksbrevens halvoffentliga natur och 

den haptiska makt – det vill säga den makt som var möjlig att förnimma med känselsinnet – 

																																																								
19 Nicole Eustace, ”’The cornerstone of a copious work’: love and power in eighteenth-century 
courtship”, i Journal of social history, vol. 34, nr. 3 (2001), s. 517–518. 
20 Eustace, s. 520–524. 
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som de hade i egenskap av materiella objekt. Hon undersöker även skapandet, utbytet och den 

fysiska hanteringen av kärleksgåvor som en nödvändig del av vägen till giftermål.21 

      Min studie ansluter i stort till tidigare forskning om kärlek, äktenskap och börd under 

1700-talet. Ämnena återfinns i ett flertal studier, men relationen mellan kärlek och börd i Pehr 

Stenbergs levernesbeskrivning är fortfarande relativt outforskad. Dessutom är källmaterialet 

unikt i och med den nära inblick i tankar och känslor hos en person med härkomst i 

bondeståndet som det ger. Genom denna undersökning av relationen mellan kärlek och börd 

ur ett mikroperspektiv, med utgångspunkt i Stenbergs självbiografi, vill jag visa hur kärlek 

och börd kunde hänga samman under slutet av 1700-talet och därmed berika bilden av 

ståndsöverskridande kärlek under tidsperioden. 

 

1.3 Teori 
Undersökningens teoretiska utgångspunkt återfinns i sociologen Pierre Bourdieus 

habitusbegrepp. Sociologen Donald Broady är en av dem som har tolkat Bourdieus teori om 

habitus. Enligt honom menar Bourdieu att habitus är system av dispositioner som möjliggör 

för människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Under livet formas en 

människas habitus av sociala erfarenheter, kollektiva minnen och sätt att röra sig och tänka 

på, som etsas fast i kropp och sinne.22 Habitus styr hur människor tänker och agerar samt 

uppfattar och värderar företeelser i sociala situationer.23 Bourdieu menar att habitus genererar 

dels klassificerbara praktiker, det vill säga olika sätt att handla på, dels smak, det vill säga 

förmågan att särskilja och värdera praktiker.24 

      Eftersom varje enskild människas livserfarenheter är unika är även varje människas 

habitus unik. Det är dock möjligt att tillskriva grupper en gemensam habitus genom att belysa 

de likheter i habitus som gruppens medlemmar har. Dessa grupper kan vara exempelvis 

yrkesgrupper, familjer och klasser. Med klasser syftar Bourdieu på klasshabitus, som är ett 

resultat av ”att det finns ’klasser’ av sociala betingelser och ’klasser’ av erfarenheter”. 

Bourdieu menar att det finns ett starkt samband mellan habitus och kapital. Habitus formas i 

																																																								
21 Sally Holloway, Romantic love in words and objects during courtship and adultery c. 1730 to 1830 
(London 2013), https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/publications/romantic-love-in-words-and-
objects-during-courtship-and-adultery-c-1730-to-1830(fc7794fc-b21e-4eb4-aec9-
274ad6b6e22e).html, hämtad 3/5 2019, kl. 22.54, s. 53–122. 
22 Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin, 2:a uppl. (diss. Stockholm 1991), s. 225. 
23 Broady, s. 228. 
24	Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, 4:e uppl. (Stockholm 1993), s 298.	
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stor utsträckning av så kallade kapitala värden,25  det vill säga ekonomiskt kapital, kulturellt 

kapital, socialt kapital och symboliskt kapital.26 Detta innebär att ett barn som fostras i en 

bildad familj får en habitus i vilken kulturellt kapital värderas högt, medan ett barn som växer 

upp med ”industriledare” som föräldrar får en habitus som värderar ekonomiskt kapital högt. 

Habitus måste inte vara något nedärvt. En person som kommer från en familj med enkla 

ekonomiska förhållanden, där exempelvis socialt kapital har värderats högt, kan genom att 

förvärva pengar med stor sannolikhet påverka sin habitus så att den värderar ekonomiskt 

kapital högt.27 

 

1.4 Bakgrund 
För att skapa en fördjupad förståelse för relationen mellan kärlek och börd i Pehr Stenbergs 

levernesbeskrivning presenteras en beskrivning av honom i detta avsnitt. 

 

1.4.1 Pehr Stenberg (1758–1824) 

Pehr Stenberg föddes den 18 december 1758 i byn Stöcke i Umeå socken. Han var son till en 

bonde, var näst äldst av 14 syskon28 och växte upp i ett hem som var tryggt men som saknade 

ekonomiska resurser. Föräldrarnas medkännande hållning gentemot studier i kombination 

med att han fick stöd från olika välgörare möjliggjorde dock att han kunde bli student i Åbo, 

för att sedan bli prästvigd där 1786. Utöver studierna ägnade sig Stenberg åt tjänstgöring som 

informator och huspräst i förnäma hushåll i regionen. År 1789 återvände han till sin hembygd, 

där han fick olika prästtjänster. Sin sista prästtjänst hade han i Umeå landsförsamling, där han 

var komminister från 1804 till sin död 1824. Samtidigt som Stenberg innehade prästämbetet 

arbetade han med ett slags forskning och författande, något som, enligt Elgh, Stenberg och 

Wennstedt, inte tillhörde ovanligheterna för präster i svenska landsorter under slutet av 1700-

talet och början av 1800-talet. Stenberg intresserade sig för folkmålet i Umeå och skrev en 

dialektordbok och en typografisk beskrivning över hemsocknen, verk som han utan resultat 

försökte att få publicerade. Först 1966–1973 respektive 1987 utgavs verken efter att ha blivit 

återupptäckta. Stenberg skapade även ett herbarium, som är det äldsta som har bevarats från 

Västerbotten. Hans största arbete var dock självbiografin, Pehr Stenbergs 

																																																								
25 Broady, s. 226–227. 
26 Broady, s. 169, 173. 
27 Broady, s. 226–227. 
28 Göran Stenberg, Svenskt biografiskt lexikons nätupplaga, sökord: ”Pehr Stenberg”, 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20061, 8/3 2019, kl. 20.39. 
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levernesbeskrivning: av honom själv författad på dess lediga stunder, som gavs ut 2014. 

Verket är närmare 5 000 sidor långt, sträcker sig från 1758 till 1807 och är till stor del baserat 

på dagboksliknande texter, minnesanteckningar och sparade brev.29 

      Stenbergs relation till kvinnor var komplicerad. Han var spontan samtidigt som han var 

blyg och hade sociala mindervärdeskänslor, något som blev tydligt då han efter att ha avslutat 

sina studier återvände till Västerbotten, tog arbete som präst i Bygdeå och började uppvakta 

en officersdotter. Trots att hon hade känslor för honom kunde de inte vara tillsammans på 

grund av ett tidigare löfte. Som en reaktion på det gifte sig Stenberg med sin hushållerska. 

Först när han blev änkeman i fortfarande ung ålder kunde han gifta sig med sin stora kärlek, 

som hade ett högt anseende och som dessutom hade en bror som blev justitiekansler. I och 

med detta följde Stenberg ”tendensen att präster gärna valde livskamrater ur socialt högre 

skikt”.30 

 

1.5 Källmaterial och metod 
I detta avsnitt presenteras källmaterialet samt de avgränsningar och urval som görs inför 

studien. Utöver det beskrivs den kvalitativa textanalys som undersökningen genomförs med 

hjälp av. Avsnittet avslutas med en genomgång av källkritiska aspekter som tas i beaktande i 

studien. 

 

1.5.1 Källmaterial 

Källmaterialet består av textavsnitt i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning mellan januari 1780 

och december 1782 i vilka Stenberg skriver om sina förälskelser, de kvinnor som han 

förälskar sig i, samt sina tankar kring kärlek, äktenskap och börd. Urvalet baseras på 

ambitionen att nå en fördjupande analys av relationen mellan kärlek och börd i 

levernesbeskrivningen inom den angivna undersökningsperioden genom en detaljerad läsning 

av materialet. 

      En av levernesbeskrivningens utgivare, språkforskaren Göran Stenberg, beskriver 

Stenbergs självbiografi som tidstypisk på så sätt att den ”ingår i en fast rotad texttradition”. 

Han menar att det självbiografiska element som finns närvarande i bland annat dagböcker, 

självbiografier, brev och reseskildringar, och genom vilket människor i olika historiska 

perioder har velat förmedla egna upplevelser och erfarenheter, är välbekant och 

																																																								
29 Elgh, Stenberg och Wennstedt, s. 9. 
30 Göran Stenberg, Svenskt biografiskt lexikons nätupplaga. 
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sammankopplat med ett tidlöst behov. Samtidigt menar Göran Stenberg att just Stenbergs 

levernesbeskrivning är unik på flera sätt. En anledning till dess sällsynthet är omfattningen på 

nästan 5 000 handskrivna sidor fördelade på tolv band samt dess tillkomsttid på 45 år. Ett 

annat skäl till levernesbeskrivningens ovanlighet, enligt Göran Stenberg, är att verkets 

framställning är detaljerad och energisk med inslag av en direkt dialog som gör texten 

levande. Dessutom innehåller texten en stor öppenhet, genom vilken Stenberg redogör för 

tankar och handlingar som skulle kunna få honom att uppfattas på ett sätt som är ofördelaktigt 

för honom själv.31 Levernesbeskrivningens detaljrikedom och självutlämnande karaktär, dess 

tydliggörande av Stenbergs tendenser till att förälska sig i kvinnor av högre börd32 samt dess 

synliggörande av att han befann sig i skiftet mellan en pragmatisk och en romantisk 

äktenskapssyn33 gör att den fungerar som ett rikt och givande källmaterial i undersökningen 

av relationen mellan kärlek och börd i slutet av 1700-talet ur ett mikroperspektiv. 

 

1.5.2 Avgränsningar och urval 

För att en djupgående analys av det material som undersökningen genererar ska kunna 

genomföras omfattar studien endast tre år av den period om 49 år som Stenberg skildrar i 

levernesbeskrivningen. År 1780–1782 väljs som ett nedslag i självbiografin eftersom 

Stenberg inom denna tidsperiod var mellan 21 och 24 år gammal, en ålder som föregår 

medelåldern för giftermål för män, 30 år, och för kvinnor, 28 år, i Västeuropa under 1700- 

och 1800-talen.34 Det innebär att Stenberg under undersökningsperioden, utifrån detta 

medelvärde, var i en ålder då han eventuellt försökte att hitta en maka. En annan anledning till 

valet är att han själv skriver i förordet till levernesbeskrivningens andra bok, som börjar år 

1779, att hans kärleksliv inleds vid denna tidpunkt: ”[…] här taga Mina kärleks äfwentyr och 

griller sin början och fortsättas.”35 Nedslaget i kombination med att studiens utgångspunkt är 

en enskild individ, och att undersökningen därmed har ett mikrohistoriskt perspektiv,36 

innebär att studien utgör en exemplifiering av hur sambandet mellan kärlek och börd såg ut i 

landet under 1700-talets andra hälft. Studien avgränsas till att gälla endast de textavsnitt inom 

																																																								
31 Göran Stenberg, ”Leva, minnas, skriva”, i Tidskriften Västerbottens nätupplaga 4 (2011), 
https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/2011_4.pdf, s. 15–16, 11/3 2019, kl. 00.57,  
32	Göran Stenberg, Svenskt biografiskt lexikons nätupplaga.	
33 Göran Stenberg, ”Leva, minnas, skriva”, s. 17–18. 
34 Planck, s. 31–32. 
35 Pehr Stenberg, Pehr Stenbergs levernesbeskrivning: av honom själv författad på dess lediga 
stunder, del 1. 1758–1784, Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt (utg.) (Umeå 2014), s. 
205.  
36 Anna Götlind och Helena Kåks, Mikrohistoria (Lund 2014), s. 21–22. 
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den valda undersökningsperioden där Stenberg skriver om sina förälskelser, de kvinnor som 

han förälskade sig i, tankar kring kärlek och äktenskap samt börd. Denna studie fokuserar på 

romantisk kärlek. Det betyder att Stenbergs beskrivningar av känslor av kärlek och värme 

som är av vänskaplig karaktär och som han hyser för sina vänner och vice versa inte räknas in 

i undersökningens användning av kärleksbegreppet. 

      Inte all text om kärlek och börd som återfinns i levernesbeskrivningen för den angivna 

undersökningsperioden tas med i studien. I enlighet med vad statsvetarna Peter Esaiasson, 

Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud beskriver i boken Metodpraktikan är 

en öppen redogörelse för de kriterier som har tillämpats ett rekommenderat tillvägagångssätt 

för att med tydlighet understödja den egna slutsatsdragningen.37 Ett viktigt kriterium för att 

textavsnitt ska tas med i denna studie är att Stenberg på olika sätt beskriver den romantiska 

formen av kärlek och relationer, antingen enbart det eller i förhållande till börd. Om Stenberg 

i ett textavsnitt beskriver en vänskaplig form av kärlek som kan återfinnas i 

vänskapsrelationer av icke-romantisk eller icke-sexuell natur tas textavsnittet i fråga inte med 

i studien. Ett annat väsentligt kriterium är att Stenberg själv på något sätt är involverad i de 

förälskelser som beskrivs. Det betyder att om han i ett textavsnitt endast beskriver en kärlek 

som exempelvis en vän till honom hyser för en annan person tas detta textavsnitt inte med i 

undersökningen. Detta eftersom studiens utgångspunkt är Stenbergs förälskelser. Om han 

däremot i ett textavsnitt beskriver exempelvis kärlek generellt, sin syn på dessa ämnen eller 

en väns förälskelse eller kärleksrelation, som han själv inte är involverad i, och i samma 

textavsnitt ger uttryck för sin syn på till exempel kärlek, äktenskap eller kärleksrelationer tas 

det med i studien om det är kopplat till börd. Ett tredje kriterium är att Stenberg yttrar sig om 

sin börd eller sin sociala bakgrund, antingen om enbart det eller i förhållande till 

förälskelserna. 

      Efter denna sållning och detta urval återstår 104 textavsnitt med Stenbergs beskrivningar 

av dels förälskelser, dels börd under tidsperioden 1780–1782. Dessa textavsnitt utgör 

undersökningens analysenheter. 

 

1.5.3 Kvalitativ textanalys 

Undersökningen baseras på en kvalitativ textanalys, utifrån Esaiassons, Gilljams, Oscarssons 

och Wängneruds rekommendationer i Metodpraktikan. Metoden är ett användbart verktyg vid 

en systematisering av texters innehåll och vid en kritisk granskning av innehållet. Ett av 
																																																								
37 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan, 4:e uppl. 
(Stockholm 2012), s. 225. 
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skälen till metodens användbarhet är att textens helhet, som är central för forskaren att 

urskilja genom studien, ”antas vara något annat än summan av delarna (de detaljerade 

analysenheterna)”, vilket skiljer den från den kvantitativa innehållsanalysen. En annan viktig 

fördel med metoden är att forskaren endast kan ta fram textens eftersökta innehåll, som ligger 

dolt under ytan, genom en intensiv läsning av texten.38 

      I denna studie går den kvalitativa textanalysen ut på att ta fram det väsentliga innehållet i 

de utvalda textavsnitten i levernesbeskrivningen. Det görs genom en noggrann läsning och 

tolkning av textens delar, helhet och den kontext som de ingår i. Texten analyseras utifrån 

följande tre kategorier av preciserade och systematiserade frågeställningar, som utgör 

byggstenarna i studiens analysredskap: hur Stenberg försökte att ta romantisk kontakt med 

kvinnorna och på vilka sätt ståndsskillnaderna mellan honom och kvinnorna påverkade det 

konkreta handlingsutrymmet i hans förälskelser, hur han reflekterar över sin egen och 

kvinnornas börd i samband med sina förälskelser, samt hur det sena 1700-talets ideal med 

äktenskap baserade på kärlek framför ståndstillhörighet respektive det äldre idealet med 

äktenskap grundade på börd och status påverkade Stenberg. Den frågeställning som besvaras 

avgör vilka delar och aspekter av textavsnitten som analyseras särskilt ingående. Av naturliga 

skäl används ibland samma exempel för att besvara olika frågeställningar, vilket innebär att 

flera kategorier kan innehålla samma utdrag ur levernesbeskrivningen. Resultaten från den 

kvalitativa textanalysen förs sedan in i ett dokument, där de med hjälp av färgkoder sorteras 

in under respektive frågeställningskategori. Undersökningens slutsatser är baserade på 

innehållet i detta dokument.39 

 

1.5.4 Källkritik 

För att tolkningen, värderingen och analysen av källmaterialet ska vara rimlig och trovärdig 

bör de fyra källkritiska principerna appliceras på materialet. Den första principen, äkthet, 

innebär att källan är vad den utger sig för att vara. I denna studie utger sig källan för att vara 

en levernesbeskrivning författad av Pehr Stenberg, vilket överensstämmer med vad den är. 

Därmed uppfylls äkthetsprincipen. Den andra principen, tidssamband, handlar om att ju 

längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om den, desto större är 

anledningen till att tvivla på källan.40 Stenbergs självbiografi är inte en dagbok, även om en 

stor del av verket har tillkommit med en dagboksliknande text, minnesanteckningar och 

																																																								
38 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, s. 210–211. 
39 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, s. 210–216. 
40 Torsten Thurén, Källkritik, 2:a uppl. (Stockholm 2005), s. 13. 
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sparade brev som grund.41 Det innebär att levernesbeskrivningen delvis, men inte helt och 

hållet, kan sägas vara författad i samband med de händelser som den beskriver. Trots att den 

är baserad på texter författade en kort tid efter, eller i samband med, händelserna som beskrivs 

i självbiografin kan Stenberg ha lagt till, tagit bort eller förändrat innehållet i exempelvis 

dagbokstexterna när han har använt dem som utgångspunkt för levernesbeskrivningen. 

Därmed är det tidsmässiga avståndet både relativt långt och kort. 

      Den tredje principen, oberoende, går ut på att källan ska stå för sig själv och inte vara en 

avskrift eller ett referat av en annan källa. Pehr Stenbergs levernesbeskrivning: av honom 

själv författad på dess lediga stunder, del 1. 1758–1784 från 2014 är en tryckt avskrift av den 

handskrivna originaltexten i Stenbergs självbiografi. Det gör dock inte källan automatiskt 

tvivelaktig – verkets utgivare har visserligen gjort tolkningar vid transkriberingen och 

sammanställningen av självbiografin, men enbart i syfte att underlätta läsningen för läsaren. 

Den fjärde principen, tendensfrihet, innebär att man inte ska ha anledning till att misstänka att 

källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons intressen att förvränga 

verklighetsbilden.42 En viktig och relevant källkritisk aspekt här gäller Stenbergs trovärdighet. 

I det faktum att det enbart är han som skriver om sitt kärleksliv och sina möten med kvinnor 

ligger en subjektiv problematik. Om Stenberg förvrängde verkligheten i sin 

levernesbeskrivning är svårt att veta. Det går inte att granska eller kontrollera eftersom både 

han och de personer som han skriver om är döda sedan länge. Å andra sidan är det just 

Stenbergs text som belyses och analyseras i denna studie, och oavsett om han har förvrängt 

verkligheten i dem genom exempelvis försköning, lögn, överdrift eller underdrift är det hans 

yttranden, skildringar, tankar och beskrivningar som är intressanta för undersökningen. 

      En annan väsentlig källkritik som tillämpas på materialet gäller det faktum att Stenberg 

avsåg att få sin självbiografi publicerad. Det kan ha påverkat hur han framställde sig själv, 

händelser, skeenden och andra personer i texten. Några tecken på hans vilja att publicera den 

är att han utrustar texten med metatext som får manuskriptet att framstå som en bok, 

paginerar, delar in texten i kapitel, skriver rubriker, gör olika hänvisningar i boken, skapar ett 

personregister och skriver företal. Men det som verkets utgivare Fredrik Elgh, Göran 

Stenberg och Ola Wennstedt menar gör ”det tydligt att Stenberg verkligen tänker sig en 

utgåva av boken om hans liv” är framför allt att han med hjälp av symboler i marginalen 

markerar textavsnitt som kan utgå i en tryckt version av verket samt att han skriver att han i 
																																																								
41 Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt, ”Inledning”, i Pehr Stenbergs 
levernesbeskrivning: av honom själv författad på dess lediga stunder, del 1. 1758–1784, Fredrik Elgh, 
Göran Stenberg och Ola Wennstedt (utg.) (Umeå 2014), s. 9. 
42 Thurén, s. 13. 
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ett företal godkänner en edition minst 20 år efter sin död.43 Genomgående i 

undersökningsmaterialet tilltalar Stenberg en tänkt läsare i texten. Det skulle kunna vara ett 

tecken på att han hade för avsikt att verket åtminstone skulle läsas av någon annan än han 

själv. Ett exempel på det är att han skriver följande i inledningen till självbiografins andra 

bok: 

 
Har du min Gunstige Läsare i första Boken ej funnit annat än barnsligheter upteknade; 
så lärer du ock finna många sådana i dena Andra Boken, fast än af ett annat slag; ty här 
taga Mina kärleks äfwentyr och griller sin början och fortsättas.44 

 

Ytterligare en källkritisk aspekt som tas i beaktande vid analysen av materialet gäller så 

kallade tolkningsbarriärer. Det är svårare att förstå innebörder i texter från andra tidsepoker 

och från miljöer som är socialt och kulturellt främmande än textinnehåll med ett litet 

tidsmässigt, socialt och kulturellt avstånd.45 Det betyder att det finns fler tolkningsbarriärer att 

passera vid läsningen och tolkningen av texter skrivna på 1700-talet än av texter författade 

närmare vår samtid. En del ord har exempelvis inte samma innebörd i dag som när Stenberg 

levde och nedtecknade dem. Det ökar risken för att textens innehåll miss- eller feltolkas. Vid 

svårigheter att tolka innebörder av olika ord och händelser redovisas dessa med transparens. 

 

2. Undersökning och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen av det utvalda 

materialet i Stenbergs levernesbeskrivning. 

 

2.1 Ståndsskillnadernas påverkan på handlingsutrymmet i 
förälskelserna 
Under tidsperioden 1780–1782 förälskade sig Stenberg i två unga kvinnor, båda av högre 

börd, enligt levernesbeskrivningen. Dessa kvinnor var fröken Christina Charlotta Aminoff (i 

levernesbeskrivningen stavat ”Aminof”), som Stenberg var förälskad i mellan april och 

december 1780, och fröken Albertina Eleonora Gripenberg, som han hade känslor för från 

december 1780 och under resten av undersökningsperioden, det vill säga minst till och med 

december 1782. Christina Charlotta Aminoff var äldsta dotter till en avliden major och hans 

änkefru och bodde på Poiko rusthåll i socknen Rimito i Finland. Stenbergs intresse för henne 

																																																								
43 Elgh, Stenberg och Wennstedt, s. 11. 
44 Pehr Stenberg, s. 205. 
45 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud, s. 222. 
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inleddes i april 1780, då han i samband med en middag där båda närvarade upptäckte att hon 

tittade på honom på ett sätt som han uppfattade som ömt.46 Vid denna tidpunkt studerade han 

till präst i Åbo, men arbetade tillfälligt som informator åt kapten Tollets barn på Sannais 

rusthåll i Merimasku i Finland. Hans förälskelse i Christina Charlotta Aminoff varade i drygt 

ett halvår, fram till dess att han i december 1780 flyttade från Sannais till Haistila i Ulvsby. I 

självbiografin skriver han att hon verkade vara ”sjelfwa sagtmodighetens mönster” och han 

menar att hon hade en ”stilhet och sedighet” i uppförande, i enlighet med hans smak. Han 

beskriver henne som ”fräken=ärrig”, varpå han tillägger att hon i övrigt var ”begåfwad med 

rena och behagliga anletes drag, som gjorde hennes ansikte om icke skönt dock wackert”. 

Utöver det beskriver han henne som en brunett med vackra ögon, som hade en eldighet men 

också något melankoliskt över sig.47 

      Just ögon och blickar är av stor vikt i Stenbergs förälskelse i Christina Charlotta Aminoff, 

då den tog sig uttryck enbart genom ett växlande av ögonkast. Enligt levernesbeskrivningen 

tycks den första gång då han lade märke till att hon tittade på honom ”något owanligt” och, i 

hans tycke, ”något ömt” på ovan nämnda middag ha varit dramatisk för honom och haft en 

stark påverkan på hans känslor. Det framgår av hans skildring av stunden, där han skriver att 

det var som om kall is hade gått ned genom hela hans kropp och att hjärtat började hoppa 

häftigt i hans bröst. Han menar att han ”wiste knapt till” sig eller vad han ”skulle tänka 

derom”. Han skriver även följande: ”Ifrån den stunden hände ej sällan at wåra ögon möttes 

med ett språk som war ganska genomträngande och gjorde ett stort intryck åtminstone på 

mig.”48 Stenberg liknar utbytet av blickar vid ett ”stumt samtal”. Han skriver att hans ögon 

var långt ifrån lika stumma som hans tunga och att de inte var sysslolösa: 

 
[…] men så snart jag tyckte, at hennes ögon likaså begärligt sökte efter ett sådant stumt 
samtal som mina, så försummade icke heller jag at iaktaga hwart ögonblicks tilfälle 
därtil, och det hände ej sällan, at wi läste i hwarandras öma blickar de tankar som wi å 
ömse sidor önskade lämna hwarannan del utaf: Åtminstone tyckte jag så.49 

 

Genom att använda ord som ”språk” och ”samtal” i beskrivningen av sitt växlande av 

ögonkast med Christina Charlotta Aminoff befäster Stenberg blickarna som 

kommunikationsmetod. Detta kan kopplas till vad Holloway skriver om den viktiga roll som 

ögon spelade i utvecklingen av kärleksrelationer bland uppvaktande par under 1700- och 

																																																								
46 Pehr Stenberg, s. 254–260. 
47 Pehr Stenberg, s. 271. 
48 Pehr Stenberg, s. 254–255. 
49 Pehr Stenberg, s. 270. 
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1800-talen. Enligt henne var ögonen var en viktig kroppsdel i förmedlandet av kärlekskänslor, 

och hänvisar till ett utdrag ur Ovidius Kärlekskonsten: ”Your eyes confess your mutual fires; / 

(For eyes have tongues, and glances tell desires).” Hon skriver vidare att uppvaktande par 

beskrev sina ögon som något som ”förrådde” deras sanna känslor.50 Vid en applicering av 

detta resonemang på Stenbergs förälskelse framgår ögonens och blickarnas betydelse för dess 

existens och fortlevnad med tydlighet. Stenbergs ord om att han och Christina Charlotta 

Aminoff i blickarna läste de tankar som de önskade dela med den andra korresponderar väl 

med Holloways tankegångar, vilket kan tolkas som att han faktiskt ansåg att de genom 

ögonkontakten inte bara förde samtal med varandra, utan även talade om för varandra vad de 

kände, utan att använda ord. 

      Trots den regelbundna ögonkontakten och de ömma blickarna talade Stenberg och 

Christina Charlotta Aminoff aldrig med varandra. Han vågade han inte tala om för henne vad 

han kände, och inte heller tala med henne över huvud taget. Detta förklarar han med att 

tillfällen till att få tala med henne aldrig yppade sig och att hans förnuft, stora blygsel och 

djupa vördnad förbjöd honom att försöka att tala med henne eller berätta för henne om sina 

känslor. I samband med det hänvisar han till att han generellt var ”mycket tyst och stilla” och 

”ganska litet talade med andra”.51 Normen under den större delen av 1700-talet var att valet 

av gemål skulle grundas på förnuft. Det innebar bland annat att man valde en person ur rätt 

grupp,52 det vill säga att man höll sig inom sitt stånd. Det faktum att Stenberg hänvisar till sitt 

förnuft som en orsak till att han inte pratade med kvinnan som han var förälskad i kan därmed 

tydligt kopplas till ståndsskillnaderna dem emellan. Han valde alltså att inte samtala med 

henne delvis på grund av att de var av olika börd, och att han därför inte trodde sig kunna 

gifta sig med henne. Enligt normen för ett förnuftigt val av äktenskapspartner kom hon från 

”fel grupp”, vilket Stenberg tog i beaktande när han beslutade sig till att inte börja tala med 

henne. Därmed kan ståndsskillnaderna mellan honom och Christina Charlotta Aminoff sägas 

ha påverkat handlingsutrymmet i förälskelsen på så sätt att hans tankar på det förnuftiga valet 

av äktenskapspartner ”förbjöd” honom att, eller rådde honom till att inte, närma sig henne 

genom ett samtal, ett ”förbud” som han också följde. 

      Utöver blickarna planerade Stenberg att ge Christina Charlotta Aminoff en present, en idé 

som emellertid aldrig förverkligades. Efter att en natt i maj 1780 ha hittat några lysmaskar på 

marken och plockat flera stycken bestämde han sig för att överlämna dem i gåva till henne. 
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Även om han betraktade lysmaskarna som något ”ringa” och ”obetydligt” tyckte han att det 

var ”rart” och såg fram emot att se henne ta emot dem och ”wara road af at åskåda, at 

betrackta dem”. Han såg framför sig hur lycklig han skulle vara över ”at hafwa någonting, at 

gifwa henne, som kunde wara roande”. När han kom hem förvarade han lysmaskarna i en ask, 

där de låg i flera veckor medan han väntade på ett tillfälle då han kunde överlämna dem.53 

Enligt Holloway spelade kärleksgåvor en viktig roll vid förmedlingen av romantiska 

relationer. Hon menar att de användes bland annat för att stimulera minnet av den frånvarande 

och för att påskynda utvecklingen av intimitet. Gåvorna symboliserade också tid, tanke och 

omsorg investerade i den älskade. Den typ av gåvor som gavs bort förändrades under ett 

förhållandes gång, men ofta förekom mindre gåvor, exempelvis sidenband, i början av en 

relation för att sedan ersättas av symboliskt tunga saker.54 Mot denna bakgrund kan Stenbergs 

val att åtminstone planera att ge lysmaskarna i gåva till Christina Charlotta Aminoff tolkas 

som ett sätt att vilja stärka minnet av sig själv hos henne genom ett materiellt ting för de 

tillfällen då han inte befann sig där hon var. Det kan också tolkas som ett sätt att vilja använda 

gåvan som ett medel för att komma henne närmare och föra deras relation framåt, mot kärlek, 

romantik och intimitet, och även äktenskap. Han skriver att han inte ville gifta sig med 

Christina Charlotta Aminoff förrän han hade fått någon syssla,55 något som tyder på att han 

hade som långsiktigt mål att en dag ingå i ett äktenskap med henne. Enkelheten i lysmaskarna 

som gåva överensstämmer också med Holloways beskrivning av presenters förändring under 

en kärleksrelation – att de första gåvorna ofta var mindre än presenter längre fram i relationen. 

      Stenberg bestämde sig dock samma månad för att inte ge Christina Charlotta Aminoff 

gåvan. Vid ett tillfälle samtalade han med en av sina elever om en kommissarie vid namn 

Mört. Eleven berättade för Stenberg att Mört fem år tidigare hade tänkt fria till Henrietta 

Aminoff och be deras far, majoren, som då fortfarande levde, om hennes hand. Mört hade inte 

fått något annat svar på sin fråga än att majoren hade hämtat eldgaffeln, varpå Mört hade 

skyndat därifrån med oförrättat ärende. Stenbergs elev kallade Mört för ”den stållen” och 

menade att han var en ”kärleks tok”, som hade varit ”så inbilsk och stor i sina ögon” att han 

hade trott sig vara värdig Henrietta Aminoff. Denna upplysning beskriver Stenberg som ”ett 

dödligt sting” i hjärtat. Han började ifrågasätta sitt eget förnuft och med en kritisk reflektion 

över sin egen börd i förhållande till Christina Charlotta Aminoffs status till grund undra om 

han själv inte var lika dåraktig som Mört eftersom han var ”så förmäten at wåga älska den 
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äldre fröken Stina Lotta Aminof”. Dessa tankar påverkade även hans tidigare fattade beslut 

om att ge lysmaskarna till henne, ett beslut som han bestämde sig för att frångå. Han tänkte på 

hur förlöjligad han skulle bli om han gav henne ”en så ringa en så föraktelig gåfwa; några 

lumpna maskar, som nu allaredan, sedan de hafwa dödt, hafwa förlorat deras wackra sken”. 

Vidare föreställde han sig vilket lågt värde hon skulle sätta på lysmaskarna, varpå han till slut 

kastade bort dem ”half flat och skamfull” över sig själv.56 Beslutet att förkasta gåvan med 

anledning av en tro på att inte bara den utan också han själv var otillräcklig för och ovärdig 

Christina Charlotta Aminoff kan direkt kopplas till börd. En möjlig slutsats av detta, med en 

koppling till Holloways argumentation, är att ståndsskillnaderna mellan parterna styrde hans 

tankesätt och påverkade därmed även handlingsutrymmet i förälskelsen. Att Stenberg slängde 

bort gåvan visar att skillnaderna i börd begränsade förälskelsens handlingsutrymme så pass 

mycket att han, med sin bakgrund, inte ansåg sig kunna ge denna enkla gåva till någon som 

var av hennes börd. Det innebär att hans försök till att manifestera en romantisk kontakt 

genom en materiell påminnelse om sig själv i form av gåvan misslyckades eftersom 

skillnaderna i börd begränsade handlingsutrymmet till den grad att gåvan inte rymdes i det.  

      Stenbergs andra förälskelse under undersökningsperioden var i den 18-åriga fröken 

Albertina Eleonora Gripenberg, dotter till major Gripenberg på rusthållet Haistila i Ulvsby i 

Finland. Efter att ha tjänstgjort som informator på Sannais under en kortare tid flyttade 

Stenberg till Haistila i december 1780, för att arbeta som informator åt majorens barn. Vid 

undersökningsperiodens slut, i december 1782, var Stenberg fortfarande förälskad i Albertina 

Eleonora Gripenberg och uttryckte ett fortsatt hopp om att vinna hennes kärlek: ”Då min 

Frökens ansikte skäligen tycktes hafwa upklarnat, så at mitt hopp åter började wäxa och rota 

sig.”57 Det innebär dels att Stenbergs förälskelse i henne varade i minst två år, dels att 

undersökningen eventuellt inte omfattar en fullkomlig skildring av den. Han beskriver henne 

som den vackraste i syskonskaran och skriver att hon var ”munter och eldig och hade en 

behagelig glad upsyn och något litet fåfäng […]”.58 Hon påkallade Stenbergs intresse redan då 

han efter att ha anlänt till Haistila skulle hälsa på kvinnorna i familjen vid middagen. Av 

levernesbeskrivningen framgår det att han enligt sed förväntades hälsa på majorens fru först 

av alla, men då han tyckte att alla kvinnor i rummet såg lika unga ut antog han att majorskan 

inte var inne och bugade sig därför för den unga kvinna som han hade sett först och som han 

tyckte var vackrast. Stenberg blev tillrättavisad av majoren, som pekade på den kvinna som 
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stod bredvid honom och sade att det var hans fru. Den kvinna som Stenberg hade hälsat på 

visade sig vara Albertina Eleonora Gripenberg.59 

      Stenbergs förälskelse i henne uttrycktes genom ett utbyte av blickar samt genom korta 

ordväxlingar, gåvor och brev. Utbytet av blickar utgjorde, liksom i relationen med Christina 

Charlotta Aminoff, ”ett språk”, enligt Stenberg. Detta språk som deras ögon talade menar han 

intog hela hans själ och uppfyllde honom med glädje. Han skriver även att det efter hand 

”mera och mera rotade min kärlek för henne, som blef rätt häftig och alfwarsam”.60 Även 

gällande denna förälskelse beskriver Stenberg inte sällan blickarna som ”ömma”.61 Han 

beskriver även hur hon en gång då hon hade satt sig bakom spishörnet, där hon kunde 

observeras av Stenberg men av inga andra, ”med mera frihet än wanligt lät sina ögon tolka 

Hennes känslor; ty Hon mötte mina ögon med de ömmaste ögonkast, beledsagade med de 

gladaste och aldra wänligaste miner”.62 I likhet med förälskelsen i Christina Charlotta 

Aminoff betraktar Stenberg ögonen som ett slags språklig kroppsdel genom vilken han och 

hans älskade kunde föra ordlösa samtal med varandra. Det innebär att Holloways tankar om 

ögonen som en viktig kroppsdel då kärlekskänslor skulle överföras till någon annan63 går att 

tillämpa även på denna förälskelse. Också det som hon skriver om att uppvaktande par 

beskrev sina ögon som något som ”förrådde” deras sanna känslor64 aktualiseras här, inte 

minst då Stenberg skriver att Albertina Eleonora Gripenberg ”lät sina ögon tolka Hennes 

känslor” och att de båda kunde ”tolka wåra känslor”. I och med detta uttryck åskådliggör han 

en uppfattning om ögonen som ett slags spegel för känslor, vilket korresponderar väl med 

Holloways resonemang – enligt Stenberg förrådde Albertina Eleonora Gripenbergs ögon 

henne och avslöjade vad hon verkligen kände innerst inne. Med ett källkritiskt perspektiv på 

hans beskrivningar av detta blickspråk synliggörs det faktum att det inte finns något som 

styrker att det som Stenberg tolkade som Albertina Eleonora Gripenbergs känslor genom 

hennes ögon var just det. I och med att levernesbeskrivningen visar endast hur han såg på och 

tolkade deras ögonkast framkommer inte hennes syn på deras relation. 

      Något som hör ihop med den del av hans förälskelse i henne som uttrycktes genom blickar 

är hemlighållandet av dem. Hemlighållandet blir särskilt tydligt vid de tillfällen då majoren 

och majorskan var bortresta under en längre tid och då Stenberg fick större frihet att titta på 
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henne. Enligt honom fick även hon större frihet att titta på honom. Han understryker att det 

fortfarande var viktigt att se till att deras ögonkast inte observerades av övriga medlemmar i 

hushållet. Han var därför alltid tvungen att vara försiktig med sina ögonkast till henne: 

 
O! Hwad woro icke dessa dagar ljufliga för mig; ty wåra ögon kunde nu med litet mera 
frihet tolka wåra känslor och huru behagliga och ömma men tillika huru 
genomträngande woro icke hennes wänliga ögnakast; dock måste wi altid wakta oss, at 
ej observeras af de andra.65 

 

Varför det var viktigt att ögonkasten hemlighölls nämner han inte i texten, men 

hemlighållandet kan ha flera orsaker. En förklaring är en ansedd olämplighet i en romantisk 

kontakt mellan familjens informator och en av majorens döttrar. En annan förklaring är 

tydligt kopplad till börd. Det ansågs vara otänkbart för en adlig person, som Albertina 

Eleonora Gripenberg, att gifta sig med någon utom ståndet.66 Dessutom gjorde de 

äktenskapsstrategier som präglade den större delen av 1700-talet gällande att äktenskapet var 

en angelägenhet för familjen och släkten och att döttrar skulle göra sina val utifrån 

familjefaderns önskemål.67 Det innebär att ett äktenskap mellan Stenberg och Albertina 

Eleonora Gripenberg var både otänkbart och förbjudet ur föräldrasynpunkt, just med 

anledning av deras olika börd. Ståndsskillnaderna begränsade alltså handlingsutrymmet i 

Stenbergs förälskelse på så sätt att han dels fick lov att använda blickar som främsta metod 

för att söka romantisk kontakt med henne, dels var tvungen att hemlighålla utbytet av blickar. 

Detta eftersom kontakten av ståndsmässiga skäl inte var tillåten. 

      Till skillnad från med Christina Charlotta Aminoff försökte Stenberg att ta romantisk 

kontakt med Albertina Eleonora Gripenberg även genom korta ordväxlingar. De tog sig 

uttryck dels indirekt genom allmänna yttranden inför också andra människor, som gjordes 

samtidigt som en ögonkontakt mellan Stenberg och Albertina Eleonora Gripenberg ägde rum, 

dels direkt mellan dem. Ett exempel på den direkta ordväxlingen är då Stenberg hittade en 

kortlek i sin kammare och såg sitt namn på ett av korten, hjärter sju. Han hade hört talas om 

att alla sjuor betydde kvinnornas tankar och alla knektar männens. Han tolkade därför 

situationen som att en kvinna ville att han skulle veta att hon tänkte ”kärligt” på honom, 

någon som han misstänkte var Albertina Eleonora Gripenberg. Stenberg bestämde sig för att 

göra samma sak.68 Efter några dagar skrev han sin älskades namn på kortet med hjärter knekt 
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för att ”låta henne förstå at mina tankar endast woro med henne sysselsatta”. Han lämnade 

kortleken där han trodde att hon skulle hitta den, och antog att hon hade gjort det då hon kort 

därpå verkade vara ”ganska trumpen och twär”, vilket oroade honom.69 När Stenberg en 

eftermiddag var tillfälligt ensam med henne vågade han inte ge henne sin kärleksförklaring då 

dörren till det rum där majorskan var stod öppen. I stället gav han henne damen och knekten 

och sade: ”Det var skada, at Fröken skulle blifwa durack i jånstes, war nu så god och tag emot 

dessa trumfar”, vilket hon gjorde men utan att verka vara nöjd.70 Några längre direkta, och 

privata, meningsutbyten än så hade Stenberg och Albertina Eleonora Gripenberg dock inte. 

Stenberg uttrycker vid flera tillfällen sin önskan om att få tala med henne, men skriver att han 

hindrades av sin blygsel och fruktan för att bli observerad av någon i hushållet.71 Även här 

synliggörs vikten av börd samt ståndsskillnadernas begränsande av handlingsutrymmet i 

Stenbergs förälskelse genom hans rädsla för att hans kärlek skulle bli upptäckt av hennes 

familj. 

      Stenberg uttryckte även sin kärlek till Albertina Eleonora Gripenberg genom en gåva i 

form av ett glas, som han ”begärde” vid ett besök på Thorsnäs glasbruk. Han fick två glas, 

varav vilka han tänkte ge ett till sin kärlek och ett till hennes syster Magdalena Gripenberg 

eftersom han inte ville få det att verka som om att gjorde skillnad på dem och därigenom 

väcka stor uppmärksamhet. Under slädfärden hem gick dock ett av glasen sönder. Stenberg 

gav det enda hela glaset till Albertina Eleonora Gripenberg, något som, enligt honom, ”ej blef 

wäl uptagit”, då hon gav bort det till sin syster Johanna Gripenberg och tycktes vara 

misslynt.72 Enligt Holloway var gåvor från män ofta tillverkade av hantverkare, till exempel 

ringar, medan gåvor från kvinnor vanligtvis var handgjorda. Dessa saker hade ofta ett lågt 

ekonomiskt värde, men ett desto större symboliskt sådant. De hade ett bestående inflytande på 

utvecklingen av ett förhållande genom hur de hanterades, blev tittade på och gav upphov till 

oro hos älskande.73 Stenbergs glas var, i enlighet med Holloways analys, tillverkat av 

hantverkare, och eftersom han skriver att han ”begärde” glasen kan det vara så att han fick 

dem. Om han ändå betalade för dem är det inte troligt att de kostade mycket med tanke på att 

han var en student med lite pengar – något som han nämner flera gånger, bland annat i 

samband med beskrivningar av de brev till fadern där han bad om pengar. Även Holloways 

konstaterande om att gåvorna ofta hade ett lågt ekonomiskt värde stämmer därmed troligtvis 
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överens med Stenbergs fall. Holloway anser även att den fysiska hanteringen av gåvor från 

kärestor var viktig, precis som betraktandet av dem. Under 1700-talet menade franska 

naturalister som Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon att känslan av beröring var viktig 

för mänsklig erfarenhet då den tillät individer att skilja på sig själva och världen utanför. I 

detta sammanhang var beröring avgörande för att främja utvecklingen av kärlek, då den 

skapade nya slags beteenden bland individer som omgav sig själva med romantiska gåvor.74  

Mot bakgrund av detta, i kombination med hennes resonemang om att sakernas inflytande på 

relationen var beroende av bland annat hur de hanterades och blev tittade på av en hjärtevän, 

kan Stenbergs gåva, som avvisades av mottagaren genom att hon gav bort den till sin syster, 

ses som ett misslyckat försök till att utveckla relationen. Därigenom hade gåvan inget synbart 

positivt inflytande på fortskridandet av Stenbergs försök till romantisk kontakt med Albertina 

Eleonora Gripenberg. 

      Enligt Holloway var brev en populär gåva som utbyttes mellan älskande.75 Brev som ett 

slags gåva förekommer i Stenbergs fall, då han gav två brev till Albertina Eleonora 

Gripenberg under undersökningsperioden. Det första skrev han i december 1781, efter att ha 

bestämt sig för att framföra sin kärlek till henne och inte hittat någon annan utväg för 

ändamålet än genom just brev. Han grubblade på hur har skulle kunna överlämna det till 

henne – han menade att det skulle vara svårt att underrätta henne om var han lämnade brevet 

då hennes föräldrar eller syskon nästan alltid var närvarande76 – och bestämde sig slutligen för 

att ge förtroendet till pigan Maria, som lovade att ge brevet till Albertina Eleonora 

Gripenberg. I brevet bad han henne om förlåtelse för att han hade tittat på henne. Han bad 

henne också att lägga ett finger på ögat om hon önskade att han skulle sluta titta på henne, och 

tillade att han skulle vara ”den lyckligaste” om han fick upphäva detta beslut och ”till den 

bleka döden framhärda i den kärlek, som endast brinner för Nådigste Fröken Albertina och 

ingen annan”.77 Vid ett tillfälle såg han hur Albertina Eleonora Gripenberg höll tre fingrar på 

sitt ena öga, vilket fick Stenberg att tro att hon gjorde tecknet från brevet, varpå han undvek 

att titta på henne.78 Inom kort var dock hennes ”ljufwa ögnakast” till honom tillbaka, vilket 

gav honom nytt hopp.79 I september 1782 skrev han ett nytt brev till henne, en ”billet” som 

han rullade ihop till en strut. I struten lade han något som han hade köpt till henne i 
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Björneborg – vad framgår inte av texten – och lämnade den till henne på kvällen. I brevet bad 

han henne på nytt om förlåtelse för sitt ”i förleden jul begågna brott” och den ”djerfhet” som 

han då brukade. Han skrev vidare att han hade våndats av ängslan över att hon hade lidit av 

hans beteende. Dagen därpå var Albertina Eleonora Gripenberg ”ganska sur, mulen och twär” 

och han menar att inget av ”den glättighet som wid första brefwet syntes”.80 

      Planck skriver att kärleksbreven blev en plats för åtskilda kärlekspar att utveckla sin 

relation på under 1700- och 1800-talen. De ersatte det muntliga samtalet. Kärleksbrev hade 

två huvudsakliga funktioner.81 Den ena var att förstärka och fördjupa relationen mellan de 

älskande. Ett vanligt sätt att göra det på kunde vara att försöka att skapa ett ”vi” av ett ”du” 

och ett ”jag” genom att återberätta gemensamma minnen för att skapa en gemensam 

livsberättelse. Den andra funktionen var att förstärka och fördjupa kärleken mellan de 

skrivande, där det var viktigt att breven övertygade mottagaren om att känslorna var starka 

samtidigt som de, för att vara meningsbärande, var tvungna att utgöra en del av en gemensam 

kulturell kontext.82 Stenbergs brev tycks dock inte ha haft som syfte att fördjupa deras 

relation, eftersom han i dem inte gör anspråk på att lära känna henne bättre eller att försöka att 

komma henne närmare genom att lyfta fram saker som de hade gemensamt. De framstår 

snarare som ursäktande kärleksförklaringar, där Stenberg både framförde sin kärlek till henne 

och bad om ursäkt för den. Detta gör att de på sätt och vis ansluter till kärleksbrevens andra 

funktion, att förstärka och fördjupa kärleken. Åtminstone kan de tolkas som ett första steg till 

förstärkandet och fördjupandet av kärlek genom att han berättade vad han kände för henne. 

Stenbergs brev framstår därmed som ett tydligt uttryckssätt för hans kärlek till Albertina 

Eleonora Gripenberg. De bör dock inte ses som ett medel för att fördjupa en ömsesidig 

kärleksrelation, eftersom han under undersökningsperioden inte fick några brev tillbaka som 

vare sig bekräftade eller dementerade kärlekskänslor från hennes sida. 

      Stenbergs brev kan sägas ha ersatt det muntliga samtalet. Till skillnad från Plancks 

resonemang berodde det inte på att han och hans älskade var åtskilda geografiskt, utan snarare 

på att han inte vågade ha muntliga samtal med henne av framför allt två skäl: hans blygsel och 

det faktum att den romans som han försökte att inleda med henne var förbjuden, då de 

tillhörde olika stånd. Precis som de försiktiga och hemliga blickarna och samtalen var breven 

ett sätt för Stenberg att i lönndom försöka att ta romantisk kontakt med sin älskade på. Detta 

eftersom han på grund av deras olika börd inte kunde ha samtal ensam med henne och på så 
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sätt förklara sina känslor. Att det inte verkar ha ansetts vara lämpligt att de träffades ensamma 

bekräftas av hans rädsla för att bli observerad av andra i hushållet. Stenberg och Albertina 

Eleonora Gripenberg var alltså åtskilda av bördmässiga skäl, och därför var deras kontakt 

genom blickar, ordväxlingar och brev hemlig. Breven kan således ses som ännu ett uttryck för 

att ståndsskillnaderna begränsade handlingsutrymmet i förälskelsen, i detta fall till att breven 

ersatte de muntliga samtal som ståndsskillnaderna omöjliggjorde. 

 

2.2 Stenbergs reflektioner över sin och kvinnornas börd 

I levernesbeskrivningen reflekterar Stenberg genomgående över sin respektive Christina 

Charlotta Aminoffs och Albertina Eleonora Gripenbergs börd. Han begrundar dels sin egen 

börd utan att den kopplas till någon av kvinnorna, dels kvinnornas börd, ofta i anslutning till 

sin egen. Reflektionerna består framför allt av jämförelser mellan Stenbergs lägre börd och 

kvinnornas – eller andra personers – högre börd. Utöver det präglas reflektionerna över börd 

av känslor av hopp, osäkerhet och tvivel gällande om en kärlek mellan honom och någon av 

kvinnorna kunde vara möjlig eller inte just med anledning av deras olika börd. Ofta går dessa 

jämförelser ut på att uppvisa skillnader i status mellan honom och personerna i de 

herrskapsmiljöer som han vistades i, inte sällan just de kvinnor som han var förälskad i under 

undersökningsperioden. När han jämför sin börd med kvinnornas framkommer en syn på hans 

egen börd som otillräcklig gentemot deras. I många textavsnitt sker dessa jämförelser i en 

kontext där han begrundar – och ofta tvivlar på – om deras kärlek var möjlig eller inte på 

grund av ståndsskillnaderna. Många gånger påtalar Stenberg sin egen börd. Han använder 

bland annat ord som ”en fattig Student”83 som har ”ondt efter pengar”84 samt är ”tölpaktig”.85 

Andra ord som han använder om sig själv och som har med börd att göra är ”ringhet” och 

”fattigdom”.86 Det kan jämföras med hans beskrivningar av kvinnorna gällande deras börd, 

där han framför allt använder ordet ”förnäm”.87 Det faktum att Stenberg flera gånger 

beskriver sig själv med ord som ”fattig” och kontrasterar det med en beskrivning av någon av 

kvinnorna som motsatsen till fattig, som ”förnäm”, tyder inte bara på en medvetenhet hos 

honom om ståndsskillnaderna, utan även på att han reflekterar över dem. Det pekar också på 

att hans habitus var formad av kollektiva minnen på så sätt att han reflekterar över sig själv 

som fattig och tölpaktig medan han ser människor av högre börd som förnäma. Här skulle de 
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kollektiva minnen som det är tänkbart att Stenberg påverkades av vara en uppfattning om att 

fattigdom förknippas med tölpaktighet och högre börd anses vara förnämt. Kopplingen mellan 

ekonomiskt kapital och kulturellt kapital blir här tydlig: ordet fattig, som förknippas med 

ekonomiskt kapital, relateras till det med kulturellt kapital laddade ordet tölpaktig. På samma 

sätt sker en koppling mellan ekonomiskt och kulturellt kapital i Stenbergs reflektioner över 

kvinnornas börd, då han använder ordet förnäm, som är ett med kulturellt kapital laddat ord, 

för att beskriva kvinnor av högre börd, det vill säga kvinnor med kulturellt och ekonomiskt 

kapital av varierande grad. Detta sätt att resonera på grundar sig i Stenbergs habitus. 

Dessutom pekar förekomsten av de kontrasterande beskrivningarna på att Stenberg önskade 

lyfta fram olikheterna mellan honom och kvinnorna. En förklaring till det skulle kunna vara 

en vilja hos honom att skapa en förståelse hos läsaren för den problematik som han ansåg att 

han befann sig i mellan 1780 och 1782 – svårigheterna i att som ”fattig” man vara förälskad i 

en ”förnäm” kvinna. 

      Stenbergs syn på sin egen börd som låg och ringa framkommer även då han beskriver 

situationer där han jämför sin egen börd med rikare personers, ofta i de herrskapsmiljöer som 

han vistades i under undersökningsperioden. Ett exempel på det är en gång då familjen på 

Poiko skulle komma på besök, under den tid då han bodde hos familjen Tollet på Sannais. 

När Stenberg skulle klä på sig inför middagen upptäckte han att hans kläder var ”söndriga” 

eller ”på något sätt i olag”. Han tänkte: ”Fattig Man är ingen Grefwe”, och bestämde sig för 

att ha på sig sin tröja, som han ansåg ”wärkeligen war wacker nog”, under middagen. Han 

tänkte att de trots allt befann sig på landet och att herrskapet skulle ursäkta hans klädsel. Efter 

måltiden blev han uppläxad av kapten Tollet: 

 
”Hwad tänker Ni på Herr Stenberg, som kan wara så ohöflig, at komma in i tröijan till 
middagen när här är främmande, hälst Fruntimmer, Ni borde åtminstone redan weta 
bättre och hafwa samt wisa större wördnad för könet” (ja tänkte jag, jag twiflar om 
någon kan derföre hafwa större wördnad än jag.) ”Ni ser at icke en gång jag har gjort så, 
änskönt jag är med Herrskapet mycket bekant, och här på landet hemma stadd. Derföre 
bör Ni aldrig så upföra Eder mera” et: Efter min blygsamma wana kunde jag härtill 
ingenting swara; men tänkte: Den rika har sådant han will, men den fattiga har sådant 
han kan.88 

 

I styckets sista mening, där Stenberg skriver att han tänkte att den rika har vad den vill medan 

den fattiga bara har vad den kan, ger han hela incidenten med tröjan och den efterföljande 

uppläxningen en bakgrund som har med börd att göra. Även detta visar att Stenberg var 
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medveten om skillnaderna i status mellan sig och personerna i miljön, och att han reflekterade 

över dem. Ur ett perspektiv med habitusbegreppet i centrum innebär det dessutom att 

Stenberg påverkades av sin habitus när han valde att ha på sig tröjan på middagen och trodde 

att middagssällskapet skulle ha överseende med hans klädval. Enligt Stenbergs habitus var 

tröjan tillräckligt fin att bära under middagen, inte minst då han tänkte att de befann sig på 

landet. Här inträffade en krock mellan kapten Tollets habitus och Stenbergs habitus. Det som 

var socialt accepterat enligt Stenbergs habitus var inte det enligt kapten Tollets habitus. Deras 

olika habitus kan också ha lett till skilda uppfattningar om vad som var lämpligt att bära under 

en middag på landet. 

      Ett annat exempel på Stenbergs jämförelser mellan sin börd och rikare personers är i ett 

avsnitt där han beskriver hur systrarna Gripenberg sjöng en visa om dårskap, och Albertina 

Eleonora Gripenberg tittade på honom under en vers. Detta fick honom att tro att de narrade 

honom, och han tänkte följande: ”Är jag icke den största dåre när jag betraktar mitt stånd 

mina omständigheter och alt jämförd med deras.”89 Också detta visar Stenbergs medvetenhet 

om skillnaderna i status och att han tänkte på dem. Det pekar också på att han såg sin egen 

börd som otillräcklig i förhållande till rikare personers, som familjen Gripenbergs börd. Detta 

synliggörs bland annat i det första av de två kärleksbrev som Stenberg skrev till Albertina 

Eleonora Gripenberg. I brevet skrev han delvis om börd, då han förklarade att han var 

medveten om sin ”låga Person”, sin ”ringa härkomst”, sin ”fattigdom”, sitt ”intet” och sin 

”owärdighet”, och att när han eftertänkte detta lades hans ”dårskap” och ”oförlåteliga brott” – 

att han hade tittat på henne – klarligen för ögonen.90 Här kan Stenberg sägas använda sin låga 

börd som ett slags insikt och något som fick honom att förstå varför han, enligt honom själv, 

inte trodde sig kunna få henne. I hans reflektion i brevet är det alltså just börden som är 

anledningen och förklaringen till att hans ögonkast har varit ”dårskap”. Det innebär att 

Stenbergs syn på börd här tillskrivs funktionen hos en orsak till att hans ögonkontakt med 

Albertina Eleonora Gripenberg har varit dåraktig, till och med ett ”brott”. Det visar i sin tur på 

att det fortfarande, i slutet av 1700-talet, fanns en inneboende makt i börden, och att det kunde 

påverka hur Stenberg såg på sig själv i förhållande till kvinnan som han älskade och på hans 

chanser till att vinna hennes kärlek. Vid en tillämpning av habitusbegreppet på dessa 

reflektioner är en möjlig tolkning att den habitus som Stenberg hade utvecklat under sitt liv 

fick honom att tro att han inte var värdig att ens titta på kvinnor av högre börd, om de verkade 

vara ointresserade. Detta satt så djupt i honom att han av denna anledning kallade sitt 
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agerande för dårskap och brott i brevet, då han trodde att han hade stört henne. Det faktum att 

han över huvud taget fick dessa känslor och reflekterade över sin börd på detta sätt 

härstammar direkt från hans habitus. 

      Reflektionerna över Christina Charlotta Aminoffs och Albertina Eleonora Gripenbergs 

börd är ofta sammankopplade med tankar om Stenbergs egen, lägre, börd. I många textavsnitt 

sker de i en kontext där han jämför sin egen börd med deras och uttrycker hopp, tvivel eller 

osäkerhet kring huruvida en kärlek mellan honom och någon av dem skulle vara möjlig, trots 

skillnaderna i börd. Ett exempel på ett textavsnitt där Stenberg uttrycker hopp om ömhet, med 

koppling till börd, är då han beskriver första gången som han lade märke till att Christina 

Charlotta Aminoff tittade på honom ”något owanligt”. Vid detta tillfälle läste kapten Tollet 

högt ur en bok om Thomas Jones och Sophias kärleksäventyr, Henry Fieldings Tom Jones. 

Thomas Jones börd var låg medan Sophia var av högre börd, men trots det älskade hon 

honom. Detta hade en uppmuntrande effekt på Stenberg i hans tankar på Christina Charlotta 

Aminoff, då han kunde identifiera sig med Thomas Jones och därmed känna hopp om att han, 

liksom mannen i boken, skulle kunna få sin kärlek, trots att han var fattig och hon rik: 

 
[…] men isynnerhet fästade jag min upmärksamhet på den omständigheten i historien, 
at Fröken Sophia älskade Thomes Jones ehuru han war af ringa börd, och huru han åter 
igen ej wågade eller nånsin till trodde sig at hoppas någon ömhet af henne; detta 
upwäkte natturligt wis, den tankan hos mig, at det torde till äfwentyrs wara möijeligt, at 
Fröken Aminof kunde bära någon ömhet för mig ehuru ringa jag än war […]91 

 

I ett annat textavsnitt där Stenberg uttrycker känslor av hopp om kärlek trots skillnaderna i 

börd beskriver han hur ”herrskapet”, i vilket Albertina Eleonora Gripenberg ingick, spelade 

kort tillsammans med en direktör. Stenberg försökte att se om hon besvarade direktörens 

blickar på henne. Under en spelomgång frågade hon Stenberg om han kunde lära henne hur 

hon skulle spela den gången. Stenberg kom på att han hade sett flera deltagares kort och 

därför inte kunde hjälpa henne, vilket han också talade om för henne. Då började Albertina 

Eleonora Gripenberg ge Stenberg ”eldiga blickar med den största liflighet”, något som han 

anade berodde på att hon trodde att han hade gett avslag på hennes förfrågan av harm över att 

hon hade visat direktören tillgivenhet. Därför trodde Stenberg att hon ville övertyga honom 

om ”det företräde” som han hade ”i dess hjerta; eller af någon annan orsak”. Detta företräde 

som Stenberg trodde sig ha fått smickrade honom ”öfwermåttan högt”. Han var ”innerligen 
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glad” där han satt på sin stol och tänkte: ”Är det möijeligt, at Hon kan föredraga mig framför 

en sådan Herre––? O! huru stor är då icke min lycka!”92 

      Det är tydligt att Stenbergs reflektioner kring börd även präglades av känslor av osäkerhet 

och tvivel. Ett exempel på det är hans tankar efter att han hade fått höra talas om Mörts 

misslyckade frieriförsök. Stenberg undrade om han kunde vänta sig ”någon hederligare 

medfart” om han vågade ”begära” Christina Charlotta Aminoff. Om sitt tvivel skriver han 

följande: ”Jag är wäl en fattig Student; men mån jag derföre är stort bättre än Mörten? Hwad 

är jag i jämförelse emot hennes stånd? Och är jag då wist om, at hon hyser någon ömhet för 

mig?”93 Ett annat exempel på hur Stenberg reflekterar över sin och kvinnornas börd med 

känslor av osäkerhet och tvivel är då han misstänkte att både Albertina Eleonora Gripenberg 

och hennes syster Magdalena Gripenberg var förälskade i honom. Dessa aningar följs av 

reflektioner av osäkerhet och tvivel, då han tänkte följande: 

 

Hwad är jag? en fattig ringa man, at mig en sådan lycka skulle hända? at wara älskat af 
så förnäma Damer? […] Store Gud! huru otaliga äro icke dina wälgerningar emot mig! 
huru fader:n och underligen har du icke fört mig? Mig hafwer du uphögt utur stoftet till 
denna lilla wärdighet, på det jag, fast en nästan osynlig warelse, skulle kunna älskas af 
Förnäma Fröknar! O! måtte jag kunna taga mig tilwara at jag icke af sådant måtte yfwas 
och högfärdas och tiltro mig något wara det jag icke är!94 

 

Samtliga av dessa exempel på hopp respektive osäkerhet och tvivel i reflektionerna över börd 

kan kopplas till och förklaras av Stenbergs habitus. Ur ett habitusperspektiv är en möjlig 

tolkning att Stenbergs habitus, som hade formats av bland annat livserfarenheter och 

kollektiva minnen, fick honom tro att det var otroligt att kvinnor av högre börd kunde älska 

män av lägre börd. Innan det nya idealet med äktenskap baserade på kärlek slog igenom 

gjorde ideal och normer i 1700-talets samhälle bland annat gällande att man skulle gifta sig 

med en person från rätt grupp,95 det vill säga att personer av högre börd skulle gifta sig med 

varandra och personer av lägre börd med varandra. Enligt Backman ingick personer oftast 

äktenskap med någon från den egna sociala gruppen vid sekelskiftet 1800. Det berodde 

troligtvis på äktenskapsstrategier. I Jakobstad i Finland förstärkte äktenskapen nätverken 

mellan släkterna, vilket i sin tur ledde till att hela gruppen blev starkare än stadens övriga 

invånare. I små städer var dessutom utbudet på äktenskapsmarknaden litet av naturliga skäl, 

något som också gjorde att man gifte sig med någon från ens egen grupp. Man gifte sig inte 
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med någon ur ett lägre stånd.96 Planck menar att börd var av stor betydelse bland adeln i 

Sverige under 1700- och 1800-talen. Som tidigare har nämnts i uppsatsen sågs ett giftermål 

mellan en adlig person och någon utom ståndet som otänkbart.97 Om den som skulle giftas in i 

släkten saknade ädel börd var det ett skäl för föräldrar att hindra sina barn från att gifta sig. 

Detta gällde dock inte alltid – i vissa fall gick föräldrar med på barnens giftermål över 

ståndsgränserna. De adelskvinnor som faktiskt gifte sig utom ståndet verkar i första hand ha 

valt män inom kyrkan eller med akademiska yrken.98  

      Till adelssläkter i Finland hörde både Aminoff99 och Gripenberg.100 Eftersom Stenberg 

inte var en del av deras sociala grupp mötte han, bara av den orsaken, ett motstånd kopplat till 

börd i sina förälskelser. Mot denna bakgrund är det, ur ett habitusperspektiv, troligt att dessa 

ideal, traditioner och normer präglade Stenbergs habitus, världsbild och reflektioner på så sätt 

att han dels trodde att det var svårt, omöjligt eller otroligt att en kvinna av högre börd skulle 

älska honom och kunna gifta sig med honom, vilket lade grund för hans osäkerhet och tvivel, 

dels ansåg sig vara av för ringa status för att kunna vinna någon av kvinnornas kärlek. 

Samtidigt var det just dessa normer som hans hopp tog spjärn mot och gick emot, delvis med 

anledning av, som i exemplen, inspirerande berättelser i böcker och kvinnornas blickar. Om 

Stenberg kände till det faktum att adelskvinnor gifte sig med män inom kyrkan eller med 

akademiska yrken när de väl ingick äktenskap med någon utanför adelsståndet kan det delvis 

ha uppmuntrat hans hopp i reflektionerna över börd, då detta innebar att giftermål mellan 

adelskvinnor och utbildade män och präster var möjliga. 

 

2.3 Påverkan av två olika äktenskapsideal 
Stenberg inspirerades och påverkades av, och anslöt därmed till, både det nya idealet med 

äktenskap baserade på kärlek och det gamla idealet med äktenskap grundade på börd. Det 

sena 1700-talets ideal med äktenskap baserade på kärlek framför ståndstillhörighet synliggörs 

och speglas i Stenbergs förälskelser bland annat genom det faktum att han i en del av 

textavsnitten uttrycker tro på och hopp om att vinna kvinnornas kärlek, trots att de tillhörde 

ett högre stånd än vad han gjorde. Med formuleringar som: ”at det torde till äfwentyrs wara 
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möijeligt, at Fröken Aminof kunde bära någon ömhet för mig ehuru ringa jag än war”101 och: 

”Är det möijeligt, at Hon kan föredraga mig framför en sådan Herre––? O! huru stor är då 

icke min lycka!”102 ger Stenberg uttryck för att ha hoppats och trott på kärlek med Christina 

Charlotta Aminoff respektive Albertina Eleonora Gripenberg, som inte bara var av högre börd 

utan även adelskvinnor. Det faktum att Stenberg blev förälskad i och hoppades och trodde 

kunna utveckla kärleksrelationer med dessa kvinnor tyder på att han påverkades och 

inspirerades av det nya idealet. Detta skulle dock även ses som uttryck för att Stenberg 

faktiskt påverkades av det gamla idealet. Båda kvinnorna tillhörde adeln, vilket skulle kunna 

tala för att Stenberg hade ett särskilt intresse för kvinnor ur just det ståndet. Det skulle i sin tur 

kunna betyda att börd var viktigt för Stenberg, och att han hade särskilda avsikter med sina 

önskemål om kärlekspartner. Anledningen till detta kan ha varit att hans habitus fick honom 

att tro att livet blev bättre om han gifte sig med en kvinna från ett högre stånd, efter 

erfarenheter av att ha vuxit upp under enklare förhållanden i en bondefamilj. Naturligtvis kan 

kvinnornas gemensamma ståndstillhörighet även ha varit en slump eller berott på att Stenberg 

vistades i herrskapsmiljöer under undersökningsperioden, vilket gjorde att många av de 

kvinnor, bland dem hans kärlekar, som han mötte under tiden var adelskvinnor. 

      Enligt Coontz ersatte personliga val av make eller maka arrangerade äktenskap som ett 

socialt ideal i slutet av 1700-talet. Äktenskapet ansågs från och med då vara en privat relation 

mellan två individer snarare än en länk i ett större system av politiska och ekonomiska 

allianser.103 I ljuset av detta kan även det faktum att Stenberg själv valde att försöka att vinna 

just Christina Charlotta Aminoffs och Albertina Eleonora Gripenbergs kärlek och höll sina 

föräldrar utanför planerna på att hitta och välja en potentiell maka ses som en påverkan av och 

inspiration från det nya idealet. Stenbergs och kvinnornas föräldrar hölls alltså utanför 

förälskelserna på så sätt att de inte informerades om dem eller tillfrågades om att godkänna 

eller avslå dem. De hanterades privat även generellt. I fallet med Albertina Eleonora 

Gripenberg fick visserligen flera personer i hennes närhet reda på att Stenberg hade skickat 

kärleksbrev till henne, något som gav upphov till att rykten om detta spreds. Bortsett från det 

var förälskelserna inte offentliga, och Stenberg berättade om sin förälskelse i Albertina 

Eleonora Gripenberg endast för sin vän Rikström, som han verkligen litade på, och på sätt och 

vis även för pigan Maria genom att hon förmedlade breven till hans älskade. Även denna 
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generellt privata hantering av både förälskelserna och försöken till romantisk kontakt kan 

kopplas till Coontz resonemang om valet av make eller maka som en privat relation. 

      Något annat som kan tolkas som att Stenberg påverkades och inspirerades av det nya 

idealet är hans sätt att skriva om kärlek på. När han beskriver kvinnorna och förälskelserna i 

dem är det om romantik och kärlek som han skriver, inte om ekonomiska eller politiska 

arrangemang. Han använder genomgående ord som ”älska”, ”ömhet” och ”kärlek” när han 

beskriver kvinnorna och hoppet och önskan om att vinna deras kärlek. Det tyder på att hans 

känslor för kvinnorna verkar ha varit det som styrde hans vilja att utveckla kärleksrelationer 

med dem. Ingenstans i den del av levernesbeskrivningen som ingår i undersökningsperioden 

nämner Stenberg kvinnornas pengar eller deras familjers nätverk, eller att ett äktenskap med 

någon av dem skulle vara ett gott parti. Innan det nya idealet med kärlek som främsta grund 

för äktenskap växte fram var en prioritering av förnuftet framför känslorna i valet av 

äktenskapspartner viktig, utöver den politiska och ekonomiska aspekt som Coontz beskriver. 

Som Backman skriver var de viktigaste förutsättningarna för ett förnuftigt val att man valde 

en person ur rätt grupp, att det fanns ekonomiska förutsättningar och att man tog hänsyn till 

åldersskillnaden.104 Varken Coontz eller Backmans beskrivningar av det äldre idealet går att 

hitta i Stenbergs förälskelser under undersökningsperioden. Gällande åldersskillnaden tycks 

Stenberg ha varit jämnårig med kvinnorna – han var under 1780–1782 mellan 21 och 24 år 

gammal och Albertina Eleonora Gripenberg var i januari 1781 18 år gammal. Hur gammal 

Christina Charlotta Aminoff var framgår dock inte av källmaterialet. Det verkar emellertid 

inte ha varit en aspekt som var av betydande karaktär i dessa relationer, och därför är den inte 

relevant för en vidare analys i detta sammanhang. Det fanns troligtvis goda ekonomiska 

förutsättningar i ett äktenskap med någon av de två adelskvinnorna, som därmed också ingick 

i vad många ansåg var en fördelaktig social samhällsgrupp. Som tidigare har beskrivits är det 

dock inte något som Stenberg nämner över huvud taget. Tvärtom tycks det vara en 

självklarhet att han själv ska ha ett arbete, så att han kan försörja sin hustru. Denna 

målsättning illustreras bland annat genom följande exempel, där Stenberg reflekterar över en 

eventuell framtida försörjning av Christina Charlotta Aminoff:  

 
Och lät wara, at så wore; hwad har jag wäl at föda henne med? Men jag will ej gifta mig 
med henne förr än jag får någon sysla: men ack huru långt borta synes mig ännu icke 
den tiden wara? Och mån hon skulle wilja wänta på mig så länge?105 

 

																																																								
104 Backman, s. 148–149. 
105 Pehr Stenberg, s. 260. 
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Genom exemplet är det tydligt att Stenberg inte räknade med att erhålla några pengar eller 

ekonomiska fördelar genom ett giftermål med Christina Charlotta Aminoff. Han nämner inte 

heller något om den eventuella sociala status som ett giftermål med någon av kvinnorna 

skulle kunna innebära för honom. Det kan tolkas som att Stenberg inte inkluderade det gamla 

idealets prioritering av förnuft framför känslor i valet av kärlekspartner, utan tvärtom endast 

baserade sin önskan på att ingå i en kärleksrelation med någon av kvinnorna på sina känslor 

för dem. Det är alltså tydligt att Stenberg ville gifta sig med en kvinna som han älskade. I 

ljuset av detta kan det vidare tolkas som ännu ett tecken på att Stenberg påverkades och 

inspirerades av det nya idealet. En viktig källkritisk aspekt i detta sammanhang är emellertid 

att Stenberg naturligtvis kan ha haft tankar på ekonomiska förutsättningar och politiska, 

sociala och nätverksmässiga fördelar genom ett äktenskap med någon av kvinnorna, men valt 

att utelämna dem ur levernesbeskrivningen. Eftersom Stenberg sedan länge är död är det 

omöjligt att veta eller ta reda på om han hade dolda avsikter eller inte med sina förälskelser. 

Dessutom är det irrelevant för undersökningen, då det enda material som den är baserad på är 

just skildringarna och framställningarna i levernesbeskrivningen, där några sådana avsikter 

inte framgår. 

      En annan viktig källkritisk aspekt i frågan om hur Stenberg påverkades och inspirerades 

av det nya idealet är hans utbildning och blivande yrke. Som tidigare har beskrivits var det 

enligt Planck just män inom kyrkan eller med akademiska yrken som de adelskvinnor som 

gifte sig utom ståndet valde.106 Det faktum att Stenberg utbildade sig akademiskt till präst 

väcker frågan om det är möjligt att adelskvinnorna Christina Charlotta Aminoff och Albertina 

Eleonora Gripenberg hade tittat på och med ögonen visat ömhet för en dräng eller en bonde 

på samma sätt som för Stenberg. Om inte, tycks det gamla idealet och de gamla traditionerna 

och normerna ha spelat in här på så sätt att det i viss mån var accepterat för dessa kvinnor, 

utifrån det gamla idealets normer och regler, att vara intresserade av Stenberg på grund av 

hans klassresa från bondeson till en snart utbildad präst. Om Stenbergs utbildning och 

blivande yrke spelade roll för kvinnornas intresse eller inte går givetvis inte att fastställa. Det 

är likväl en källkritisk synpunkt som visar att de tecken på att Stenbergs förälskelser anslöt till 

det nya idealet med kärlek framför ståndstillhörighet som äktenskaplig grund kan ifrågasättas, 

även om flera av dem framstår som tydliga och mer obestridliga än andra. 

      Stenberg kan även på flera sätt sägas ha avvikit från det nya idealet i sina förälskelser, och 

därmed anslutit till det äldre idealet med äktenskap baserade på börd framför känslor. Ett 

																																																								
106 Planck, s. 67–68. 
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sådant sätt är det faktum att han över huvud taget resonerar kring börd, inte minst i sina av 

hopp, osäkerhet och tvivel präglade reflektioner över huruvida kärlek mellan honom och 

kvinnorna var möjlig eller inte. Detta tyder på att börd fortfarande var något som Stenberg tog 

i beaktande och som därmed hade en betydelse för hans försök till romantisk kontakt. Det 

faktum att även hans hoppfulla reflektioner innehöll tankar om börd pekar på att det gamla 

idealet fortfarande påverkade Stenberg. Detta kan kopplas till Eustaces tankegångar om hur 

de personliga valen av gemål vid uppvaktning, som det nya idealet medförde, innebar 

mottagandet av en ny social status i samhället för män och kvinnor. Även om kärleken ersatte 

pengar och börd som fokus för äktenskapet var det fortfarande viktigt att man gifte sig. 

Eftersom många män skaffade egna hem först då de hade gift sig var giftermål och byggandet 

av ett hem av samma betydelse. Då byggandet av ett hem för männen innebar att få den 

sociala rollen som hushållets överhuvud kan äktenskapet ses som en nyckel till mognad. 

Männens beslut kring uppvaktning hade en oundviklig, avgörande och långsiktig påverkan på 

deras sociala ställning. Eustace menar därför att uppvaktning innebar inte bara romantisk 

kärlek, utan även försök till att skapa ekonomiska och sociala kontrakt, så länge äktenskap var 

så nära sammankopplade med sociala och statusmässiga innebörder.107 Vid en tillämpning av 

detta synsätt på Stenbergs förälskelser, då båda hans kärlekar var adelskvinnor och då han 

reflekterade mycket över börd, är en möjlig tolkning att han faktiskt hade känslor för 

kvinnorna som han uppvaktade, men att uppvaktandet samtidigt också utgjorde försök till att 

erhålla en god, och hög, social status i samhället. Om så var fallet kan det gamla idealet sägas 

ha påverkat honom starkt i hans förälskelser. Även det faktum att han ofta skriver om sin 

osäkerhet och sitt tvivel i anslutning till både sin och kvinnornas börd, och beskriver sig själv 

som ”fattig” i kontrast mot kvinnorna som han kallar för ”förnäma”, gör att han indirekt 

förklarar sitt missmod och sitt tvivel med just börd. Det visar att börden ännu spelade roll i 

valet av gemål och styrde och begränsade möjligheterna till detsamma, något som i sin tur 

pekar på att det gamla idealet delvis hade inflytande på Stenberg. 

      Också den rädsla för att bli observerad av andra som Stenberg uttrycker flera gånger är ett 

tecken på att kärleken inte var helt fri och öppen, och att han kanske inte kunde ha en 

förälskelse med vem som helst. Denna rädsla kan ha berott på att Stenberg var informator och 

att det kunde anses vara olämpligt om han tog romantisk kontakt med kvinnor i den familj 

som han arbetade för eller med kvinnor i familjer som hans arbetsgivare umgicks med. Med 

Backmans beskrivning av normerna för adelskvinnorna att gifta sig med någon ur samma 
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stånd, och Plancks tankegångar om att ett giftermål mellan en adlig person och någon utom 

ståndet vanligtvis ansågs vara otänkbart,108 kan dock Stenbergs rädsla för att hans känslor 

skulle upptäcktas förstås som något som hade med börd att göra också. Även textavsnittet 

som beskriver hur han fick höra om major Gripenbergs avfärdande av Mörts frieriförsök och 

hur rädd Stenberg blev för att råka ut för samma sak tyder på detta. Sammantaget kan detta 

tolkas som att det trots det nya idealet, i slutändan, var föräldrarna som bestämde, eller hade 

ett starkt inflytande, i frågan om vem som deras barn skulle gifta sig med. Stenbergs beroende 

av major Gripenbergs godkännande och samtycke för att vinna hans dotters kärlek framgår av 

följande exempel: 

 
Jag fant wäl huru olikt mariage detta wore och huru swårligen jag skulle winna Majorns 
samtycke om jag ock kunde wara så lycklig at äga min älskade Frökens kärlek; men jag 
kunde dock icke lämna ett så gladt hopp, och förgat wisserligen icke at innesluta denna 
saken i Guds wälbehag och försyn, altid nögd med utgången, ehuru den tankan, at 
förlora min Fröken, altid förekom mig något ryslig.109 

 

Ur detta perspektiv kan relationernas privathet betraktas som inte bara ett tecken på att 

Stenberg följde det nya idealet, utan även det motsatta – det faktum att förälskelserna hölls 

hemliga kan även ha skett till följd av en rädsla för att förhållandena inte skulle vara tillåtna 

av framför allt kvinnornas föräldrar, vilket i sin tur skulle kunna vara ett resultat av det äldre 

idealet. Denna tolkning korresponderar med Backmans beskrivning av äktenskapsstrategierna, 

som tillhörde den äldre synen på äktenskap och som användes för att exempelvis en 

handelsfamilj eller ett företag skulle bevara sitt kapital och därigenom stärka företagets 

position. Äktenskapsstrategierna grundade sig inte på tanken om kärlek som ett villkor för 

äktenskap. Unga män och kvinnor fick inga valmöjligheter, utan deras föräldrar bestämde 

vilka de skulle gifta sig med. Äktenskap ansågs vara familje- och släktangelägenheter snarare 

än privata. För döttrarna var fadern deras så kallade giftoman, och de förväntades anpassa sig 

till hans önskemål.110 Mot denna bakgrund kan Stenbergs hemlighållande av förälskelserna 

förstås som en rädsla för och ett försök till att undvika att väcka förtret hos kvinnornas 

föräldrar och därmed riskera att mista chansen till att få sin älskade, förlora sitt arbete och 

kanske även bli av med sitt goda rykte, och att han därigenom påverkades av det gamla 

idealet. Samtidigt kan hemlighållandet tolkas som att han inspirerades av det nya idealet och 

höll relationerna privata mellan sig och kvinnorna. 
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      Något som styrker tolkningen av hemlighållandet som en följd av det gamla idealets 

påverkan är vad Backman skriver om förändringen i synen på kärlekens betydelse. Enligt 

henne ändrades den inte omedelbart. Det arrangerade äktenskapet fortsatte att finnas kvar 

under en lång tid, framför allt i de högre sociala skikten. De olika uppfattningarna om 

äktenskapet existerade parallellt så länge de olika generationerna hade skilda uppfattningar 

om kärleken.111 Hon menar vidare att uppfattningen om kärlekens förutsättningar för 

äktenskapet hade sin brytningstid vid tiden för sekelskiftet 1800,112 det vill säga cirka 20 år 

efter undersökningsperioden för denna uppsats. I Stenbergs fall utgör båda idealen rimliga 

och trovärdiga förklaringar till hans tankesätt och handlingar i förälskelserna. Ambivalensen 

och blandningen av det gamla och det nya idealet, där kärleken spelade olika stor roll för 

äktenskapet, är tydlig i hans förälskelser och försök till romantisk kontakt. Det verkar som om 

han påverkades och inspirerades av båda idealen på samma gång. I sina handlingar och sin 

prioritering av känslor tycks han ha följt det nya idealet, då han genom bland annat blickar, 

gåvor och kärleksbrev försökte att utveckla kärleksrelationer med kvinnor av högre börd. 

Samtidigt tycks hans tankar och reflektioner ha påverkats av det gamla idealet, inte minst då 

de ofta fokuserade på börd. Det faktum att reflektionerna över börd ibland påverkade 

Stenbergs handlingar, till exempel att han efter tankar på sin låga börd i jämförelse med 

Christina Charlotta Aminoffs höga börd valde att slänga lysmaskarna pekar på att det gamla 

idealets påverkan på honom till och med dominerade över det nya idealets i vissa fall. 

Stenbergs anslutning till två ideal kan kopplas till Backmans diskussion om hur två olika 

uppfattningar om kärlekens villkor för äktenskapet samexisterade. Mot denna bakgrund är en 

möjlig tolkning att Stenberg inspirerades av det nya idealet som satte känslorna i fokus 

samtidigt som han, genom sin habitus som hade formats av samhällets normer och traditioner, 

präglades av det äldre idealet som begränsade möjligheterna till kärlek med personer ur högre 

stånd, något som är tydligt i hans sätt att reflektera över sin och kvinnornas börd på. 

      Sammantaget visar detta att de två olika idealen, det nya med äktenskap baserade på 

kärlek och det gamla med äktenskap grundade på börd och status, påverkade relationen 

mellan kärlek och börd i Stenbergs levernesbeskrivning 1780–1782. Genom det nya idealets 

påverkan kan kärleken sägas ha haft en överordnad position gentemot börden, och lett till att 

Stenberg satte sina känslor framför sin sociala status när han försökte att utveckla 

kärleksrelationer med två adelskvinnor. Samtidigt påverkade det gamla idealet sambandet 

mellan kärlek och börd på så sätt att Stenbergs och kvinnornas olika börd faktiskt spelade roll 
																																																								
111 Backman, s. 145. 
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för framför allt hans tankegångar om förälskelserna, vilket i sin tur påverkade hans handlingar 

i förälskelserna på ett begränsande sätt. Detta innebär att kopplingen mellan kärlek och börd i 

Stenbergs levernesbeskrivning under undersökningsperioden var komplicerad och hade 

betydelse för utvecklingen av hans förälskelser och försöken till romantisk kontakt. Börden 

gjorde kärleken restriktiv i och med Stenbergs och kvinnornas olika ståndstillhörigheter på 

grund av det gamla idealets påverkan. Samtidigt kan kärleken sägas ha trotsat börden på så 

sätt att det nya idealets inflytande på Stenberg fick honom att ändå, trots vetskapen om deras 

skillnader i börd och dess betydelse, uppvakta adelskvinnorna och hoppas på att ingå i 

kärleksrelationer med dem. 

 

3. Sammanfattning 

Denna undersökning av relationen mellan kärlek och börd i Pehr Stenbergs 

levernesbeskrivning år 1780–1782 visar att han förälskade sig i två kvinnor, Christina 

Charlotta Aminoff och Albertina Eleonora Gripenberg, som båda var adelskvinnor, under 

undersökningsperioden. Hans förälskelse i Christina Charlotta Aminoff pågick från april 1780 

till december 1780. Förälskelsen tog sig uttryck enbart genom ett utbyte av blickar. Att 

Stenberg aldrig vågade tala med henne eller berätta om sina känslor förklarar han delvis med 

att hans förnuft ”förbjöd honom” att göra det. Under majoriteten av 1700-talet var normen att 

man skulle välja äktenskapspartner genom att använda förnuftet och gifta sig med någon ur 

det egna ståndet. Stenbergs hänvisning till förnuft har därför en tydlig koppling till deras 

skillnader i börd. Han valde att inte tala med henne delvis på grund av deras ståndsskillnader 

och att han av den anledningen inte trodde sig kunna gifta sig med henne. Ståndsskillnaderna 

påverkade alltså handlingsutrymmet i förälskelsen på så sätt att han valde att lyssna till sitt 

förnuft och därmed inte, genom samtal, ta romantisk kontakt med en kvinna från ”fel grupp”. 

Stenberg planerade även att ge Christina Charlotta Aminoff en gåva i form av lysmaskar, men 

förkastade den efter att av sin elev ha fått höra talas om en man som hade blivit utskickad ur 

huset av hennes far sedan han hade önskat fria till hennes syster. Eleven menade att mannen 

var en ”stålle” som trodde sig vara värdig henne, något som fick Stenberg att kritiskt 

reflektera över sin egen börd i jämförelse med Christina Charlotta Aminoffs. Hans beslut att 

förkasta gåvan på grund av att han trodde att varken den eller han själv var tillräcklig eller 

värdig henne kan direkt kopplas till börd. Ståndsskillnaderna mellan dem påverkade hans 

tankesätt och begränsade därmed handlingsutrymmet i förälskelsen så pass mycket att han, 

med sin bakgrund, inte ansåg sig kunna ge en så ringa gåva till en kvinna av hennes börd. 
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      Stenbergs förälskelse i Albertina Eleonora Gripenberg pågick från december 1780 och 

under resten av undersökningsperioden. Även i denna relation utgjorde växlandet av ögonkast 

”ett språk”, en kommunikation som det var viktigt att övriga medlemmar i hushållet inte 

upptäckte. Några av ordväxlingarna ägde rum direkt mellan Stenberg och Albertina Eleonora 

Gripenberg, men även indirekt genom allmänna yttranden inför andra människor samtidigt 

som han och hon hade ögonkontakt. Han uttryckte även sin kärlek till henne genom en gåva i 

form av ett glas, men då hon gav bort glaset till sin syster kan det ses som ett misslyckat 

försök av Stenberg till att utveckla relationen. I två brev framförde han sin kärlek till henne 

och bad om ursäkt för den. Breven fyllde en av de funktioner som var mest centrala för 

kärleksbrev under denna tid: att förstärka och fördjupa kärleken mellan de skrivande bland 

annat genom att övertyga mottagaren om avsändarens starka känslor. Detta då han berättade 

om sina känslor för henne. Hemlighållandet av blickar och samtal är tydligt kopplat till börd. 

Eftersom det ansågs vara otänkbart för Albertina Eleonora Gripenberg som en adelskvinna att 

gifta sig med någon utom ståndet samt eftersom äktenskapet var en familjeangelägenhet 

enligt 1700-talets äktenskapsstrategier var ett äktenskap mellan henne och Stenberg förbjudet 

ur föräldrasynpunkt, just på grund av deras olika börd. Det innebär att ståndsskillnaderna 

begränsade handlingsutrymmet i Stenbergs förälskelse på så sätt att han av rädsla för att bli 

upptäckt av hushållsmedlemmarna sökte romantisk kontakt med sin älskade genom blickar, 

korta ordväxlingar och brev i lönndom, eftersom kontakten av ståndsmässiga skäl var 

otillåten. Breven fungerade dessutom som ett sätt för honom att i lönndom förklara sina 

känslor för sin älskade, något som han av fruktan för att bli observerad inte vågade göra 

muntligt. Därmed kan även breven betraktas som ett tecken på att ståndsskillnaderna 

begränsade handlingsutrymmet i förälskelsen, då breven ersatte de muntliga samtal som inte 

var möjliga på grund av parternas olika börd. 

      Stenberg reflekterar genomgående över sin respektive kvinnornas börd i 

levernesbeskrivningen, där han jämför sin lägre börd med kvinnornas eller andra personers 

högre börd. Reflektionerna präglas av känslor av hopp, osäkerhet och tvivel gällande huruvida 

kärlek mellan honom och kvinnorna kunde vara möjlig eller inte på grund av 

ståndsskillnaderna. Stenberg såg sin egen börd som otillräcklig gentemot deras. Han beskriver 

sig själv som ”fattig” och ”tölpaktig” och kvinnorna som ”förnäma”, något som tyder på att 

han var medveten om skillnaderna i börd, att han reflekterade över dem och att hans habitus 

var formad av kollektiva minnen till att sammankoppla fattigdom med tölpaktighet och högre 

börd med att vara förnäm. Ur ett habitusperspektiv är det troligt att tidens ideal, traditioner 

och normer formade Stenbergs habitus till att se det som otroligt att en kvinna av högre börd 
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skulle älska honom, vilket lade grund för tvivlet och osäkerheten. Samtidigt tog hans hopp 

spjärn mot dessa normer, delvis tack vare kvinnornas ömma blickar. 

      Stenberg påverkades och inspirerades av både det nya idealet med äktenskap baserade på 

kärlek och det gamla idealet med äktenskap grundade på börd och status. Det nya idealet 

speglas och synliggörs i hans förälskelser bland annat genom att han uttrycker tro på och hopp 

om att vinna kvinnornas kärlek, trots att de var av högre börd än vad han var. Även det 

faktum att Stenbergs förälskelser hölls privata mellan honom och kvinnorna talar för att han 

inspirerades av det nya idealet. Det nya idealet speglas också i Stenbergs sätt att skriva om 

kärlek på. Han använder ord som ”älska”, ”ömhet” och ”kärlek”, och nämner aldrig 

potentiella pengar eller nätverk i kvinnornas familjer. Det tyder på att det, i enlighet med det 

nya idealet, var just känslorna som fick honom att vilja utveckla kärleksrelationer med 

kvinnorna. Stenbergs påverkan av det gamla idealet synliggörs bland annat i det faktum att 

hans reflektioner över om kärlek mellan honom och kvinnorna var möjlig eller inte ofta 

handlar om deras olika börd. Det pekar på att börd var en aspekt som han ansåg var viktig i 

övervägandena om hur förutsättningarna för kärlek såg ut. Under denna tid utgjorde 

uppvaktningar försök till att inte bara skapa romantiska förbindelser utan även ekonomiska 

och sociala kontrakt. Mot denna bakgrund kan Stenbergs förälskelser med de två 

adelskvinnorna tolkas som att han, utöver att följa sina känslor, försökte att få en god social 

status i samhället genom att försöka att ta romantisk kontakt med dem, vilket talar ytterligare 

för det gamla idealets inflytande. Även rädslan för att förälskelserna skulle observeras av 

andra kan kopplas till börd, vilket styrker sannolikheten att relationernas privathet inte bara 

var ett tecken på att han inspirerades av det nya idealet, utan även av det gamla. 

      Relationen mellan kärlek och börd i Stenbergs levernesbeskrivning under 

undersökningsperioden var komplicerad. Bördens betydelse begränsade kärleken och 

förälskelserna handlingsutrymme på grund av det gamla idealets påverkan samtidigt som 

kärleken trotsade börden genom att det nya idealet fick Stenberg att, trots vetskapen om 

skillnaderna i börd, försöka att utveckla kärleksrelationer med adelskvinnorna. 
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