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Abstract 

Romance in the era of romanticism  

A comparative study of representations and conceptions of love in literature and among the 

Swedish nobility 1741-1782.  

The period of investigation chosen for this master’s thesis is often said to be the birth of the 

romantic era, a time when love supposedly conquered marriage. My aim has been to study both 

fiction and autobiographical texts, such as diaries and letters, to broaden our understanding of 

conceptions of love in the period of Romanticism. With hopes to provide a new perspective on 

historical conceptions of love: how people understood and described it in their everyday lives. 

The men and women of the nobility are often portrayed as unable to afford love, as it were; too 

much of their good name and wealth were dependent on marriage alliances and the politics of 

landed property and inheritance. But they too read the famous novels of their day and were 

influenced by the changes in culture and society, but to what extent? On the basis of a modern 

definition of romantic love, I have chosen a number of themes for comparison; independence, 

gender, class and faith. This study shows that the concept of love imagined and the love 

experienced differ depending on these themes. Love was an idea as well as an emotion 

experienced. However, the idea proved elusive in the everyday lives of the men and women 

studied. The novels are critical towards the nobility’s way of life: love ought to be natural and 

differences in income or status ought not to stand in the way of love. Love in its purest form was 

perceived to be a way to God. Two souls in love were considered destined by nature for each 

other. To love was to live, and to live was to love. 

Keywords: love, emotion, sensibility, imagination, nobility, Romanticism, gender, novels, idea 
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1. Inledning – Adligt äktenskap, förnuft eller känsla? 

Det var förmodligen en kylig vinterdag den 18 januari 1771 då Louisa Ulrika Horn satte sig ner 

vid sitt skrivbord på Törnsborg för att författa ett svar på det brev hon fått av sin tilltänkte make, 

Carl Gabriel Mörner. Detta brev liksom de övriga breven, skriver hon på franska. Hennes första 

brev till Carl Gabriel Mörner skrivs den 18 januari. Hon är 20 år gammal och om ett år kommer 

de två vara man och hustru. Man kan tänka sig att Carl Gabriel Mörner, en man i sina bästa år 

(nyligen fyllda 34) och med en hygglig förmögenhet, nu var i behov av en hustru. Både Louisa 

Ulrika Horn och Carl Gabriel Mörner var av adlig släkt. Det ansågs vara en god match och vid 

en första anblick verkar deras äktenskap och val av partner ligga helt i linje med föreställningen 

om ett adligt resonemangsäktenskap. Var det verkligen så eller hade de två redan hunnit färgas 

av den nya tidens romantiska ideal?  

Forskare är onekligen oense om hur stor betydelse kärleken faktiskt hade i äktenskapet för adeln 

under 1700-talet. Vissa hävdar att kärlek visst fanns med i åtanke då man valde sin partner 

medan andra hävdar att börd, titlar och status var det enda som faktiskt betydde något.1 I 

inledningen till sin avhandling Kärlekens språk skriver Brita Planck att 1700-talets adliga 

kärleksbrev lätt kan uppfattas som svulstiga och översentimentala men att deras språk var 

meningsskapande och därmed inte endast tom retorik.2 Kärlek var, menar hon, en viktig aspekt i 

adliga äktenskap under 1700-talet.3 Dagböcker och brev skrivna under 1700-talet ger oss insyn i 

hur adeln själva uppfattade och upplevde kärlek och äktenskap, både i hur de ser på sitt eget liv 

men även hur de kommenterar andras. Trots att dessa brev och dagböcker till viss del ger oss en 

direkt inblick i det dagliga livet för en adlig person så anser jag det viktigt att komplettera med 

andra typer av källor, nämligen skönlitteratur. Syftet med detta är att ge en representativ bild av 

tidens sociala och kulturella diskurs.4 

                                                           
1 Planck, Brita. Kärlekens språk. Ineko AB. Göteborg. E-publikation. 2014 s. 14-15, 49-50, 55-56, 66-67. Vainio-
Korhonen, Kirsi. Sophie Creutz och hennes tid. Bokförlaget Atlantis. Stockholm. 2011. s. 45, 174, 190-191. 
Ilmakunnas, Johanna. Ett ståndsmässigt liv. Bokförlaget Atlantis. Stockholm. 2012. s. 69-70, 72, 76, 84-85. Ulvros, 
Eva Helen. Kärlekens villkor. Historiska Media. Lund. 1998. s. 34.  
2 Planck, Kärlekens språk. s. 13-14, 92-93, 101, 108, 115, 121- 137.  
3 Ibid. s. 139-140, 143. 
4 Det finns flera forskare som diskuterar skönlitteraturens möjligheteter och utmaningar i känslohistorisk forskning, 
dessa är exempelvis; Planck, Kärlekens språk. s. 91. Ambjörnsson, Ronny, Den utopiska kärleken, Familjeporträtt. 
Essäer om familjen, kvinnan, barnet och kärleken i historien, Hedemora och Möklinta 1978. s. 108. Bagerius, 
Henric. Lagerlöf Nilsson, Ulrika. Lundqvist Pia. ”Skönlitteraturen i historievetenskapen – några metodologiska 
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Jag vill med min undersökning vidga förståelsen av den romantiska kärleken i romantikens 

begynnelse. Jag vill komplettera en bild av kärlek som tidigare förbisetts, kärlek som romantisk 

känsla men även kärlek som ett politiskt maktsystem.5 Jag vill bredda den tidigare forskningen 

kring kärlek genom att utforska både det kulturella och det sociala sammanhang som den 

moderna kärleken växte fram i.  

1.1.1 Romantik under romantiken – kärlekens historia 

Att människor alltid har känt känslor i historien är de flesta överens om men när man kan studera 

känslor i historien och hur man bör studera denna rosenröda känsla är frågor om vilka det råder 

delade meningar. Vissa menar att kärlek endast kan studeras genom upplevelsen som speglar 

förståelsen av kärlek så som den beskrivs i exempelvis brev och dagböcker. Andra anser att 

kärlek endast kan förstås framställd i ideologi, tanke och föreställning i romaner, musik och 

poesi.6 Vissa forskare hävdar att den romantiska kärleken inte fanns före 1700-talet, innan den 

”moderna” romantiken uppkom.7 Medan andra forskare betonar att vi inte kan komma närmare 

verkligheten än vad språket tillåter8 och eftersom kärlek inte existerade som begrepp (med de 

värderingar som vi tillskriver det idag) så fanns det ingen romantisk kärlek tidigare.9 Det finns 

samtidigt många tidigmoderna forskare som menar att det fanns romantisk kärlek före 1700-talet, 

även om det inte såg ut som idag eller uttryckte sig på samma vis.10  

                                                           
reflektioner.” Historisk Tidskrift 133:3. 2013 s. 384- 409. Wickberg, Daniel. “What is the History of Sensibilities? On 
Cultural Histories, Old and New”. Oxford journals. s. 661-662. Sanner, Inga. Den segrande eros. Nya Doxa. Nora. 
2003. s. 13. Kern, Stephen. The Culture of Love. Harvard University Press. London. 1994. s. 2-9.  
5 Därmed inte sagt att kärlek och äktenskap inte har undersökts eller diskuterats i makttermer tidigare. Relationer 
mellan könen är ofta maktkodade och hierarkiskt bundna i genussystem. Det jag anser har förbisetts är det 
ojämlika handlingsutrymmet i kärleksdefinitionen.  
6 Rosenwein, Barbara H. “Worrying about Emotions in History”, The American Historical Review 107:3 (2002), s. 
821. Douglas, Christina. Kärlek per korrespondens. Carlsson Bokförlag. Stockholm. 2011. s. 16, 30, 32, 40. Sanner, 
Den segrande eros. s. 9-13. Kern, The Culture of Love. s. 2-9. Macfarlane, Alan. Marriage and Love in England 1300-
1840. Basil Blackwell. Oxford. 1987. s. 190-192.  
7 Ambjörnsson, Den utopiska kärleken. s. 108. Nordland, Hugo. ”Eviga emotioner och konstruerade känslor”, 
Scandia. 78:2. 122-123. Rosenwein. ”Worrying about Emotions in History.” s. 828-830.  
8 Solomon, Kim. “Den kulturella vändningens provokationer” Scandia. 2010. 75:1. s. 61.  
9 Jarrick, Arne. Kärlekens makt och tårar. Norstedts Förlag. Stockholm. 1997. s. 9-10.  Ambjörnsson, Den utopiska 
kärleken. s. 108. 
10 Rosenwein, ”Worrying about Emotions in History”. s. 821. Sanden, Annika. Östlund Joachim. ”Medkänslans makt 
och gränser”, Historisk Tidskrift. 130:4. 2010. s. 600-610. Stadin, Kekke. Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. 
Lund. Nordic Academic Press. 2004. s. 53-54. Stearns. Carol. Stearns Peter. Emotions and Social Change. Holmes 
and Meier Publishers Inc. New York. 1988. s. 89.  
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Romantiken som epok och ideologi bröt igenom under 1700-talet och handlade om det mystiska 

och det känslosamma. Den genomsyrade hela samhället politiskt, kulturellt och religiöst. Man 

lovsjöng kärleken och tillskrev den en betydelse som påminner om dagens.11 Att få gifta sig av 

kärlek blev ett etiskt ställningstagande som utvecklades till att bli en rättighet snarare än ett 

undantag. Utvecklingen kring adliga äktenskap gick från att vara en mer kollektiv angelägenhet 

där släkters ekonomiska tillgångar och jordinnehav skulle säkras och adelsnamnet föras vidare 

till att mer handla om två individers känslor och önskemål. I artikeln ”Medkänslans makt och 

gränser” analyserar Annika Sandén och Joachim Östlund upprättandet av olika statliga system 

och institutioner i samhället för att kunna redogöra för hur människan formas och omformar sina 

känslor över tid.12 Att följa känslornas utveckling visar vilket sätt människan tillåts känna och 

berättar vad det är för samhälle vi lever i.13 Daniel Wickberg skriver att vår tolkning och 

förståelse av känslor och kärlek speglar olika representationer i olika diskurser och kulturella 

konstruktioner.14  

“The sensibility of an era is not only its most decisive, but also its most perishable, aspect. One may 

capture the ideas (intellectual history) and the behavior (social history) of an epoch without ever 

touching upon the sensibility or taste which informed those ideas, that behavior.”15  

John Gillis är inne på samma spår som Wickberg. Kärlek som idé skiljer sig från kärlek som 

handling. Begreppet har genomgått en utvecklingsprocess som bearbetats igenom historiens 

samhällen till att bli det vi idag anser vara kärlek.16 Kärlek är därför, enligt vissa forskare, ett 

historiskt sett modernt begrepp17 och socionomen Jean-Claude Kaufmann beskriver kärlek som 

en myt som blev sann.18 Att se kärlek som en myt leder in på det konstruktivistiska perspektivet 

där gränsen mellan föreställning och upplevelse upphävs. Sociala normer i samhället avgör hur 

                                                           
11 Macfarlane. Marriage and Love in England 1300-1840. s. 176-191. Ambjörnsson, Den utopiska kärleken. s. 108-
117. Ulvros, Eva Helen. Kärlekens villkor. Historiska Media. Lund. 1998. s. 34.  
12 Sanden, Annika. Östlund Joachim. ”Medkänslans makt och gränser”. Historisk Tidskrift. 130:4. 2010. s. 594. 
13 Ibid. s. 600-602, 610. Gillis. John. R. From Ritual to Romance: Toward an Alternative History of Love i Stearns. 
Carol. Stearns Peter. Emotions and Social Change. Holmes and Meier Publishers Inc. New York. 1988. s. 88-90.  
14 Wickberg, “What is the History of Sensibilities?”s. 661 – 662.  
15 Wickberg.  “What is the History of Sensibilities?” s. 667, s. 276.  
16 Gillis. From ritual to Romance: Toward an alternative history of love. s. 90. 
17 Ambjörnsson. Den utopiska kärleken. s. 108.  
18 Kaufmann, Jean-Claude. The Single Woman and the Fairytale Prince. Polity Press. Cambridge. 2007. s. 61.  
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vi bör känna, hur det ska vara och varför vi känner som vi gör.19 Till skillnad från dessa forskare 

är de, som enligt Arne Jarrick, ser kärleken som en historisk realitet. Det finns en essens som är 

kärlek, det är inte den som förändrats över tid utan snarare kärlekens villkor.20 Problematiken 

med detta synsätt är, enligt Rosenwein, om man som forskare tillämpar nutidens förklaringar och 

modeller på dåtiden.21 Jarrick menar att kärlek existerade som fenomen före det moderna 

begreppet men yttrade sig på ett annat sätt, och ju längre tillbaka i historien vi går, desto större 

blir skillnaderna.22  William Reddy använder sig av begreppet emotives för att förklara 

känslornas föränderlighet i relation till sociala konstruktioner. Enligt Reddy är känslor;”managed 

and shaped, not only by society and its expectations but also by individuals themselves as they 

seek to express the inexpressible, namely how they feel.”23 Enligt Reddys synsätt utgör kärlek en 

dialog där både föreställning och framställning påverkar varandra. Rosenwein påpekar att även 

om ett samhälle har övergripande normer, värderingar och kulturella uttryck när det kommer till 

kärlek, kan två personer fortfarande uppfatta kärleken olika och kärlek kan ta sig olika uttryck 

beroende på en mängd olika orsaker som exempelvis kön eller klass.24 

1.1.2 Den moderna romantiska kärleken 

Jag kan konstatera att flera forskare är ense om att den romantiska kärleken, som vi känner den 

idag, sannerligen är en modern föreställning. Den moderna kärleken utmärks av flera 

kännetecken. Enligt Ambjörnsson innebär det att:  

- Kärleken är ett frivilligt förhållande mellan två självständiga individer. 

- Kärleken utspelas i en intimitet. 

- Kärleken syftar till en långvarig förbindelse, med få undantag garanterad av äktenskap. 

- Kärleken är ett andligt-sinnligt samspel där ömhet och förståelse spelar större roll än 

sexuell attraktion, även om denna förutsätts finnas med. 

- Kärleken artikuleras företrädelsevis av kvinnan.  

                                                           
19 Planck. Kärlekens språk. s. 22. Reddy. William. M. The Navigation of Feeling. Cambridge University Press. New 
York. 2001. s. 4, 20, 34-45, 54-57, 92-95. 
20 Jarrick. Kärlekens makt och tårar. s. 10.  
21 Rosenwein. Worrying about Emotions in History”. s. 829-837. Se även; Gillis. From ritual to Romance. s.97. 
Planck. Kärlekens språk. s. 21. 
22 Jarrick. Kärlekens makt och tårar. s. 10.  
23 Rosenwein. H, Barbara. “Worrying about Emotions in History.” s. 837. 
24 Ibid. s. 839-843. 
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- Kvinnan är i de flesta fall socialt underlägsen mannen och inte sällan ekonomiskt 

beroende av äktenskap. 

- Kärleken förenar två individer, vilka föreställs vara ”som skapade för varandra”.25 

Hur väl dessa romantiska egenskaper återfinns i min undersökning av adliga äktenskap och i 

skönlitteratur återstår att se. I min undersökning är det den kärleksrelation mellan man och 

kvinna som undersöks. Författaren och litteraturvetaren C. S Lewis definierar fyra olika typer av 

kärlek. dessa är; ömhet, vänskap, eros (den romantiska kärleken) och 

välgörenhet/medmänsklighet.26 Språket är, anser Lewis, grundläggande för att kunna förklara 

och definiera innebörden och begreppens mening.27 Lewis definition av den romantiska kärleken 

är, i likhet med Ambjörnssons, idealtypisk för den moderna romantiska kärleken. Deras 

definitioner av kärlek är det jag väljer att använda mig av som teoretiskt verktyg för att själv 

kunna utläsa romantisk kärlek och dess innebörd i mitt material. Det första som Lewis diskuterar 

gällande eros är betydelsen av sexuellt umgänge och sexuell attraktion. Eros är den romantiska 

kärlek som uppstår mellan man och kvinna.28 I den uppstår passion, lust och längtan; en känsla 

av att vara ett.29 I likhet med det som Sanner skriver var kärlek något mer än bara en känsla, den 

kopplade samman kroppen och själen. Den heterosexuella kärleken var också ”en väg till 

Gud”.30 Gud var enligt Swedenborg (som Sanner behandlar) en förening mellan vishet och 

godhet, de två egenskaper som mannen och kvinnan ansågs besitta var och en för sig.31 Sanner 

diskuterar teorier och föreställningar, men väljer att inte fokusera på kärlek som upplevd känsla; 

Christina Douglas å andra sidan (i sin avhandling) gör det motsatta. Sammanfattningsvis handlar 

Sanners diskussion om vad kärlek är medan Douglas främst förklarar hur kärlek upplevs. Jag 

ämnar göra båda i min undersökning. 

Teoretiskt var det under romantiken som kvinnans roll lyftes på ett annat sätt än tidigare. Hon 

ansågs vara den känsligare men med de rätta andliga anlagen som kunde hjälpa mannen känna 

känslor på djupet. Men mannen kunde också ge kvinnan av sina egenskaper det vill säga det 

                                                           
25 Ambjörnsson, Den utopiska kärleken. s. 108, 116-117. 
26 Ambjörnsson, Den utopiska kärleken. s. 108, 116-117. 
27 Lewis, C. S. The Four Loves. Collins. London. 1960. s. 13.  
28 Ambjörnsson, Den utopiska kärleken. s. 114-115.  
29 Ibid. s. 116.  
30 Sanner. Den segrande eros. s. 34-35. 
31 Ibid. s. 35-36. 
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intelligenta, rationella och logiska.32 Könen spelade olika roller som skulle komplettera varandra. 

I den romantiska kärleken skulle den sexuella glöden finnas men den fick inte överskugga den 

sublima känslan. Det görs en skillnad mellan kärlek, sex, passion och lust.33 Samhället påverkas 

både i synen på och etablerandet av nya moraliska och etiska ställningstaganden samtidigt som 

kärleken påverkas av samhället, som ger utrymme för den romantiska känslan som är 

självförverkligande och identitetsskapande.  

För att kort sammanfatta mina teoretiska utgångspunkter avser jag följa i Plancks fotspår och 

undersöka den romantiska kärleken som den beskrivs av bland andra Ambjörnsson, Sanner och 

Lewis. Det är den heterosexuella relationen mellan man och kvinna som undersöks med fokus på 

den romantiska kärleken där kärleken idealtypiskt beskrivs som ömsesidig, intim, monogam, 

idealisk och exklusiv.34 Den romantiska kärleken är självförverkligande och identitetsskapande, 

den är både biologisk och socialt konstruerad.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

År 1772 stod bröllopet mellan Louisa Ulrika Horn och Carl Gabriel Mörner klart. Deras 

brevväxling hade pågått relativt regelbundet under året som varit. Deras brev och äktenskap sker 

precis i den tid då flera forskare menar att kärleken segrar i äktenskapet.35 Trots att adeln anses 

vara den sociala grupp där kärleksidealet hade svårast att slå rot är det, anser jag, en tacksam 

grupp att undersöka då det kommer till kärlek, både gällande deras kärleksideal och hur det 

uttrycktes i deras vardag.36 Syftet med min undersökning är att, genom ett känslohistoriskt 

perspektiv, belysa och analysera den romantiska kärleken så som den beskrivs dels i adliga brev 

och dagböcker och i romaner från tiden. Genom att jämföra hur kärlek upplevs och beskrivs i det 

vardagliga livet med hur det skildras och uppfattas i skönlitterära texter hoppas jag kunna bidra 

till en djupare förståelse av hur kärlek som begrepp föreställts och framställts.  

                                                           
32 Gillis. From ritual to Romance. s. 88. Douglas. Kärlek per korrespondens. s. 28-32. Ulvros, Kärlekens villkor. s. 94.  
33 Planck. Kärlekens språk. s. 18.  
34  Planck. Kärlekens språk. s. 17-18, 91. Ambjörnsson, Den utopiska kärleken. s. 116-117. Lewis. The Four Loves. 
s.111- 117, 123-124. Sanner. Den segrande eros. s. 34-36.  
35 Coontz, Stephanie. Marriage, a History. Penguin Books. London. 2006. s.5, 7, 9-10. Lystra. Searching the Heart. s. 
29-31. Reddy. The Navigation of Feeling. s.146. Douglas. Kärlek per korrespondens. s. 20-21.  
36 Planck. Kärlekens språk. s.24-25.  
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Undersökningen är indelad i tre delar. De första två delarna innehåller studier på mikronivå 

genom kvalitativ analys av materialet. I den avslutande tredje undersökningsdelen jämförs 

resultaten från de båda tidigare. I den första delen undersöks skönlitteraturens syn på den 

romantiska kärleken. I den andra delen undersöks de adliga undersökningspersonernas egna ord 

om kärlek och äktenskap i deras brev och dagböcker. Följande frågeställningar har formulerats 

för de skönlitterära texterna samt de biografiska materialet: 

- Hur beskrivs och uttryck kärlek? 

- Hur bör kärlek upplevas och förstås? 

I en avslutande och jämförande del analyseras skillnader och likheter mellan de skönlitterära 

texterna och undersökningspersonernas egna erfarenheter och beskrivningar. För den avslutande 

delen har följande frågeställningar formulerats: 

- På vilka sätt skiljer sig beskrivningarna den romantiska kärleken åt? Vad finns det för 

likheter och skillnader dem emellan? 

- På vilket sätt kan dessa skillnader förklaras i ett känslohistoriskt perspektiv? 

Resultaten kommer därefter att diskuteras i relation till tidigare forskning för att tydliggöra hur 

de bidrar till vår bild av kärlekens historia.  

1.3 Er ödmjukaste tjänare - brevteori 

Det finns forskare som menar att det är främst genom brev som vi verkligen kan få en bild av hur 

män och kvinnor resonerade kring kärlek och förhållanden. Både Lystra och Douglas framhåller 

brev som den enda historiska källan som verkligen kan säga något om kärlekens utveckling och 

liv.37 Brevväxling mellan par kan ses som en plats där vi får följa ett samtal mellan två parter, en 

plats där deras relation kan växa, frodas eller dö.38 I breven kan vi se vilka ämnen som 

diskuteras, vad som ansågs viktigt eller artigt, hur ett förhållande skulle se ut och hur man tänkte 

kring det.39 De brev som jag undersöker är av privat familjär karaktär, det vill säga, de har endast 

                                                           
37 Douglas. Kärlek per korrespondens. s. 32. Lystra. Searching the Heart. s. 4.  
38 Douglas. Kärlek per korrespondens. s. 32-33. Planck. Kärlekens språk. s. 69, 92.  
39 Hansson, Stina. Svensk brevskrivning. Göteborgs Universitet. Göteborg. 1988. s. 42-43, 49, 57, 96, 239. Vainio-
Korhonen. Sophie Creutz och hennes tid. s. 34, 152, 68. 
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en huvudmottagare och utgör en kommunikation mellan två personer.40 Brevskrivning hörde, vid 

vald tidpunkt, till adelns vardag. Kvinnor och män skrev regelbundet till varandra och berättade 

om sina vardagliga bestyr, familjeangelägenheter och samhällssituation.41 Brev fungerar i mångt 

och mycket precis som dagböcker och andra självskrivna biografier, de är identitetsskapande.42 

Genom brev väljer avsändaren vilken bild av sig själv som ska förmedlas till mottagaren. Den 

skapar och upprätthåller den egna identiteten samtidigt som den formas i relation till mottagaren. 

Brev har vad som brukar kallas en dialogisk struktur.43 Mottagaren blir även i sin tur delaktig i 

livsberättandet eftersom den förhåller sitt skrivande i relation till avsändaren. Brevens betydelse i 

skapandet och upprätthållande av en kärleksrelation blir därför avgörande för relationen i sig. 

Äldre forskning kring användandet av brev som historisk källa analyserade och undersökte 

breven som direkta återspeglingar av liv och verklighet, men på senare tid har forskningen 

ifrågasatt sanningsstämpeln som man tidigare gett brev och deras innehåll. Man har istället 

kommit att analysera brev mer som en konstruktion, eller litterär text.44 I min undersökning 

analyserar jag brev från två förlovade par. Den outtalade överenskommelsen mellan mannen och 

kvinnan i parrelationen som framkommer i breven skapar en föreställd verklighet.45 Den 

avspeglar deras uppfattningar om den verklighet de befinner sig i. Breven lämpar sig därför 

mycket väl för att undersöka upplevelsen av kärlek och förhållande.  

1.3.1 Kära dagbok 

I min undersökning väljer jag, förutom brev, även att analysera en dagbok. Dagböcker är i likhet 

med brev nedtecknade levnadsberättelser. Det finns flera olika definitioner av vad en dagbok är, 

jag har valt de kriterier som Christina Sjöblad presenterar:46 

- Anteckningarna är daterade och följer kronologisk ordning.  

- Anteckningarna är skrivna i jag-form. 

                                                           
40 Douglas. Kärlek per korrespondens. s. 44. Vainio-Korhonen. Sophie Creutz och hennes tid. s. 139. Planck. 
Kärlekens språk. s. 69.  
41 Vainio-Korhonen. Sophie Creutz och hennes tid. s. 34, 152, 135. Ilmakunnas. Ett ståndsmässigt liv. s. 34. Planck. 
Kärlekens språk. s. 69-70.  
42 Liljewall. Ack om du vore här, s. 14-15.  
43 Douglas. Kärlek per korrespondens. s. 40, 42. Liljewall. Ack om du vore här. s. 11-12, 17-18. Planck. Kärlekens 
språk. s. 69-70.  
44 Liljewall. Ack om du vore här. s. 11-12, 14-15. Planck. Kärlekens språk. s. 69-70.  
45 Liljewall. Ack om du vore här. s. 15. Planck, Brita. Kärlekens språk. s. 69-70.  
46 Sjöblad, Christina. Min vandring dag för dag. Carlssons. Stockholm. 1997. s. 36, 72-73. 
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- Anteckningarna berättar om jagets upplevelser och intryck, 

- Anteckningarna är rumsbestämda, de följer jaget.  

- Anteckningarna är subjektiva och därmed färgade av jagets egna tankar och känslor. 

Den dagbok jag valt att undersöka uppfyller dessa kriterier. Dagböcker brukar delas in i två olika 

typer, de inre och de yttre: de som beskriver författarens inre tankar och känslor och de som 

beskriver och iakttar yttre företeelser. Vanligt förekommande är de dagböcker som friskt blandar 

de båda typerna.47 Det som är viktigt för min undersökning är undersökningspersonens egen 

uppfattning. Både Bjurman och Ulvros argumenterar för att brev är begränsade i mängden 

kunskap vi kan få gällande det vardagliga, och det riktigt intima.48 Det är i memoarer och 

dagböcker som författaren kan förmedla sin egen bild utan att riktigt behöva ta ställning till 

någon annan och därför utgör dagböcker ett bra komplement till brevmaterialet.  

1.3.2 Det var en gång 

För att verkligen få en så bred bild av kärlek under romantikens begynnelse som möjligt, var 

skönlitteratur ett självklart val för mig. Skönlitteratur är en av anledningarna till att vi ändrar vår 

syn på vår omvärld. Kern menar att skönlitteratur mer än något annat medium kan ge direkt 

förståelse för dåtidens känslor eftersom romaner återger den sociala omvärlden genom relationer 

och handling.49 Flera forskare ställer sig dock tveksamma till skönlitteraturens möjligheter inom 

historieforskningen.50 Henric Bagerius, Ulrika Lagerlöf Nilsson och Pia Lundqvist diskuterar 

skönlitteraturens metodologiska utmaningar och de, liksom jag själv, anser att skönlitteratur som 

källa kan ge forskningen ytterligare djup och tillföra historisk förståelse. Problemet är hur man 

väljer att använda den skönlitterära texten på. Att se de romanerna som direkta skildringar av 

verkligheten för att levandegöra historiska händelser kan utgöra problem för en historisk 

undersökning. Att däremot fokusera på skönlitteratur som en spegling, handling eller dialog 

anser författarna vara mindre problematiskt.51 Spegling handlar om att se skönlitteraturen som en 

                                                           
47 Ulvros, Eva Helen. Fruar och mamseller. Historiska Media. Lund. 1996. s. 30. Sjöblad. Min vandring dag för dag. 
s. 14-15 
48 Bjurman, Eva Lis. Catrines intressanta blekhet. Brutus Östlings bokförlag Symposion. Eslöv. 1998. s. 10-11. Ulvros. 
Fruar och mamseller. s. 30, 33, 
49 Kern, Stephen. The Culture of Love. s.2-3.  
50 Exempelvis, Douglas. Kärlek per korrespondens. s.27-28.  
51 Bagerius. Lagerlöf Nilsson. Lundqvist. ”Skönlitteraturen i historievetenskapen”. s. 386-388. 
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spegel av det förflutna. Det handlar om att utläsa textens expressiva karaktär där det språkliga 

uttrycket för texten säger oss något om de tankar och idéer som präglade tidens samhälle.52 Då 

man analyserar skönlitteratur som handling är det de performativa aspekterna man fokuserar på. 

Romanen ses då som ett verktyg som påverkar sin omgivning, där texten kommunicerar med sin 

publik. Nya texter ger nya betydelser och nya sätt att tänka och agera.53 Dessa två perspektiv är 

lämpliga att kombinera. Det är min avsikt att kombinera det expressiva och det performativa för 

att kunna utläsa det dialogiska. Jag kommer inte fokusera eller engagera mig i vilken författarens 

avsikt var med texten i större utsträckning än att konstatera att de verk jag valt var otroligt 

populära under sin samtid och kan därför troligtvis ha påverkat och format människors syn och 

förståelse av kärlek. Rousseau anses även representativ för det moderna kärleksbegreppet. Om 

det var avsikten med författarens text låter jag förbli osagt. Jag håller med Bagerius, Lagerlöf 

Nilsson och Lundqvist om att skönlitteraturens relation till sin samtid är väldigt komplex och 

mångfasetterad:54  

”Att en roman speglar föreställningsvärldar och tankemönster i det sammanhang då författaren lever 

och verkar utesluter alltså inte att den på samma gång ger samtidens läsare nya tolkningsramar och gör 

det möjligt för dem att se sin omgivning på ett nytt sätt.”55 

Det tredje förhållningssättet är vad författarna kallar dialog. Det innebär att behandla den 

skönlitterära texten som en dialog där textens mångfasetterade egenskaper framhävs och texten 

ses som en mötesplats för flera olika röster.56 Texten skapas inte i ett tomrum utan bör läsas med 

dessa andra röster i baktanke, så att man kan utläsa normer och tankemönster i samhället. Fokus 

ligger därför på textens sociala och kulturella sammanhang. Jag har valt två romaner som 

ursprungligen publicerades på engelska och franska under perioden som undersöks, 1741-1782. 

Svenska romanförfattare var en ovanlighet under den här tiden men utländska texter lästes flitigt.  

”Skönlitteraturens förmåga att fånga något så vagt som tidsandan motiverar således att den utnyttjas i 

historievetenskaplig forskning, och det gäller nog särskilt när man vill undersöka mer flyktiga 

företeelser som känslor, sinnlighet och njutning.”57 

                                                           
52 Bagerius. Lagerlöf Nilsson. Lundqvist. ”Skönlitteraturen i historievetenskapen”.  s. 386-387. 
53 Ibid. s. 386. 
54 Ibid. s. 387.  
55 Ibid. s. 387. 
56 Ibid. s. 387-388.  
57 Ibid. s. 407.  
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1.4 Metod – källreflektion och avgränsningar 

I en undersökning som utgår ifrån att det går att beskriva det obeskrivbara så är det av vikt att 

analysera språket. Att närma sig ett begrepp som kärlek är komplext. Att säga att det inte finns 

en verklighet bakom språket känns för mig svårförståeligt, jag håller med historikern Kim 

Salomon där han diskuterar att vi trots våra språkliga barriärer ändå måste förhålla oss till det 

faktum att det existerar en oberoende verklighet utanför den mänskliga konstruktionen.58 Dock 

handlar kärlek och känslor mer om någonting socialt och kulturellt konstruerat än en oberoende 

verklighet. Kärlek är ett ord, ett begrepp, en idé som liksom andra idéer förändras över tid.59 Det 

är här språk och textanalys blir av vikt. Vad menar vi med kärlek? Vad fyller vi detta begrepp 

med? Nu är det just inte förändringar i begreppet kärlek som jag vill analysera och diskutera men 

det är ändå intressant att ha i åtanke då jag vill se skillnader och likheter mellan föreställning och 

framställning för att få en så komplett bild av kärlek under slutet av 1700-talet som möjligt.60 

Men språket och dess innebörd är inte det enda problemet jag står inför. Metodologiskt har jag 

hanterat flera olika typer av källor med liknande metodologisk utgångspunkt, där jag genomfört 

en kvalitativ läsning av materialet. Att närläsa olika typer av material ger mig små delar som 

tillsammans kan bilda en helhet, en uppfattning om hur kärlek upplevdes och uppfattades under 

1700-talet. Det liknar den metod Ulvros kallar för en kulturhistorisk analys med 

inifrånperspektiv, eftersom det faktiskt handlar om hur jag tolkar mitt material.61 Svårigheten 

med att använda samma metod på olika typer av källor är att få dessa att kunna bli jämförbara. 

De bedöms i relation och förhållande till varandra. Louisa Ulrika Horn efterlämnade både brev, 

religiösa texter, skolböcker, recept och dagbok. Jag har gjort ett urval bestående av de 15 brev 

som hon skrivit till sin tilltänkta make Carl Gabriel Mörner. Breven är skrivna på halvdan 

franska med latinsk skrivstil. Att jag endast använder mig av hennes brev från förlovningstiden 

anser jag inte vara en nackdel eftersom de ger direkt inblick i hur man kunde uttrycka sig som 

                                                           
58 Salomon. ”Den kulturella vändningens provokationer”. s. 61 
59 Hugo Nordland har spårat två olika inriktningar då det kommer till känslor i historisk forskning. Det ena 
inriktningen ser känslor som något historiskt konstant, det vill säga att vi alltid känt känslor i det förflutna. Det 
andra är fokus på känslornas olika uttrycksätt, det vill säga känslornas innehåll som diskontinuerligt. Min 
huvudtanke är att kombinera dessa båda. Nordland. ”Eviga emotioner och konstruerade känslor”. s. 119.  
60 Sjöblad. Min vandring dag för dag. s. 88.  
61 Ulvros. Fruar och mamseller. s. 22.  
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förlovat par under perioden och det ger en värdefull inblick i hur man uppfattade det kommande 

äktenskapet och framförallt kärlekens betydelse.  

Brevsamlingen från Greve Clas Julius Ekeblad till sin hustru Brita Horn finns bandad i två 

volymer på Kungliga Biblioteket. Efter att Clas Julius hustru Brita Horn hastigt dog 1791 så 

valde Clas Julius att banda sina brev till henne som bevis på deras kärlek.62 De bägge volymerna 

omfattar 800 sidor och sträcker sig mellan åren 1773 till 1791. Flera brev i volymen är skadade 

och vissa helt utrivna så det är svårt att göra en exakt uppskattning av hur många brev han 

ursprungligen skickade till sin hustru. Clas Julius Ekeblads brev är intressanta eftersom det är 

viktigt för mig att få båda könen representerade i undersökningen. Breven i min undersökning 

fungerar dels som performativa källor men även som kvarlevor. Jag använder mig av dessa brev 

för att kunna urskilja roller, identitet, relation på ett diskursivt plan, de ses därför som berättelser, 

där båda parter är medförfattare till en gemensam kärlekshistoria. Brevväxlingen mellan det 

förlovade paret är en medveten handling, en konsekvens av avstånd och ett medel för formandet 

av varaktig fysisk relation.  

Gällande materialet kring Hedvig Elisabeth Charlotta är det den första volymen av hennes 

dagbok som undersökts. Här fokuserade jag på de tankar och de passager hon skriver gällande 

både sitt egna äktenskap men även hur hon ser på andras. Av dessa beskrivningar togs sedan 

typexempel ut för att belysa särskilda aspekter kring hur både hon själv men även andra kunde 

resonera kring kärlek och äktenskap, det vill säga ett försök av mig att finna spår av ideal och 

normer kring kärlek som föreställning och verklighet.63 Hellsing som har skrivit mycket om 

hertiginnan, har haft ett annat utgångsläge i sina texter. I sin magisteruppsats men även i sitt verk 

Hedvig Elisabeth Charlotta diskuterar hon främst utifrån hur Hedvig Elisabeth Charlotta 

resonerade kring olika frågor eller situationer.64 Jag ämnar följa i Hellsings fotspår, dock 

kommer jag inte diskutera eller analysera utifrån ett genusperspektiv eller begrunda dagbokens 

mentalitetshistoriska aspekter, det jag vill fokusera på är Hedvig Elisabeth Charlottas egna ord 

                                                           
62 Erdmann, Nils. Vid hovet och på adelsgodsen i 1700-talets Sverige. Wahlström & Widstrand. Stockholm. 1926. s. 
141, 113.  
63 Sjöblad. Min vandring dag för dag. s. 34, 56, 88-89.  
64 Hellsing, My. Kvinnor och män i Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok 1775-1782. Magisteruppsats. Historiska 
Institutionen. Stockholms Universitet. VT 2007. s. 4-5.  
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och uppfattning om äktenskap, manliga och kvinnliga förhållningssätt till kärlek.65 Dagboken 

som Hedvig Elisabeth Charlotta förde påbörjas året hon kommer till Sverige, 1775. Hedvig 

Elisabeth Charlotta avslutar sin dagbok kort före sin död 1818. Dagboken sträcker sig därmed 

över 43 år och är i tryckt form skriven på närmare femtusen sidor.66 Jag har valt att fokusera på 

den första volymen av dagboken i sin tryckta form, det vill säga mellan åren 1775-1782 (detta 

handlar om cirka 450 sidor). Hellsing använder, och så även jag, översättningen av Carl Carlson 

Bonde. Att arbeta med en redan översatt text bidrar dock till metodologiska svårigheter. Hellsing 

menar att översättningen mellan original och översättning i just den första volymen är den som är 

närmast korrekt.67 Eftersom dagboken var tänkt att publiceras för omvärlden är det relevant att 

ifrågasätta och fundera kring hur pass personlig Hedvig Elisabeth Charlotta faktiskt är. Hellsing 

belyser att dagboken inte berör skvaller kring hertiginnan själv, inte heller får vi ta del av hennes 

förmodade förhållande med Axel von Fersen och hon nämner inte heller sin påstådda graviditet, 

det finns brev från personer runt omkring henne som berör detta ämne.68  

De två romaner jag valt är Jean-Jaques Rousseaus Julie, eller Den nya Héloïse (1761) samt 

Samuel Richardsons Pamela, or Virtue rewarded (1741). Dessa två böcker var vida spridda 

under perioden och de anses då och nu ha varit bland de största och mest betydande verken.69 

Det har framkommit då jag läst tidigare forskning att just dessa lästes i originalspråk av den 

svenska adeln.70 Jag har dock valt att läsa Rousseau på svenska istället för franska. Richardsons 

roman Pamela har jag läst på engelska, det är inte den första utgåvan så språket är förmodligen 

annorlunda sen tiden för tryck 1741. Jag har använt mig av liknande metodologi här som vid de 

historiska breven och dagböckerna, närläsning. Vilket innebär att jag har valt ut passager och 

stycken som behandlar antydningar till den romantiska kärleken, hur den borde vara, hur den 

                                                           
65 Hellsing reflekterar även kring dessa aspekter men jag anser att vårt förhållningssätt skiljer sig åt eftersom vi 
undersöker dessa fenomen med olika perspektiv.  
66 Hellsing. Kvinnor och män i Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok 1775-1782. s. 10. Sjöblad. Min vandring dag för 
dag. s. 217-221.  
67 Hellsing. Kvinnor och män i Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok 1775-1782. s. 12. Sjöblad. Min vandring dag för 
dag. s. 219. Hellsing, My. Hedvig Elisabeth Charlotte. Atlantis. Stockholm. 2015. s. 20.  
68 Sjöblad. Min vandring dag för dag. Carlssons. s. 222-225.  
69 Leffler, Yvonne. ”Jag har fått ett bref…” Den tidiga svenska brevromanen 1770-1870. Gidlunds förlag. Möklinta. 
2007. s. 8, 17-25.  
70 Hellsing. Hedvig Elisabeth Charlotte. s. 40, 211-212. Sjöblad. Min vandring dag för dag. s. 289. Olsson, Bernt. 
Algulin, Ingemar m.fl. Litteraturens historia i Sverige. Norstedts. Stockholm. 2009. s. 102-104,110-112. Olsson, 
Bernt. Algulin, Ingemar. Litteraturens historia i världen. Norstedts akademiska förlag. Stockholm. 2009. s. 249- 250, 
259-262, 264, 271-276. Coontz. Marriage, a History. s. 148-149, 157-160. Bjurman. Catrines intressanta blekhet. s. 
23.  
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upplevs och hur den beskrivs. Dessa presenteras sedan tematiskt på liknande sätt som med det 

historiska materialet för att underlätta jämförelse. Jag är medveten om de metodologiska 

svårigheterna men anser att det ger det pluralistiska källmaterialet kan ge en bredare bild för att 

bättre förstå kärlek förr. Med det här metodologiska utgångsläget kan ny kunskap tillföras. 

Oavsett om materialet i fråga skrevs till en make/maka, som dagbok eller skönlitterär idé, är det 

oberoende men på samma gång beroende av varandra, då de alla ingår i sin tids sociala och 

kulturella diskurs.  

Det finns även en etisk och moralisk aspekt att ta ställning till då man arbetar med historiska 

källor som brev och dagböcker. Dessa texter, med visst undantag av Hedvig Elisabeth Charlottas, 

var inte tänkta för mina ögon. De är adresserade till någon annan. Jag går in i deras privata värld 

och det gör mig otroligt ödmjuk inför min roll. Jag avser definitivt inte att kränka eller måla upp 

falska redogörelser. Jag anser att det är viktigt att ha detta i åtanke då jag gör min undersökning, 

jag vill samtidigt inte distansera mig för mycket utan försöka sätta mig in i deras tid och kontext 

för att verkligen kunna ge rättvisa resultat. Att undersöka någon annans brev och dagböcker är 

redan det en privat handling. Att dessutom ge sig på att försöka finna deras tankar kring känslor 

och speciellt kärlek kan även det vara utelämnande och svårt, men jag ska göra mitt bästa.  

1.5 Disposition 

För att kunna jämföra hur kärlek upplevs och beskrivs i det vardagliga livet i breven och 

dagböckerna med hur den framställs i de skönlitterära texterna har jag använt mig av 

Ambjörnssons teoretiska beskrivning av den moderna romantiska kärleken. Den första delen 

behandlar de skönlitterära texterna där varje författare samt hans verk presenteras efter 

frågeställningarna och diskuteras i termer av Ambjörnssons teori. I den andra delen skildras 

dagboken och breven från Louisa Ulrika Horn, Hedvig Elisabeth Charlotta och Clas Julius 

Ekeblad. Även här följs frågeställningarna och diskussion av Ambjörnsson. Efter presentation av 

materialet följer en analys styrd av de jämförande frågeställningarna. Skillnader och likheter 

både gällande föreställning och framställning har genom presentation av materialet kunnat 

utläsas och genom dessa kan man se olika teman som presenteras i breven eller de skönlitterära 

texterna och som ger en utökad bild av hur kärlek föreställdes och framställdes för den svenska 
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adeln i romantikens vagga. Avslutningsvis sammanfattar jag och presenterar de viktigaste 

slutsatserna i undersökningen i en sista diskussion. 

2. Skönlitteratur under 1700-talet 

Romantiken genomsyrade skönlitteraturen med en stark tro på individualismen och med det även 

ett ifrågasättande av gamla normer och samhälleliga positioner. Kärlek blev ett maktredskap där 

exempelvis föräldrarnas roll vid äktenskap började ifrågasättas och kritiseras. Kärlek som tema i 

litteratur var inget nytt, däremot förändrades hur man använde sig av och främst beskrev 

kärlek.71 Under den förromantiska tiden, runt 1750, får även religionen ett lyft i litteraturen. Nu, 

mer än tidigare, väljer man att fokusera på den subjektiva känslan i den religiösa tron och inte 

just själva orden i Bibeln.72 Det var viktigt med känslor, texterna skulle framhäva författarens 

tankar och sinnesstämning. Det viktiga var inte regler eller lagar utan konsten att kunna förmedla 

den rätta känslan, det gav en äkthet som var eftersträvansvärd.73 En av de första moderna 

romanerna som publicerades var Richardsons Pamela, den tillhandhöll precis den individuella 

hållning och beskrev tankar och känslor på ett sätt som aldrig tidigare lästs.74 Frankrike var en 

stormakt under 1700-talet med betydande kulturellt inflytande. I Sverige både talade och skrev 

en stor del av adeln på franska. Den franska litteraturen med Rousseau i spetsen lästes och 

diskuterades ivrigt såväl på slott som gårdar.75 Andra kulturella influenser kom först från 

England under 1740-talet och sedan från Tyskland på 1760-talet.76 För den svenska adeln blev 

det under den här tiden viktigt att visa att man hade ett ömt hjärta, att man kunde känna alla de 

känslor som beskrevs.77 Brevromaner och den gotiska skräckromanen är den här tidens mest 

lästa genrer.78 Richardson och Rousseau skriver sina romaner som brev. Brevromanens syfte är 

att ge en realistisk porträttering av händelser samt spegla en familjär känsla som skulle kännas 

igen oavsett vem som läste.79  

                                                           
71 Olsson. Algulin. Litteraturens historia i världen. s. 250. 
72 Ibid. s. 252. 
73 Ibid. s. 258.  
74 Ibid. s. 259.  
75 Olsson. Algulin. Litteraturens historia i Sverige. s. 104, 112.  
76 Ibid. s. 104. 
77 Ibid. s. 111.  
78 Ibid. s. 263-364.  
79 Leffler. ”Jag har fått ett bref…”. s.7-8.  
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2.1.1 Samuel Richardson Pamela 

Samuel Richardson föddes 1689 i Mackworth, England. 1739 frågade Richardsons vänner 

honom om han inte kunde skriva en liten handbok i brevskrivande, enkel nog för landsbygden att 

förstå och ta till sig. Det var under arbetet med denna han insåg att han skrev en roman.80 Den 6 

november 1741 trycktes Pamela. Pamela har ansetts vara en av de första romanerna i England 

och en av de första moderna romanerna någonsin.81 Det tog Richardson endast ett halvår att 

skriva Pamela och den blev en storsäljare och väckte stor uppmärksamhet där huvudrollen 

Pamela målas upp som den ideala kvinnan.82 Pamela börjar sitt första brev till sina fattiga 

torparföräldrar med att beskriva hur hennes situation ser ut. Frun (som Pamela arbetat för) 

efterlämnar sin mark och ägodelar till sin ende son som nu anländer till huset. Pamela blir helt 

förtvivlad då hennes nya husbonde, kallad Mr. B, börjar ge henne ovälkommen uppmärksamhet. 

Ledsen och i behov av vägledning skriver Pamela till sina föräldrar. Det viktigaste för Pamela 

och för hennes föräldrar är hennes dygd och ära. Mr. B, som inte kan motstå sin moders vackra 

jungfru, försöker förföra henne och våldta henne. Då han inte kan få henne och hans försök ej 

bär frukt kidnappar han henne och spärrar in henne. I bokens andra del får Pamela utdelning för 

sitt kyska leverne. Mr. B. bestämmer sig för att gifta sig med henne trots det stora gap dem 

emellan socialt. Pamela har nu blivit förälskad i Mr. B och gifter sig gladeligen med honom.  

- Hur beskrivs kärlek i Pamela? 

Kärlek är återkommande i Richardsons Pamela. Trots att Richardson själv inte presenterar 

Pamela som en kärleksroman genomsyras romanen av beskrivningar av kärlek i relation till 

Richardsons andra teman; religion och dygd. Kärleken som Mr. B känner för Pamela i början 

genomsyras av åtrå och passion. Kärleken har drabbat honom, han kan inte kontrollera det eller 

styra det själv och det gör honom ond gentemot Pamela som han anser bär all skuld i detta. Hon 

har försatt honom i detta tillstånd. Richardson beskriver här kärlek som ett eget väsen, ett väsen 

som Mr. B inte själv kan påverka. Mr. B kan inte uppvakta Pamela på rätt sätt eftersom hon är 

underställd honom både i samhällelig rang och position. 83  

                                                           
80 Watt, Ian. The Rise of the Novel. Pimlico. London. 2000. s. 55.  
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83 Richardson, Samuel. Pamela. Penguin English library. London. 2012. s. 40.  



 
 

20 
 

“You have too much good sense not to discover, that I, in spite of my heart, and all the pride of it, cannot 

but love you. Yes, look up to me, my sweet-faced girl! I must say I love you; and have put on a behaviour 

to you, that was much against my heart, with intent to make you say or do something that should provoke 

me.”84  

Ser man till de kriterier som Ambjörnsson ställer upp för den moderna romantiska kärleken kan 

man se att Richardson idéer och föreställningar om kärlek nästan är där, dock inte fullt ut.85 

Kärleken som porträtteras i början av Pamela är inte ett frivilligt förhållande mellan två 

självständiga individer. Mr. B försöker påtvinga sin kärlek (snarare påtvinga sig själv) på 

Pamela. Pamela som underställd sin husbonde finner sig helt fångad i hans grepp och hans 

beteende gentemot henne gör att hon ifrågasätter andra viktiga egenskaper för en man under 

samma tid; rollen som gentleman och rollen som god husbonde. 86 De egenskaper han bör ha i 

sina manliga roller går emot Pamelas roll som ärbar kvinna.  

“If he loves me, as ‘tis falsely called, must he therefore lay traps for me, to ruin me, and to make me as bad 

as himself? I cannot imagine what good the undoing of such a poor creature as I can procure him! To be 

sure, I am a very worthless body. People indeed say I am handsome; but if I am, should not a gentleman 

prefer an honest servant to a guilty harlot? And must he be more earnest to seduce me, because I dread of 

all things to be seduced, and would rather lose my life than my honesty?”87 

Att mannen och kvinnan har olika roller i relation till varandra och olika delar att spela i 

Richardsons kärlekshistoria blir tydligt då Mr. B gång på gång påpekar kvinnors förtrollande 

egenskaper. Det är Pamela som med sitt utseende och kvinnlig list har fått honom att känna som 

han gör. Inget av hans försök ger utdelning och det är också Pamelas fel eftersom han anser att 

hon endast spelar rollen som kvinnlig förförerska. 88 Mannen och kvinnans könsliga egenskaper i 

samspel, framställs som en förutsättning för att kärlek ska uppstå vilket är återkommer i Pamela. 

Richardson målar tydligt upp kärleken mellan man och kvinna som en jakt där mannen jagar sitt 

vackra byte och kvinnan blir jagad.  

“I should have been glad to have been as dull as a beetle. But, then, Pamela, I should not have loved you so 

well. But, then, sir, I should have been safe, easy, and happy. Ay, may be so, and may be not; and the wife 

of some clouterly plough-boy. Sir, I should then have been content and innocent; and that’s better than 
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being a princess, and not so. And may-be not, said he; for with that pretty face, some of us keen fox-hunters 

would have found you out;”89 

Mr. B hävdar att Pamela som ensam kvinna inte kan eller bör försvara sig, det enda realistiska är 

att hon tar en man som kan försvara hennes ära och heder. Det intressanta i könens framställning 

i Pamela är att Richardsons är tydligt ifrågasättande av de normativa rollerna. Eftersom Pamela 

hela tiden motsätter sig normen av kvinnor som glädjesökande golddiggers, är Richardson 

mycket mån om att Pamela ska vara idealet som ställer sig utanför det normativa.90   För Pamela 

är dygd viktigare än hans kärlek, lust och åtrå. 91 Till största del beskrivs kärlek i bokens första 

del med passion och lust. Det är Mr. Bs kärlek och upplevelse av denna som ger ord till känslan. 

Uppfattningen av kärlek skiljer sig mellan könen, först handlar den om passion och lust 

(mannens) men sedan går kärleken in i ett djupare, sinnligare tillstånd (kvinnans). Mr. Bs kärlek 

tar sig uttryck i att vara väldigt fysisk, han beskrivs ofta med fysisk handling famna efter Pamela, 

dels i kyssar, omfamningar och tillslut våldtäktsförsök. Något som Pamela motsätter sig men 

som genom boken framställs som något naturligt manligt och som en rättighet mannen har 

gentemot kvinnor, speciellt av kvinnor av lägre rang. 92 Mr. Bs känslor för Pamela växer genom 

hela boken och det som tidigare fått hans blod att koka har nu övergått till en fördjupad respekt 

och med det ökad kärlek.  

“[…] yet you have moved me more to admire you than before; and I am awakened to see more worthiness 

in you, than ever I saw in any woman in the world. […] and am quite charmed with your manner of 

writing, and with many of your sentiments so much above your years; and for all these reasons I love you 

to extravagance.”93 

Mr. B byter strategi. Äktenskap har varit otänkbart för Mr. B som är mycket högre positionerad i 

samhället än Pamela, men trots att han lovar henne guld och gröna skogar som hans älskarinna 

går hon fortfarande inte med på kraven.94 Kärlek mellan könen före ett äktenskap anser Mr. B 

vara nödvändigt men han drar sig ändå för att gifta sig med Pamela då hon är lågt ställd. Mr. B 

försöker övertala Pamela till sexuell relation och ett förhållande utanför äktenskapet med löfte 
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om ett eventuellt äktenskap i framtiden. Men Pamela avstår. Trots att kärlek beskrivs som 

fundamentalt för ett lyckligt äktenskap är bokens ståndpunkt att religion och dygd är viktigare. 

 “All these accomplishments have engaged my affections so deeply, that, as I have often said, I cannot live 

without you; and I would divide, with all my soul, my estate with you, to make you mine upon my own 

terms. […] these terms you have absolutely rejected; yet in such a manner as makes me admire you more. 

[…] and I see you on all occasions so watchful of your virtue, that though I hoped to find it otherwise, I 

cannot but confess, my passion for you is increased by it.”95  

Det blir en skillnad då Richardson senare i romanen beskriver kärlek från Pamelas synvinkel och 

med hennes känslor i fokus. Tidigare, då hon motsatte sig hans kärleksyttringar upplevde hon 

dem som starka och hårda, nu när hon själv känner hur kärleken har smugit sig på ser hon hans 

försök i annat ljus.96 Den kärlek som väcks hos henne är inte av samma typ som hos Mr. B, den 

tar inte sig uttryck i handling eller passion, snarare beskrivs den som något sinnligt och mjukt. 

Men precis som för Mr. B är den okontrollerbar, Richardson låter Pamela beskriva sin kärlek 

som en tjuv som har smugit sig in i hennes hjärta.  

“but love, I imagine, is not a voluntary thing – Love, did I say! But come, I hope not: at least it is not, I 

hope, gone so far, as to make me very uneasy: for I know not how it came, nor when it began: but it has 

crept, crept like a thief, upon me; and before I knew what was the matter, it looked like love.”97  

Kärlek är inte frivillig, den styrs av hennes hjärta och hur mycket hon är försöker diskutera med 

sitt hjärta gör den som den vill. 98  Hon kan inte längre förneka att det hon känner är kärlek.99 Då 

Pamela beskriver sin kärlek fokuserar Richardson mycket på hjärtat. Hjärtat blir en symbol för 

kärlek, mer än bara en blodpumpande muskel. Hon resonerar med sitt hjärta men utan framgång 

då hjärtat har en egen vilja och hon kan bara lyda.100  

“Yet, O my treacherous, treacherous heart! How couldst thou serve me thus! And give no notice to me of 

the mischiefs thou wert about to bring upon me! How couldst thou thus inconsiderately give thyself up to 

the proud invader, without ever consulting thy poor mistress in the least! But thy punishment will be the 

first and the greatest: and well, perfidious traitor! deserves thou to smart, for giving up so weakly, thy 

whole self, before a summons came, and to one too, who had used me so hardly; and when likewise thou 
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hadst so well maintained thy post against the most violent and avowed, and therefore, as I thought, only 

dangerous attacks!”101   

Richardson låter tillslut den beskrivna kärleken dem emellan bli ett frivilligt förhållande, då Mr. 

B tillslut frivilligt får Pamelas kärlek och ingen av de två låter sig påverkas av utomstående 

faktorer.102 Kärleken mellan de två används som anledning till äktenskap och till formandet av 

förhållandet. Trots att Mr. B säger sig älska Pamela redan i början av romanen, då han som mest 

drivs av sin passion och glöd menar han att han älskar henne mer och mer för varje dag. 103 Det 

är främst Mr. B som förklarar kärleken för Pamela. Kvinnan, Pamela, är definitivt i underlägsen 

mannen, på alla sätt förutom i det sinnliga lugnet. Hon vaktar sin dygd på ett föredömligt vis, och 

på så vis leder mannen in på den rätta vägen. 104 Ambjörnsson skriver att kärleken artikuleras 

företrädelsevis av kvinnan105, i Pamela anser jag det inte vara fallet. Pamela älskar sin Mr. B mot 

slutet av romanen men det är han som beskriver kärleken.  

“Call it favour, call it love, what you please, my dear girl, call it: but I shall know no other language to you, 

but what love, true and ardent love, inspires. For, let me tell my Pamela, that, after having been long tossed 

about by the boisterous winds of culpable passion, I am not now so much the admirer of your beauty, all 

charming as you are, as of your virtue. My love therefore must increase, even should this perishable beauty 

fail”106 

Kärleken beskriven i Pamela kan sammanfattas som; okontrollerbar, oövervinnerlig, stark och 

passionerad, djup, trogen och livsavgörande. Mr. B kan inte fly sina känslor för Pamela, han 

älskar henne utan kontroll, han varken kan eller vill leva utan henne. 107  

- Hur bör kärlek upplevas och förstås enligt Pamela? 

Kärlek beskrivs som starkt kopplat både till religion och till dygden. Richardsons idéer om att 

kärlek och moral kunde korsa samhälleliga klasser och strukturer bemöttes med stor 

uppmärksamhet. Han var utan tvekan tidig med sina romantiska ideal.108 Richardsons framställda 

kärlek är en heterosexuell kärlek mellan man och kvinna där mannen är överlägsen kvinnan där 
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sexuell passion, eros, samsas med sinnlig kärlek och kärlek till Gud och religiösa ideal.109 

Richardsons beskrivningar av kärlek i Pamela tolkar jag som storslagna och grandiosa, de fyller 

en funktion och ger mening åt karaktärerna. Situationerna är dramatiska och därför blir 

Richardsons språk även det dramatiskt. Jag anser Richardsons huvudmotiv till romanen vara att 

man ska följa det som är moraliskt och etiskt rätt och gör man det blir man belönad. Pamela blir 

belönad för sin kyskhet och för sin trohet dels mot sina ideal men även gentemot sina föräldrar. 

Mr. B får även han belöning för sin förändring. Efter att ha tonat ner sin passion och sin lust för 

sexuell relation får Mr. B äntligen den rätta kvinnan för honom som passar in på alla hans ideal 

för en god hustru och tillsammans kan de forma det äktenskap som Richardsons Mr. B ansåg att 

ett dygdigt äktenskap skulle vara.110 

Den romantiska kärleken i Pamela är grundläggande för äktenskapet enligt Richardson. Mr. B 

argumenterar flertalet gånger mot föräldrars tyranniska inflytande över sina barns lycka och att 

han väljer att gifta ner sig visar även det att den moderna romantiska kärleken övervinner 

dåtidens samhälleliga struktur. Ärbarhet, dygd och heder är element som bör gå hand i hand med 

den romantiska kärleken enligt Richardson. Om man läser Pamela som en spegel av det förflutna 

kan man tydligt se vilka tankar och värderingar som genomsyrar den. Richardson väljer tydligt 

att markera sin egen ståndpunkt gentemot tidens värderingar och ideal. Moraliserandet i Pamela 

låg rätt i tiden då flera rådgivningsböcker skrevs och publicerades. Om man ser till de 

performativa aspekterna för Pamela blev dess genomslag hos allmänheten otroligt stort. 

Förmodligen inte som ledsagare i hur man skriver brev utan mer för dess moraliska och etiska 

rådgivning. Många hyllade Pamelas dygd och leverne men det uppstod även en motpol mot 

Richardsons kvinnoideal, anti-Pamelas, exempelvis Henry Fieldings verk Shamela (publicerad 

1741) eller John Clelands; Memoirs of a Woman of pleasure (publicerad 1749).111 Richardson 

fick utan tvekan allmänheten att diskutera och fundera kring etik, moral och kärlek, vilket lär har 

varit hans önskan med Pamela.  
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2.1.2 Jean-Jacques Rousseau, Julié eller Den nya Héloïse  

Jean-Jacques Rousseau föddes den 28 juni 1712 i den självständiga staden Genevé i nuvarande 

Schweiz.112 1761 publicerades Rousseaus Julie eller Den nya Héloïse, inspirationen ska ha 

kommit av relationen, han för tillfället hade, med Sophie men romanen ska även (sägs det) 

baseras på gamla minnen från en tidigare förbindelse, adelskvinnan De Warens. Originaltitel på 

verket var från början Brev från två älskande i en liten stad vid alpernas fot samlade och utgivna 

av Jean-Jacques Rousseau. Rousseau skrev Julie eller Den nya Héloïse som en roman men den 

genomsyras av filosofiska tankar, värderingar och ifrågasättande av moral och etik.113 Rousseau 

skriver själv i sitt förord till Julie eller Den nya Héloïse att de framställda känslorna i romanen 

kan te sig onaturliga för dem som inte tror på dygden.114 Den enda som han tror kommer 

uppskatta publiceringen av dessa brev är förmodligen han själv. Så blev dock inte fallet då det 

var en av de mest publicerade och lästa romanerna under 1700-talet.115 Romanen handlar om 

informatorn Saint-Preux som blir förälskad i Julié. Men deras heta förälskelse tvingas böja sig 

för hennes familj och faderns krav på att hon äktar en äldre vän till honom. Julié förtvivlar 

mellan sina känslor för Saint-Preux gentemot sin fader, hon älskar Saint-Preux men hennes heder 

och ärbarhet som god dotter och kvinna gör att hon tillslut faller för faderns krav och ingår 

förnuftäktenskap. Hon försöker glömma sina känslor för Saint-Preux och bokens slutar med att 

hon blir moder åt sitt första barn och Saint-Preux åker utomlands för att glömma och bli glömd.  

- Hur beskrivs kärlek i Julie eller Den nya Héloïse? 

Kärlek i Rousseaus verk Julié eller Den nya Héloïse beskrivs som en stark känsla som inte går 

att fly ifrån.116 Kärlek som den beskrivs av Rousseau i Julié eller Den nya Héloïse handlar 

mycket om naturen och naturens påverkan på känslorna. Flera gånger genom romanen diskuterar 

Julié och Saint-Preux om hur naturen har bestämt dem för varandra, det är naturen som gör att de 

känner som de gör och den kärlek som de känner är i sig naturlig.117 Deras kärlek för varandra 
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speglar deras öde, de anser att ödet fört dem tillsammans därför är de av ödet för evigt 

sammanbundna.118 Kärleken beskrivs i Julie eller Den nya Héloïse som en eld; hettande, 

glödande och passionerad. Bokstäver i breven glöder och deras ådror brinner av lust och åtrå. 

Men kärlekens eld liksom dess känsla beskrivs som pendlande mellan att vara närande till att 

vara förtärande.  

”Under tiden försmäktar jag och förtäres av längtan; blodet brinner i mina ådror, och intet förmår släcka 

eller dämpa deras eld, som blott upplågar desto våldsammare, när jag vill betvinga den. Jag borde vara 

lycklig, jag har alla skäl därtill, det medger jag villigt; jag beklagar mig icke över min lott, och även sådan 

den är, skulle jag icke vilja byta med någon konung på jorden. Likväl marteras jag av ett lidande, som ej 

låter sig fördöljas. Fåfängt söker jag att undfly det: jag skulle icke vilja dö, men känner mig ändå döden 

nära; jag skulle vilja leva för er, och det är ni, som berövar mig livet.”119 

Människan, Julié och Saint-Preux varken kan eller bör kontrollera dess kraft som får fritt 

spelutrymme i deras själar och kroppar.120 Kärleken beskrivs även som ett gift eller en sjukdom, 

som ett okontrollerbart känsloflöde i kroppen som de ej kan bli botade av.121 Kärleken påverkar 

alla aspekter i deras liv, deras förstånd och deras sinne. Breven de skriver till varandra föder 

deras kärlek, deras språk och deras beskrivningar när deras behov, de skapar en intim och 

exklusiv gemenskap för endast de två.122 Att det är kärlek de båda känner verkar det inte råda 

något tvivel om, men deras förälskelse möter motstånd och i motståndet så växer den. De både 

hyllar känslan och förbannar den. 123  Kärleken de känner för varandra livnärs av det faktum att de 

båda dyrkar dygden. Den kärlek de beskriver handlar om deras rättskaffens tro på ära och dygd, 

som möts på ett nästan religiöst plan i kärleken och därför upphöjs deras känslor.124 Det är den 

dygdiga kärleken och därför finns ingen högre känsla.125Kärleken beskrivs hyllande då den blir 

självuppoffrande.126 Då Saint-Preux måste offra sig för Julié blir hans kärlek starkare. Offrandet 
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leder till att hans heder och ära växer och då blir hans kärlek renare och han blir mer värdig 

Julié.127  

”Tvivlar ni på att ni är mig kärare än mitt eget liv? Och tror ni, att det för mig kan existera en lycka, 

varifrån ni vore utesluten? Nej, min vän, jag har alldeles samma intressen som ni och därtill mer förstånd, 

när det gäller att främja dem. Visserligen är ju jag den yngre av oss två; men har ni aldrig lagt märke till att 

även om förnuftet gemenligen är svagare och fortare avtynar hos kvinnorna, så hinner det också i gengäld 

fortare till mognad, liksom en bräcklig solros både växer upp och dör hastigare än en ek?”128 

Det egna jaget har tappat i betydelse, det enda som betyder något är den gemensamma själen. 

Om det smärtar och gör ont är det kärlek de känner.129 Kärleken beskrivs svaja mellan total 

fullkomlig lycka och plågande lidande. 130  Kärleken för samman deras själar. Det beskrivs som 

en andlig förening två älskade emellan. Kärleken är för dem inte så mycket kroppslig som 

själslig, trots att de har sexuell attraktion och känner fysisk dragning till varandra är det främst 

deras intellektuella och andliga möte som stärker deras kärlek.131  

”Av våra själars utpräglade egenart och av det överensstämmande i vår sinnesriktning ser jag, min vän, att 

kärleken skall bli vårt livs stora angelägenhet. När den väl en gång har ristat de djupa intryck, som vi ha 

mottagit av den, är det oundvikligt, att den släcker eller absorberar alla andra lidelser; den allra ringaste 

avkylning skulle snart av oss kännas såsom en dödlik matthet. En oövervinnerlig avsmak, en evinnerlig 

leda skulle efterträda den slocknande kärleken, och vi skulle icke förmå leva länge, efter det vi upphört att 

älska. […] jag antingen måste älska med extas eller dö av smärta.”132 

Genom deras möte beskrivs kärleken som fullkomlig och komplett. Deras två halvor möts och 

blir en fullständigande helhet. De två behöver varandra för att kunna leva, efter mötet kan deras 

liv aldrig bli detsamma igen.133 Avstånd och skilsmässa tär de två älskade men deras kärlek 

växer i saknad.134 Den moderna romantiska kärleken förenas genom att två parter kompletterar 

varandra, precis på det sättet beskrivs kärleken hos Rousseaus förälskade par. Deras själar har 

smält samman och blivit en.135 Jag tolkar det som att kärleken som den beskrivs bör vara den 
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kraft som ska kunna fylla det ”tomrum” där religionen tidigare huserat allena.136 Kärleken 

beskrivs i ett närmast religiöst uttryck. Genom dygden och att vara kärleken trogen når man 

himmelen och gudomlighet. ”Ack, om jag tillbeder dina fysiska behag, så är det ju dock framför 

allt på grund av denna prägel av en själ utan fläck, som livar dem och av vilken vartenda av dina 

drag utgör en gudomlig spegel!”137 Kärleken beskrivs som att den når dess renaste form genom 

att vara själslig, då den får stå över jordiska moraliska och etiska krav. 138 Du kan inte hjälpa vem 

du blir kär i och oavsett vem det är i äktenskapet och i relation med den andra suddas allt det bort 

för kärleken. De aspekter som gör att man älskar beskrivs sedan inte vara de kvalitéer som ger 

kärleken dess växtkraft. I Julié eller Den nya Héloïse är det inte den samhälleliga ordningen eller 

klass det viktigaste då det kommer till kärlek i relation till äktenskapet.  

”Olikheter i förmögenhet och stånd utplånas och sammansmälter i äktenskapet, den betyder ingenting för 

lyckan; men likheten och olikheten i karaktär och lynne består, och det är genom den, som man är lycklig 

eller olycklig.”139 

Det viktigaste är själva känslan. Beskriven som en stark ofrånkomlig kraft som de bägge två inte 

kan fly ifrån. Kärleken i Julie eller Den nya Héloïse beskrivs vara i kontroll, det är känslorna 

som styr. Kärlekens känslor sätts i relation till förnuftet. Där de två är skilda ting. Känslorna och 

kärleken kan påverka förnuftet där man som förälskad kan tappa förståndet och inte på samma 

sätt stå till svars för sina handlingar.140  

Sammanfattningsvis kan man säga att kärleken beskrivs som ett eget väsen, som en eld som 

flammar i deras kroppar och själar. Den för samman två personer som är skapade för varandra 

och som tillsammans blir en. Det är en intim och själslig förbindelse mellan två självständiga 

individer och den förutsätter en långvarig förbindelse, även om de inte får vara tillsammans på 

jorden är deras band redan bundit av deras själar som lovat varandra evinnerlig trohet som endast 

döden kan skilja. Allt Saint-Preux och Julié kan tänka på är varandra. Deras kärlek beskrivs vara 

av naturen ödesbestämd, den är stark, passionerad och när den väl slagit rot går den ej att fly.141 

Den förutsätter en man och en kvinna och genom en sexuell längtan, eros. Kärleken är inget som 
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beskrivs som manligt eller kvinnligt, snarare är det mannen, Saint-Preux som är den mest aktiva i 

relationen. Han är den som för den framåt men Julié ges rollen av att bära den mer inuti. Han 

beskriver och hon känner. 

”En fullkomlig kvinna och en fullkomlig man böra icke likna varandra mera i hänseende till själen än i 

hänseende till ansiktet; dessa könens fåfängliga försök att efterapa varandra utgöra höjden av oförnuft, de 

väcka den vises åtlöje och jaga kärleksguden på flykt.”142 

Könen förstår kärlek genom deras villkor, Rousseau beskriver könen som komplementära till 

varandra på naturens vis. Könens roller i kärlek och livet är inget människan skapat utan det är 

av naturen givna.143  

- Hur bör kärlek upplevas och förstås enligt Julié eller Den nya Héloïse?  

Kärleken som den beskrivs i Julié eller Den nya Héloïse tolkar jag som en idealisk bild av 

romantisk kärlek. Kärleken mellan Saint-Preux och Julié är inget som var och varenda person 

kan få uppleva, det handlar om en förening mellan två individer på både ett kroppsligt men 

främst ett själsligt plan. Rousseau målar upp bilden av kärlek som något fritt från jordiska regler 

och krav. Att motsätta sig den kärleken är som att motsätta sig naturen. Jag tolkar därför 

Rousseaus beskrivningar av kärlek som kritik mot fadersrollen, den auktoritära familjesynen där 

barnens äktenskap ses som handelsvaror.144 Rousseaus kärleksideal står i kontrast till tidens 

diskurs och han målar upp kärleken som det goda och den grymma fadern som vill gifta bort sin 

dotter som det onda. Det är ett tydligt ifrågasättande kring äktenskapliga normer och mönster. 

Som Rousseau beskriver den romantiska kärleken mellan Julié och Saint-Preux så tycks den 

växa med hinder. Det är genom motgångar som den testas, genom saknad så blir den större.145  

Den romantiska kärlek, som beskriven av Rousseau i Julié eller Den nya Héloïse handlar om ett 

intimt förbund mellan man och kvinna som genom sina olikheter i kärlek blir en själslig helhet 

som varken kan eller vill leva utan den andre.146 ”Skilj mig för alltid från mig själv, giv mig 

döden om jag måste dö; men tvinga mig icke att genomborra mitt hjärta med min egen hand.”147 
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Rousseau beskriver den romantiska kärleken exakt som mina teoretiska utgångspunkter 

definierar den moderna kärleken. Den är heterosexuell, ömsesidig, intim, monogam, idealisk och 

exklusiv.148 Rousseaus beskrivningar av kärlek är både självförverkligande och 

identitetsskapande, då båda karaktärerna och dess omgivning påverkas och växer av den. Oavsett 

om språket i sig kan verka översentimentalt, poetiskt och väldigt dramatiskt skapar de 

tillsammans betydelse och mening för Julié och Saint-Preux, det är i dialogen dem emellan som 

kärlekens språk skapas och det bildar i sin tur deras gemensamma förståelse av kärlek.149 Genom 

att älska varandra, genom att älska dygden har de genom naturen fått älska varandra och de ska 

älska tills döden skiljer dem åt.150  

2.2 Adelns amorösa liv under 1700-talet 

De tre personer jag valt att undersöka kommer alla från högadeln eller kungafamiljen. För att 

kunna ge en komplett bakgrund till dessa personers liv, tankar och föreställningar ämnar jag i 

detta delkapitel teckna en bild av den samtida kontexten och positionen för adeln i 1700-talets 

Sverige. Adelns inflytande politiskt och ekonomiskt började förändras under 1700-talet. Adelns 

medfödda privilegier börjades ifrågasättas av en ekonomiskt starkare borgarklass.151 Att vara 

adlig under 1700-talet handlade om börd, heder och ära. Hela den adliga livsstilen skulle visa 

den rätta känslan av ideal, tanke och handling.152 Att kunna uppvisa en ståndsmässig livsstil var 

det som skulle separera adlig från ofrälse och kulturella och sociala markörer blev allt 

viktigare.153 Den kultiverade och moderna mannen var både förnuftig och känslosam och 

kvinnan kunde förädla dessa egenskaper och komplettera mannen.154 En god uppfostran och ett 

acceptabelt yttre gjorde döttrarna attraktiva på äktenskapsmarknaden.155 En adelsdotters centrala 

uppgift var att genom äktenskap föra adelsarvet vidare, dels genom att föda barn men även för att 
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fostra dessa barn till god adel. Kvinnans fostran i att kunna brodera, teckna, spela instrument, 

dansa och tala och skriva franska skulle bygga den adliga karaktären.156  

Att gifta sig med en adlig kvinna kunde ge fördelar eftersom de adliga familjerna hade 

kontaktnät och inflytande.157 För en gift kvinna var mannen förmyndare och kvinnan var 

underordnad maken. Eftersom kvinnan ansågs vara svagare och mer lättpåverkad bedömdes det 

rimligt.158 I adliga sammanhang brukar det historiskt talas om arrangerade eller 

resonemangsäktenskap, där arrangerade äktenskap anses ha varit norm. Planck skriver att 

arrangerade äktenskap är äktenskap som förhandlats fram av tredje part, exempelvis föräldrarna, 

och som sedan godkänns av den som ska gifta sig. Resonemangsäktenskap eller 

konvenansäktenskap är äktenskap som ingåtts av annan grund än kärlek men behöver inte någon 

tredje part.159 För att kunna finna lämplig partner var det sociala livet och deltagande i 

sällskapslivet nödvändigt för både män och kvinnor. I de fall då föräldrarna inte uttalat valde en 

partner till sin son eller dotter handlade det om att låta ungdomarna få vara på platser där 

lämpliga kandidater befann sig. Det var ovanligt att man som förälder övervakade barnens 

umgänge, enligt Planck berodde det på att man visste vilka som umgicks med vilka och att man 

såg till att få in barnen i den egna klassens revir.160 Baler och middagsbjudningar är exempel på 

typiskt adliga tillställningar. Adliga kvinnor introducerades i sällskapslivet redan vid 14 års 

ålder. Det var vid dessa tillställningar man kunde bedöma deras uppfostran och bildning samt 

värdera deras äktenskapspotential, fokus låg framför allt i deras utseende men även i deras sätt 

och hur de förde sig.161 I vissa fall kunde ekonomiska förutsättningar och gott kulturellt/socialt 

kapital accepteras även om adelskap saknades.162 Men det gällde främst för söner (som kunde 

föra adelskapet vidare till ofrälse). Som kvinna kunde man avböja äktenskapsförfrågningar, men 

tanken på att inte gifta sig alls ansågs mer eller mindre omöjlig. Äktenskap var en kvinnas chans 

till försörjning.163 Männen behövde därför god ekonomi för att kunna gifta sig överhuvudtaget 
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eftersom det var han som skulle försörja kvinnan och det var viktigt att kunna visa på ett 

ståndsmässigt leverne.164 Maken var i genomsnitt ungefär 7 år äldre än kvinnan vid bröllopet. Att 

uppnå en stabil ekonomi, få en god utbildning och en respekterad plats i samhället tog tid, idealet 

var att mannen behövde befinna sig på en viss plats i livet för att kunna gifta sig.165 God ekonomi 

var också viktigt för en kvinna, enligt Planck kunde bra ekonomiska förutsättningar uppväga 

andra personliga brister som personlighet eller utseende.166   

Att de adliga äktenskapen kan uppfattas som arrangerade eller som resonemangsäktenskap är 

kanske därför inte konstigt då giftermål tydligt kopplades samman med arv, börd och kapital.167 

Förmögenhet och/eller börd tycks i en del fall ha kunnat uppväga avsaknad av kärlek, medan 

kärlek i andra fall tycks ha uppvägt brist på pengar och börd.”168 Ett harmoniskt äktenskap där 

parterna hyste varmare känslor för varandra var något som kunde gagna båda parter och 

respektive familjer. Känslor inom äktenskapet var accepterat så länge de höll sig inom 

respekterade ramar.169 Att öppet visa passionerade känslor och kärlek för sin partner (i ett 

äktenskap, allt för länge efter bröllop) kunde i finare kretsar upplevas som aningen 

löjeväckande.170 Kärlek i äktenskapet var eftersträvansvärt men passion var något man ansågs 

finna i andra relationer utanför äktenskapet. Älskare och älskarinnor var accepterat så länge det 

inte störde den allmänna ordningen, dock mer accepterat för män än för kvinnor.171 1700-tals 

människan beskrivs som hungrig på känslornas berusning, där amorösa äventyr på sidan av 

äktenskapet var ett nöje och en lek.172 Passion inom äktenskapet ansågs simpelt och borgerligt, 

något adeln därmed tog avstånd från, inom det adliga äktenskapet ville man snarare se hjärtats 

godhet och generositet.173  
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2.2.1 Hedvig Elisabeth Charlotta 

Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein Gottorp föddes i det tyska furstendömet Eutin nära 

gränsen mot Danmark, år 1759. Hedvig Elisabeth Charlotta var dotter till storhertig Fredrik 

August av Oldenburg och Ulrika Fredrika Vilhelmina av Hessen-Kassel och därmed kusin till 

den svenska kungen Gustav III.174 Eftersom Gustav III och hans danska hustru Sofia Magdalena 

inte hade fått någon tronarvinge så började kungen se sig om efter en lämplig hustru åt sin 

broder, hertig Carl. Hedvig Elisabeth Charlotta var, enligt Gustav III en perfekt maka för sin 

broder då hennes ställning skulle vara högre än deras undersåtar men lägre än sin makes.175 

Hertig Carl som egentligen inte hade något att säga till om gällande sitt äktenskap eftersom det 

var en svensk politisk angelägenhet ska därför motvilligt ha gått med på att äkta Hedvig 

Elisabeth Charlotta. Bröllopet bestämdes till sommaren 1774 då Hedvig Elisabeth Charlotta 

blivit femton år gammal och därmed mogen för äktenskap enligt Gustav III.176 Hon beskrevs 

som mycket begåvad och med många färdigheter lämpliga för en kvinna av börd under denna tid. 

Hon kunde teckna, spela instrument och dansa, samt ansågs ha en hälsosam grad av nyfikenhet 

och en vilja att behaga sin kommande make.177 Bröllopsförberedelserna var i full gång i Eutin då 

rykten gällande hertig Carls förbindelser med Augusta Löwenhielm nådde furstendömet. 

Ryktena sa att hertig Carl inte alls ville gifta sig med Hedvig Elisabeth Charlotta utan att han var 

hopplöst förälskad i den redan gifta Augusta Löwenhielm, som han även hade en 

utomäktenskaplig son med. Mörner fick nu lugna Hedvig Elisabeth Charlottas familj med att 

säga att även fast dessa rykten stämde så hade man vidtagit nödvändiga åtgärder och skickat 

Augusta Löwenhielm med make utomlands. Detta ska ha lugnat familjen som fortsatte med 

planeringen inför bröllopet.178 Några månader efter bröllopet började det viskas om att 

hertiginnan var havande. Hovet jublade och förberedelserna för hertigbarnets nedkomst 

påbörjades. Hertig Carl ska då ha slutat besöka sin unga hustru om nätterna och fortsatte sitt liv 

som innan han gift sig. Månaderna gick men Hedvig Elisabeth Charlotta blev inte större om 

magen. Läkarna fick generat erkänna att de kanske hade misstagit sig. Hovets tillkännagivande 
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av graviditeten drogs tillbaka men hertig Carl drog sig inte tillbaka till Hedvig Elisabeth 

Charlottas säng.179 

- Hur uttrycker sig de adliga undersökningspersonerna om kärlek i sina texter? 

Hedvig Elisabeth Charlotta skriver mycket om kärlek och relationer i sin dagbok, hur män och 

kvinnor agerar med/mot varandra, kärleksäventyr och relationsintriger på hovet. Men det 

förekommer inte en enda gång en uttalad beskrivning av vad kärlek faktiskt är. Kärleken i sig är 

outtalad och därmed tolkar jag det som att det är underförstått att den som läser dagboken förstår 

och redan vet vad kärlek är och vad den innebär, men även om det inte uttryckligen står vad 

kärlek är så förekommer det många beskrivningar och situationer där kärlek beskrivs och nämns. 

Det är dessa jag har valt att lyfta fram och försöka beskriva, förstå och tolka. Hedvig Elisabeth 

Charlotta uttrycker sig kring kärlek som något som kan glöda, brinna, förtära och slockna. 

Kärleken beskrivs som något som kan drabba en, något man egentligen inte kan kontrollera men 

med förnuft förebygga. Hedvig Elisabeth Charlotta resonerar kring hertigens relation med 

grevinnan Löwenhielm i dessa termer. Hon skriver uttryckligen att det har funnits kärlek dem två 

emellan.180 Kärleken mellan hertigen och grevinnan, som var slocknad, beskriver hon får nytt liv 

då de möts igen.181 

Hedvig Elisabeth Charlotta uttrycker sig kring kärlek och grunden för en harmonisk relation 

mellan man och kvinna som en känsla som är fylld av respekt, lojalitet, tillförlit och går djupare 

än vänskap. Vänskapen och förtroendet för varandra är grundläggande för att kärlek ska 

fördjupas på ett själsligt vis men kärleken beskrivs även som något sexuellt och passionerat som 

nödvändigtvis inte måste hänga samman. Det är fullt av kärlek på hovet, både män och kvinnor 

sprider sin kärlek var helst den passar.182 I många fall känns det som att Hedvig Elisabeth 

Charlotta skriver kärlek istället för sex. Eller så anser hon den så pass flyktig att den kan komma 

och gå som den behagar, det är inte ett livslångt projekt. Kärlek beskrivs som ett frivilligt 

förhållande mellan man och kvinna i den bemärkelsen att vem som helst kan bli kär i vem som 

helst oavsett om du är gift med personen i fråga eller inte. Då Hedvig Elisabeth Charlotta 
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beskriver andra kvinnor och deras relationer på hovet är kärleksaffärer på sidan av äktenskapet 

naturliga men ändå en direkt konsekvens av ett kärlekslöst äktenskap. Fann man inte kärlek med 

den man var tvungen att gifta sig med fick man finna den på sidan av, med lite förnuft om de 

sociala samspel som krävdes för att det inte skulle anses lösaktigt eller utanför ramarna till vad 

som var socialt acceptabelt Trots att det pågår flera kärleksaffärer på hovet får man känslan av att 

Hedvig Elisabeth Charlotta vid tiden för skrivandet inte anser det helt och hållet smakligt. Det 

eftersträvansvärda är en harmonisk relation där makan och maken är varandra trogna, men om 

man nu giftes bort med en man eller hustru man inte älskar är det förståeligt att söka efter det 

man inte har på annat håll (se bilaga 1, citat 1). Hedvig Elisabeth Charlotta söker den i sitt egna 

äktenskap och säger sig älska och bli älskad av sin make. Hertigens otrohet och humör påverkar 

hennes egen sinnesstämning och trots att affärer på sidan av var en ”naturlig” del av hovet verkar 

hon ändå ledsen, besviken och svartsjuk eftersom det påverkar henne själv. Förtroendet som 

Hedvig Elisabeth Charlotta känner ökar hennes känslor för sin man då hon känner att han litar 

och anförtror sig till henne men hon ser samtidigt det komiska och udda i att hon som hustru blir 

anförtrodd hertigens kärleksintriger. Hon nämner själv att detta förtroende ska hon aldrig svika 

och även om han gör felsteg kommer det inte förändra hennes känslor för honom.  

”Jag har nu blifvit hertigens förtrogna, ni skrattar förvisso åt någonting så besynnerligt, och jag tror inte det 

finnes många i min ställning, jag är nog ensam i mitt slag. Det är ju intet sundt förnuft uti att vara sin mans 

förtrogna i hvad som rör kärleksintriger, men så är det emellerti. Sedan vi först helt likgiltigt talat om 

henne, bekände hertigen kort och godt, att han hade älskat henne och hon honom tillbaka. ”Ni bör kunna 

förstå, att denna kärlek helt och hållet har gått öfver”, sade han, ”då jag på detta sätt kan tala med er 

härom.”183 

Kärlek som känsla, sammanlänkar två personer på ett sätt som inte kommer till tals förrän senare 

i hennes liv. Genom åren och med erfarenhet förändras Hedvig Elisabeth Charlottas bild av vad 

kärlek är och hur viktig den är på ett personligt plan. Då hennes väninna Sophie von Fersen g. 

Piper avlider skriver hon i sitt efterord till dagboken hur viktig hennes kärlek för Adolf Fredrik 

var och frågar sig om hon kanske inte skulle ha blivit lyckligare om hon fått gifta sig av kärlek. 

Kärleken är inget Hedvig Elisabeth Charlotta anser har gett henne någon som är skapad just för 

henne. Jag tvivlar dock inte på att hon anser sig älska sin make, men deras kärlek och relation 

känns mer som ett framtvingat stadium, den kärlek hon från början känner för sin make förändras 
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över tid. Hon blir i början avundsjuk då han flörtar eller kurtiserar andra hovdamer men försöker 

att visa god min och genom sitt ädelmod tror hon att hertigen ska se hur bra hon hanterar det och 

hur storsint hon är som inte tar ut sin ilska, bitterhet, ledsamhet och avundsjuka mot honom, hon 

tror att han ska se och förstå detta och därmed finna sin väg tillbaka till henne igen.184 Detta sker 

dock inte och flera gånger blir Hedvig Elisabeth Charlotta utsatt för hovets intriger och skvaller 

genom hertigens kärleksaffärer. Något hon till en början bär med tyst stolthet och som sedan 

vänder till en likgiltighet och ledsamhet. Hon vänjer sig vid att han är med andra kvinnor och 

försöker skriftligen förlika sig med tanken och skriver att det är bättre för dem båda att han har 

sina älskarinnor eftersom att hans humör då blir bättre och att han trots sin otrohet ändå alltid 

behandlar henne respektfullt och med värdighet.185 Detta går upp och ner, då hertigen visar 

minsta förtroende eller vänskap gentemot henne bedyrar hon sin kärlek och sin lojalitet gentemot 

honom, men då han glömmer sina plikter (på andra sätt än otrohet) blir hon rasande och 

förtvivlad. Otroheten och hertigens beteende mot henne visar på ett olyckligt äktenskap.  

”All min försiktighet är verkligen nödvändig i min nuvarande ställning. Efter en märkbar likgiltighet å 

ömse sidor har hon nu återvunnit hela sitt välde öfver hertigen; huru det tillgått, att de återknutit 

förbindelsen, vet jag ej och bryr mig inte om att taga reda på det. Då jag såg dem talas vid, så snart de 

råkades, förstod jag, att de ännu älskade hvarandra, och mina gissningar härvidlag blefvo ytterligare 

bekräftade efter min ankomst hit. Hertigen undvek mig så mycket som möjligt och tycktes vara generad i 

mitt sällskap. Det föreföll hon också, ehuru hon samtidigt försökte ställa sig in hos mig, möjligen för att 

insöfva mig i säkerhet och få mig att tro, att hertigen vore henne likgiltig, eller också för att på sådant sätt 

skaffa sig fritt inträde till min person.”186 

Kärleken beskrivs som något som förnuftet försöker rå sig på men som kärleken övervinner. 

Hertigen försöker bekämpa sina känslor för grevinnan, men Hedvig Elisabeth Charlotta skriver 

att hon förstår att om grevinnan skulle vilja få tillbaka hertigen kommer hon lyckas. Något som 

senare inträffar. Hans förnuft hoppas hon ska segra över hans känslor. För förnuftet borde ge 

henne den maken som kan ge henne den respekt och lojalitet hon förväntar sig även om hans 

känslor inte är där än är det något hon hoppas kan komma genom förnuft.187 De första åren som 

vi kan läsa om i dagboken hinner verkligen förmedla deras med- och motgångar som par. Från 

                                                           
184 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för december månad 1776. s. 64. 
185 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för november månad 1781. s. 342.  
186 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för december månad 1776. s. 64.  
187 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för oktober månad 1776. s. 59. 
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att ha förtroende och en nästan naiv syn på att han ska komma tillbaka till henne, till att ge upp 

och inse att det inte kommer bli bättre. Det känns som att Hedvig Elisabeth Charlotta inte hade 

något val, hon giftes bort med sin kusin redan som femtonåring och hade förhoppningar och 

förväntningar på livet som gift och i äktenskapet. Vilket sedan inte visade sig stämma överens 

med verkligheten. Kärlek fick hon läsa om i skönlitteratur eller finna genom livslång vänskap. 

(se bilaga 1, citat 2). 

- Hur bör kärlek upplevas och förstås enligt deras egna texter? 

Hedvig Elisabeth Charlotta har i början av dagboken och i sin ungdom, en idealföreställning om 

hur ett äktenskap mellan två makar ska vara. Hur kärlek ska kännas och hur kärleken dem 

emellan borde upplevas och förstås. Men genom dagboken och då hon blir äldre förändras denna 

bild, förändringen speglar även relationen mellan henne och hertig Carl. Då deras relation sätts 

på prov och går igenom med- och motgångar (mest motgångar) förändras hennes bild av kärlek 

men främst förändras bilden på relationen mellan makar i ett äktenskap. Hennes tidigare 

uppfattning om kärlek handlade mycket om förtroende och lojalitet, att man som man och hustru 

skulle visa en vänskap och ömsesidig respekt.188  (se bilaga 1, citat 3). När hon i förordet 

diskuterar avundsjuka visar det på hur hennes föreställning om kärlek och äktenskap har 

förskjutits. Den avundsjuka som hon framställt i sin ungdom är en avundsjuka som är något 

dåligt, en personlighet och karaktärsbrist hon förkastat. Svartsjuka är ett fel och hon vill aldrig att 

någon ska kunna beskylla henne för detta.189 Svartsjuka hos en kvinna, skriver hon, kan göra att 

männen till en början känner sig smickrade men sedan tröttnar. En svartsjuk kvinna är inget en 

man vill ha och han kommer därför söka en annan om kvinnan blir för svartsjuk.190 Senare i 

dagboken poängterar hon att trots att svartsjuka är ett karaktärsfel kan det även vara förståeligt 

och egentligen ett bevis på att man verkligen älskar. Hennes syn har förändrats med erfarenheten. 

Senare i liver skriver hon om svartsjuka som något gott-ont eftersom det är naturligt att vara 

avundsjuk om man verkligen älskar någon.  

                                                           
188 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för december månad 1781. s. 344-345.  
189 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för oktober månad 1776. s. 58, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref 
för oktober månad 1776. s. 58- 59, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för augusti månad 1779. s. 206– 207. 
Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för december månad 1781. s. 344-345. 
190 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för oktober månad 1776. s. 59. 
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”Jag måste bekänna, att jag är litet svartsjuk, och jag tror, att det är omöjligt att undvika detta, om man 

älskar riktigt. Innan jag blef gift, lefde jag i den öfvertygelsen, att om jag finge en make, som behagade 

mig, skulle jag komma att älska honom mycket, om han blott visade mig samma kärlek tillbaka och skänkte 

mig hela sitt förtroende en att i annat fall likgiltigheten lätt skulle få välde öfver mig; jag finner, att mina 

känslor ej förändrats, sedan jag nu befinner mig i detta läge. Om blott en make behandlar sin hustru väl, 

måste hon hafva öfverseende med hans fel. Männen hafva alltför stora privilegier i äktenskapet för att däraf 

besväras i sina känslor.191  

Kärleken artikuleras inte nödvändigtvis av kvinnan, men kärlek oavsett kön är något alla kan 

känna och förmedla. Det är nästan snarare mannen som företräder rätten att artikulera och uttala 

sig kring kärlek, vad det är och vad som anses rätt och fel. Mannen tar sig tolkningsutrymme 

över den blyga damen. Hedvig Elisabeth Charlotta beskriver sin svåger, Adolf Fredriks 

kärleksaffärer med sin väninna Sophie von Fersen g. Piper och med fröken Wrangel.192 Adolf 

Fredrik uttrycker sig om kärlek och vad den gör med honom framför hela hovet. Något som 

verkar annorlunda men ändå naturligt, eftersom han är man och kunglig. Prinsen blir vida känd 

för sitt hjärta och sina känslor. Vad hans kvinnor tycker, tänker och känner får vi inte veta, mer 

än de som Hedvig Elisabeth Charlotta tolkar i sin dagbok å de andra kvinnornas vägnar.  Hedvig 

Elisabeth Charlotta uttrycker sig inte så att kvinnan skulle vara socialt underlägsen mannen, det 

framkommer att hon är i en beroendesituation av mannen ekonomiskt och att det finns både 

skyldigheter och rättigheter som kvinna gentemot sin man inom ett äktenskap. Att hon inte 

uttrycker sig kring det verkar bero på att det redan finns där outtalat, det är en social norm att 

situationen mellan man och kvinna ser så ut och blir därför onödig att kommentera, men kvinnan 

är inte socialt underlägsen mannen på alla plan.193 Hedvig Elisabeth Charlotta beskriver hur 

kvinnor i olyckliga äktenskap tar sig friheter på andra plan och att kvinnor med social makt på 

hovet har större inflytande än vad man kanske först tror. Kärleken bör upplevas och förstås både 

som något idealiserat men ändå vardagsrelaterat. Hedvig Elisabeth Charlotta skriver om kärlek 

som något djupt, berörande och som kan ge lycka och harmoni i ett äktenskap, det är idealet. Då 

kärlek inte fyller hennes nuvarande relation skriver hon att hon kan nöja sig bara han visar henne 

gott humör och är trevlig mot henne. Då inte det heller sker blir hon förtvivlad och chanserna att 

bygga upp deras relation förminskas ju mer hon ställer sig likgiltig till hela relationen. Hennes 
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192 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för mars månad 1781. s. 280-281.  
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kärleksideal stämmer inte överens med den vardag hon har framför sig och därför blir hon 

besviken och ledsen. Det hon väljer att skriva om i sin dagbok, både om sin egna men även 

andras relationer, tolkar jag som något utöver det vanliga, det är liksom värt att ta med, det är 

viktiga på sitt sätt.   

När Hedvig Elisabeth Charlotta skriver om kärlek handlar det om kärlek mellan man och kvinna. 

Det finns flera aspekter av vad som konstruerar en kärleksrelation mellan man och kvinna 

beskrivet i hennes dagbok. Kärlek kan drabba vem som helst, och handlar inte om klass, pengar 

eller position. Speciellt tydligt blir det när hon beskriver relationen mellan grevinnan 

Lewenhaupt och baron von Essen. Då grevinnan är så pass kvick och beundrad av hela hovet och 

ändå väljer den fula och generellt sett tråkiga stallmästaren von Essen. Kärleken är blind, 

påpekar Hedvig Elisabeth Charlotta som inte kan se annan anledning till deras kärleksrelation. 

Men i vissa fall anser hon att kärleken inte kan vara alltför blind och att det i vissa fall endast 

handlar om pengar och titlar.194  

Hedvig Elisabeth Charlotta skriver om makens eventuella felsteg och hur det skulle påverka 

henne, hon beskriver vad hon ska göra för att inte förlora sin sans eller utåt visa sig svag. Om 

maken skulle vara otrogen ser hon det som en olycka. Är det på grund av vad andra tycker och 

tänker kring hennes relation eller är det på grund av hennes känslor för honom? Hon talar om 

sina känslor och att de inte ska förändras gentemot honom. Resonemanget och hennes 

beskrivning kring känslor visar att hon anser sig kunna styra så pass över dem att de inte ska 

påverkas oavsett vad hertigen gör gentemot deras förhållande.195 Känslan av att ha kontroll är 

återkommande för Hedvig Elisabeth Charlottas beskrivningar kring hennes egna känslor, 

däremot verkar andras känslor vara utom kontroll. Hon beskriver hertigen och grevinnan 

Löwenhielms relation som en ännu ej utslocknad kärlek, hon ger den beskrivningar som väcker 

tankar till en eld som lockar och glöder. Hon beskriver hur hertigen åker för att besöka grevinnan 

men vill ändå inte helt ut påstå det eftersom hon längre ner skriver att det kan ha varit på grund 

av en kunglig order. Men det påståendet känns i sammanhanget mindre troligt och framstår för 

mig som mer sannolikt som ett försök att övertala sig själv att det kanske inte är så pass illa som 

hon först trott och att det mest handlar om att försöka lindra sin egen sorg över det inträffade. 
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”Jag ville verkligen icke utsätta mig för obehaget att återkalla hertigen från det ställe, där jag visste att 

grefvinnan Löwenhielm vistades. Hon kunde då få berättigad anledning att anklaga mig för svartsjuka, och 

det är något, som man aldrig skall låtsas om; för någon tid kan det nog smickra männen, men de tröttna 

snart på den, som gifver tecken härtill, och söka sig om efter andra kvinnor, som ej äro svartsjuka, ty 

männen älska sin frihet. Jag tror likväl icke ännu, att hertigen har för afsikt att återknyta denna 

kärleksförbindelse. Han söker nog med sitt förnuft att bekämpa sina känslor, men skulle hon anstränga sig 

för att återvinna honom, fruktar jag, att hon skall lyckas. Hvad helst må hända, skall jag ej afvika från den 

väg jag utstakat för mig.”196 

I sin dagbok beskriver hon inte hertigens kärlek till grevinnan Löwenhielm som något fel eller 

dåligt, men mellan raderna utläser jag det ändå som något hon anser orätt och som något 

olyckligt för sig själv. Att hennes make undviker henne visar att han är medveten om att han gör 

fel gentemot sin fru. Men Hedvig Elisabeth Charlotta verkar inte döma hans känslor för 

grevinnan Löwenhielm eller deras kärlek som något fel i sig. De bägge parterna, hertigen och 

grevinnan Löwenhielm, verkar måna om att inte göra henne medveten om vad som försiggår och 

Hedvig Elisabeth Charlotta verkar själv spela med för att inte verka avundsjuk eller 

problematisk. Trots att högaktning gentemot sin partner är en, enligt Hedvig Elisabeth Charlotta, 

otillfredsställande känsla kan den i sin tur ge henne det hon behöver få från sin man, som med 

tiden kan visa henne vänskap och därmed även förtroende, lojalitet och respekt. Dessa 

egenskaper anser hon vara delvis frikopplade från kärlek men även huvudingredienser i ett lycka 

förhållande. 

”Jag har dock mina skäl att vara höflig mot henne: för det första är det mindre besvärande för mig, att folk 

tror, att jag ingenting vet om deras kärleksintriger, för det andra är det ju möjligt att hertigen, när han ser 

huru jag tager saken, förr kan återvända till mig. Han borde uppskatta mitt ädelmod och skänka mig sin 

högaktning; ehuru detta visserligen är en ganska otillfredsställande känsla makar emellan, är det dock bättre 

än fullkomlig likgiltighet, och som från högaktning till vänskap steget icke är stort, kan jag kanske med 

tiden återvinna äfven denna.”197 

Kärlek som känsla är inget hon beskriver i början mellan sig själv och hertigen. Däremot 

beskriver hon andra kvalitéer eller känslor man bör ha som äkta makar. Vänskap, förtroende och 

respekt är det hon söker hos sin make. Känslor eller förmågor som i sin tur kan leda till något 

större, dessa kvalitéer är möjliga att kontrollera då de framkommer i samspel mellan två parter på 
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ett annat sätt än kärlek som beskrivs mer som okontrollerbart och som något passionerat.198 

Känslan av hennes beskrivningar är att kärlek kan växa fram genom dessa egenskaper och 

genom en god relation mellan två parter där dessa kvalitéer finns. Men att det är kärlek mellan 

hertigen och grevinnan Löwenhielm säger hon direkt. Likgiltigheten gentemot hertigen verkar 

vara delvis ett problem men även en lycka för Hedvig Elisabeth Charlotta. Likgiltigheten i sina 

känslor emot honom beskrivs inte som en motpol till kärlek men som ett tomrum där hon inte 

längre påverkas vilket i sin tur inte ger vare sig kärlek eller hat. Likgiltigheten till hertigen som 

hon beskriver den är en rädsla att hon en dag ska sluta bry sig och därmed inte heller kunna hysa 

några varmare känslor mot honom men även som en befrielse då hans beteende sårar henne.199  

Kärleken beskrivs av Hedvig Elisabeth Charlotta som något varm och passionerat. Det verkar 

ofta handla om sex och lust, åtrå och attraktion. Men kärlek är även något djupare för henne. 

Något som hon inte, vad kan utläsas i dagboken, själv fick uppleva. Relationen med hennes make 

förändrades genom hans relation med grevinnan Löwenhielm då han kom till Hedvig Elisabeth 

Charlotta och sökte hennes råd och med det fördjupades deras relation på det mest besynnerliga 

vis.200 Det handlar om att finnas där för sin partner i vått och torrt och genom att visa på den 

självuppoffring och därmed kunna finna en högaktning som sedan kan leda till ”bättre och 

finare” känslor som är önskvärda i ett förhållande. Kärlek mellan man och kvinna i ett äktenskap 

beskrivs som tolerant, självuppoffrande, passionerad, okontrollerbar men även förstående, mild, 

god och harmonisk. Den beskrivs som olika i olika förhållanden. Kärlek kan frodas i ett lyckligt 

förhållande och det i sin tur kan ge en harmoni och en känsla av tillfredställelse.201 Hedvig 

Elisabeth Charlotta kommenterar med jämna mellanrum kungen och drottningens förhållande 

                                                           
198 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för augusti månad 1775 från Ekolsund. s. 13-14, Hedvig Elisabeth 
Charlotta Dagbok. Bref för december månad 1776. s. 63, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för februari 
månad 1779. s. 170, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för december månad 1779. s. 224-225, Hedvig 
Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för oktober månad 1780. s. 263-264, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. 
Anmärkningar och tillägg skrivna av hertiginnan i efterhand. Angående Sofie von Fersens känslor för prins Fredrik. 
Skrivna efter väninnans bortgång 1816. s. 446-447. 
199 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för april månad 1781.s. 284-285, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. 
Bref för december månad 1776. s. 64. 
200 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för juni månad 1777. s. 82-83. 
201 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för augusti månad 1775 från Ekolsund. s. 13-14, Hedvig Elisabeth 
Charlotta Dagbok. Bref för september månad 1776 från Ulriksdal. s. 57, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för 
december månad 1776. s. 64, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för februari månad 1779. s. 170. Om Gustav 
III äktenskap med drottningen, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för mars månad 1779. s. 176. Om 
grevinnan Löwenhielm, Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för september månad 1779. s. 209. 
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och avsaknaden av kärlek i deras relation.202 Deras relation ansågs vara hela rikets angelägenhet 

eftersom kungaparet inte hade producerat en arvinge (än) men Hedvig Elisabeth Charlotta väljer 

att fokusera och kommentera deras relation som man och kvinna. Beskrivningarna skulle kunna 

handlat om vilket par som helst. 

”Jag är i tillfälle att i mitt bref för denna månad meddela eder en stor nyhet; nämligen om den återförening, 

som i dessa dagar ägt rum mellan kungen och drottningen. Det är eder väl bekant, att dessa makars 

inbördes förhållande ingalunda utgjort något lämpligt föredöme. De hafva visat hvarandra stor köld och 

aldrig talat vid hvarandra mera än för att säga god morgon och god natt och aldrig lefvat såsom äkta makar. 

Det förtroende, som bör härska mellan äkta makar, har fullkomligt saknats, och något spår af ömsesidig 

vänskap har man aldrig kunnat upptäcka i deras hjärtan; så särdeles förvånande är ej heller detta, emedan 

drottningens karaktär är alltför inbunden för att kunna passa ihop med kungens. Hvad som således ej 

kärleken eller vänskapen kunde åstadkomma, måste framkallas af politiska hänsyn.”203 

Att kungen visar sin partner stor köld är inte önskvärt i ett förhållande där varmare känslor bör 

husera och därför anses inte deras äktenskap vara ett lyckligt partnerskap.204 Det viktiga i en 

relation mellan en man och kvinna anser Hedvig Elisabeth Charlotta är att vara med någon som 

kompletterar en, som har en sinnesstämning och lynne som passar ihop med ens egna.205 

Förtroende mellan makar är något som Hedvig Elisabeth Charlotta återkommer till och som jag 

därmed drar slutsatsen är mycket viktigt för henne, i en relation mellan äkta makar. Kärleken 

mellan Gustav III och hans fru är inte ett föredöme eftersom den saknas. Kärleken saknas för att 

de inte visar varandra värme eller lever intimt tillsammans, något som kan ge förtroende och 

därmed kärlek. Ett annat par och kärleken dem emellan som beskrivs är mellan Sophie von 

Fersen g. Piper och Adolf Fredrik. Hedvig Elisabeth Charlotta berättar i ett av sina brev att 

hertigen ska bege sig på en utlandsresa, orsaken till denna resa är att ge honom avstånd från 

fröken Fersen g. Piper eftersom en relation inte är möjlig. Resan ska ge prinsen andrum och 

perspektiv eftersom deras kärlek inte få fritt spelrum utan sociala konsekvenser för båda 

parter.206 Hedvig Elisabeth Charlotta skriver att förnuftet segrade över känslorna och att det var 

det bästa för de båda, eftersom det är oklart om Sophie verkligen älskade prinsen, i slutordet till 
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205 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för december månad 1779. s. 224-225, 170.  
206 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för maj månad 1776 från Stockholm. s. 43. 
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dagboken skriver hon dock annorlunda (detta efter att Sophie dött).207 Då framkommer det hur 

mycket Sophie älskade prinsen och att det var synd att hon inte kunde få gifta sig av kärlek 

eftersom fadern inte ville ge sitt bifall. Men i brevet från 1776 skriver Hedvig Elisabeth Charlotta 

att hon gav Sophie råd om att välja bort prinsen eftersom det var en svår relation där känslorna 

styrde och att alltför mycket problem skulle komma å Sophies vägnar om de gifte sig.208 Hedvig 

Elisabeth Charlotta skriver även att Sophie hade, om hon verkligen älskat prinsen, fått sin faders 

samtycke,209 något som emotsägs senare och som inte verkar troligt med tanke på att Axel von 

Fersen ville ha avstånd till den turbulenta kungliga familjen. Då Sophie låtit sig övertalas om att 

istället äkta Adolf Piper, en greve som hade faderns samtycke och som lagt fram sin önskan om 

att göra henne till en ärbar kvinna försökte hon resonera med Adolf Fredrik.210 Något som i 

brevet framställs som sakligt och sansat men som senare i efterordet målas upp som dramatiskt, 

sorgligt och fruktansvärt för dem bägge två älskade.211 (se bilaga 1, citat 4).  

En kärleksrelation mellan man och kvinna skapas i samspel inom den sociala och kulturella 

diskurs som råder. Hovet har en egen norm där kärlek finns både inom och utanför äktenskapet. 

Kärleken har ett eget liv, en makt som kan styra över hjärtan. Man kan försöka att med förnuft 

styra över den men det behöver inte nödvändigtvis ge resultat, oftast förlorar hjärnan för hjärtat. 

Avgörande aspekter för romantisk kärlek är de som Ambjörnsson målar upp men det förstås mer 

som ideal än verklighet för Hedvig Elisabeth Charlotta som målar upp en annan bild i det 

gustavianska hovet. Kärlek som känsla mellan man och kvinna med förtroende, glöd, lojalitet, 

intimitet och ömsesidig respekt känns långt ifrån den vardag hon själv levde i där folk hade 

kärleksaffärer överallt och där det inte alltid var kärlek som låg till grund för dessa utan snarare 

inflytande, makt och pengar. Kärlek och sex kopplas samman och i vissa fall är det otydligt vad 

som menas eller om det helt enkelt är samma sak. Mannen var överlägsen kvinnan men inte 

mindre kapabel till att känna och utveckla känslor, kärlek artikuleras av båda könen där mannen 

                                                           
207 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Anmärkningar och tillägg skrivna av hertiginnan i efterhand. Angående Sofie 
von Fersens känslor för prins Fredrik. Skrivna efter väninnans bortgång 1816. s. 446-447, 448-449. 
208 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för maj månad 1776 från Stockholm. s. 44. 
209 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för maj månad 1776 från Stockholm. s. 44. 
210 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Anmärkningar och tillägg skrivna av hertiginnan i efterhand. Angående Sofie 
von Fersens känslor för prins Fredrik. Skrivna efter väninnans bortgång 1816. s. 446-447, 448-449.  
211 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Anmärkningar och tillägg skrivna av hertiginnan i efterhand. Angående Sofie 
von Fersens känslor för prins Fredrik. Skrivna efter väninnans bortgång 1816. s. 446-447, 448-449. 



 
 

44 
 

dock styr själva relationen men där båda har frihet att finna det som de saknar i sina arrangerade 

relationer.   

2.2.2 Louisa Ulrika Horn 

Louisa Ulrika Horn föddes den 12 oktober 1751, hennes föräldrar var Eva Margareta 

Gyllenstierna af Björksund och Helgö och Gustaf Jakob Horn af Rantzien. Hon föddes därmed in 

i den svenska högadeln. Louisa Ulrika blev tidigt föräldralös, hennes moder avled 1753 och tre 

år senare avrättades hennes fader. Utan föräldrar i livet hamnade hon under sin morbrors 

beskydd. Göran Gyllenstierna och hans fru Eva Maria Ribbing fick överta vårdnaden och 

fostrandet av den unga adelsfröken. Göran Gyllenstierna var greve och fick senare en uppsatt 

position på hovet som riksmarskalk 1781.212 Det finns inte mycket skrivet om Louisa Ulrika 

Horn men jag har hittat en uppsats på c-nivå som undersöker hennes uppväxt och analyserat 

hennes bildning.213 Louisa Ulrika Horn presenterades för hovet den 28 oktober 1766. 

Presentationen var en viktig del i att komma ut i det sociala livet och in på de adliga arenorna.214 

Louisa Ulrika Horns tilltänkte make blev Carl Gabriel Mörner af Morlanda. Han var 14 år äldre 

än henne och son till hennes fostermor Eva Maria Ribbings syster Agneta Christina 

Gabrielsdotter Ribbing. Han var liksom Louisa Ulrika Horn högadel, och hade efter studier i 

Uppsala uppnått den ärorika positionen som kammarherre till drottning Louisa Ulrika 1762. Det 

första brevet som Louisa Ulrika skickar till Carl Gabriel är daterat den 17 juli 1771 ungefär ett år 

innan deras bröllop 1772. Louisa Ulrika och Carl Gabriel brevväxlar regelbundet under året 

innan bröllopet då de befinner sig på olika platser och med olika förberedelser och bestyr inför 

det stundande bröllopet. Carl Gabriel och Louisa Ulrika tillbringade mycket av sina gifta dagar 

på släktgårdarna Esplunda i Rinkaby Ör och på godset i Björksund215, de överlevde länge nog att 

bli gamla och se sina söner gifta sig och de fick över tjugo barnbarn. Louisa Ulrika dör den 5 

februari 1823 vid en ålder av 72 år och hennes make Carl Gabriel dör 91 år gammal den 12 maj 

1828.  

                                                           
212 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Anmärkningar och tillägg skrivna av hertiginnan i efterhand. Angående Sofie 
von Fersens känslor för prins Fredrik. Skrivna efter väninnans bortgång 1816. s. 446-447, 448-449. 
213 Birgersson, Linda. Hellre dö än förändras – adelsdamens dygder, ideal och traditioner. Stockholms universitet. 
2015.  
214 Birgersson. Hellre dö än förändras. s. 22 
215 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=8697 2017-01-12 
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- Hur uttrycker sig de adliga undersökningspersonerna om kärlek i sina texter? 

Louisa Ulrika Horn skriver inte rakt ut vad kärlek är för henne, hon varken beskriver kärlek som 

känsla eller som en förutsättning för hennes relation med fästmannen. Mycket av själva känslan 

och hur hon ser på sin kärlek i sin relation till Carl Gabriel får man finna mellan raderna. Trots 

att Louisa Ulrika inte uttrycker sig rakt ut om vad kärlek är för henne saknar inte breven ord av 

ömhet och tillgivenhet och de i sin tur ger hennes egen beskrivning om hur hon ser på sin 

kommande man och deras relation och situation tillsammans. Louisa Ulrika Horn börjar alltid 

sina brev med att skriva monsieur, det är väldigt formellt och sätter tonen för hela brevet.  

”Jag hade glädjen att motta ert brev den 8de denna månad, som jag tycker är full av goda yttranden som du 

är vänlig nog att delge mig, och jag är oändligt tacksam för det, samma godhet gällande min fråga, (jag 

hoppas det också). Att ni inte finner det dåligt, och finner mig för ung för att tänka på saker så verkligt, jag 

begränsar (?) mig här för att försäkra er om tacksamhet och den mest perfekta aktning med vilken jag är 

och kommer göra i hela mitt liv. […] Er ödmjuka tjänare”216 

De är många och ofta långa beskrivningar om glädjen hon känt över att få emotta brev från Carl 

Gabriel, dessa tacksägelser känns dock oftast som utfyllnad och artighet än en spegling av en 

sann känsla.217 Jag tror inte att det är tomma ord även fast det är väldigt formellt skrivet och 

känns opersonligt men det Louisa Ulrika skriver är ofta ödmjukt och lite undergivet till sin 

kommande make. Hon ber om ursäkt för eventuell okunskap i frågor som hon anser vara över 

hennes huvud eftersom hon dels är ung men även kvinna bör hon inte uttrycka sig som intelligent 

utan lagom bildad för att inte anses vara olämplig som hustru. Flera brev avslutas även med att 

hon kallar sig för ödmjuke tjänare som, tolkar jag det, tecken på trohet och lojalitet mot honom 

som hennes make.218 Återkommande i breven är hur Louisa Ulrika Horn tilltalar sin kommande 

make. Hon börjar alltid sina brev med att kalla Carl Gabriel för monsieur och/eller fortsätter 

sedan med att tilltala honom med släktnamn. I breven skriver hon till honom som hedrande 

farbror eller kära kusin.219 Idag känns det förmodligen främmande att kalla sin partner för något 

släktrelaterat och inte heller handlade det om att Carl Gabriel var hennes farbror eller kusin, men 

det var uttryck för familj och respekt. Det var tidens diskurs att uttrycka sig på det sättet och 

även om det signalerar en formell dock aningen gammalmodig känsla så ger det även en familjär 

touch som visar på deras band som par. Louisa Ulrika skriver om vardagliga saker, det kan 

                                                           
216 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 17 juli 1771.  
217 Louisa Ulrika Horn, exempelvis i brev från 8 och 21 augusti 1771 men även i brev från 18 februari 1772.  
218 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 21 augusti 1771, även i brev från 8 och 11 juli 1771.  
219 Louisa Ulrika Horn, exempelvis i brev från 8 augusti 1771 men även i brev från 3 september 1771. 
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handla om skörden, vädret eller tyg. Hon tackar för de gåvor han skickar, och beskriver de hon 

önskar och förklarar varför. Breven är lätta i tonen och hon skriver glatt och trots att breven inte 

beskriver känslor får man som läsare känslan av ömhet och personlighet.220  

Breven är intima i sättet de är skrivna på, de behandlar Louisa Ulrika Horns vardag och hennes 

verklighet. Hon skriver om saker som intresserar henne, saker hon bryr sig om, de är fulla med 

omtanke för hennes familj och för Carl Gabriel. Jag ser detta vardagliga samtal som en del av 

skapandet av deras gemensamma kärlekshistoria. Skvaller och vardagliga berättelser visar på 

personlighet och blir intimskapande för relationen. Louisa Ulrika Horn berättar i nästan varje 

brev om sin vardag för sin make, det gör att han kan känna en delaktighet i vad hon gör, de lär 

känna varandra bättre och kan känna en gemenskap trots att de inte är fysiskt tillsammans.221 

” […]Förra fredagen kom faster Anna hit, hon ska stanna i femton dagar. Det regnar nästan dagligen, det 

förhindrar sådd. Monsieur min mycket ärbara farbror, kusin, och vän jag hade tänkt att skicka mitt brev 

med posten, men efter att få veta att han var på resa till Norrköping så behåller jag det och jag får tillfälle 

att tacka er för ert brev den 16 augusti som jag fick igår på kvällen jag är mycket tacksam och du gjorde 

många ursäkter för din smärta jag gjorde dig, jag är övertygad om att tygerna du själv valt är mycket bra 

[…]Bry er inte om att min bror inte skriver men jag ber er att vittna till den tacksamhet för allt du gjort för 

honom. Min kära mor skickar sina komplimanger och jag är mycket tacksam för er min herre, min farbror, 

min kusin och vän, […] Din mycket ödmjuka tjänare”222 

Eftersom Louisa Ulrika Horn inte uttryckligen skriver om kärlek, aldrig använder ordet i breven 

eller uttrycker sig i termer som vi idag skulle kategorisera som kärlek är det svårare att tolka 

breven. Men bara för att hon inte uttrycker sig som vi är vana att förstå kärlek idag så betyder det 

inte att breven saknar kärlek eller att deras relation som sådan inte innehöll den avgörande 

ingrediensen för en romantisk kärlek.  

- Hur bör kärlek upplevas och förstås enligt deras egna texter? 

Kärlek enligt Ambjörnsson handlar om ett frivilligt förhållande mellan man och kvinna och av 

det jag kan utläsa från Louisa Ulrikas och Carl Gabriels relation var de socialt och kulturellt 

kompatibla. Men i vilken utsträckning det var ett frivilligt initiativ till äktenskap är svårt att säga 

då allt talar för att deras förhållande inleds som ett resonemangsäktenskap. De har gemensamma 

                                                           
220 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från oklart när men förmodligen under sommaren 1771. 
221 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från oklart när men förmodligen under sommaren 1771. 
222 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 21 augusti 1771.  
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släktband och de var åldersmässigt passande för varandra (enligt adlig standard för tiden), de var 

även ekonomisk kompatibla då deras släkt tillsammans skulle komma att gynnas av deras 

förening och de två verkar redan känna varandra på ett familjärt plan. Det mesta talar för ett 

resonemangs- snarare än ett kärleksäktenskap. Men genom breven upptäcker jag en annan 

känsla. Oavsett om deras kärlek inleds som ett resonemangsäktenskap verkar det leda till ett mer 

känslomässigt förhållande. Genom att ha läst Louisa Ulrika Horns brev verkar det som att hennes 

känslor utvecklats åt en vänskaplig relation mer än en kärleksrelation. Hennes brev med sin 

familjära och intima ton saknar eros.223 Jag skulle inte välja att beskriva deras relation som 

olycklig men det jag utläser från breven är att den saknar de kvalitéer som beskriver den 

moderna romantiska kärleken. Trots att initiativet eller valet av partner inte framstår som helt 

frivilligt verkar de vara lyckliga och tillfreds med valet.224 Av det jag kan utläsa av breven 

handlar det om ett frivilligt förhållande mellan två självständiga individer. Louisa Ulrika Horn 

skriver vänligt, respektfullt och familjärt till sin tilltänkte make Carl Gabriel men det är nästan 

för familjärt.225 Breven framstår som meddelande från en redan formad familj där de hälsar till 

varandra. Jag förstår dessa brev som en högläsning inom familjen där både Carl Gabriel och 

Louisa Ulrika skriver meddelanden som är tänkta att förmedla till andra än partnern. Därför 

anser jag att breven och relationen endast utspelas i en viss form av intimitet men C. S Lewis 

eros saknas i deras intimitet. En långvarig förbindelse är redan på ingående och formad för de två 

parterna i brevväxlingen. Deras äktenskap är redan planerat och det är orsaken till brevväxling 

till börja med. Det finns en möjlighet att de redan brevväxlat tidigare i familjesyften men 

brevväxlingen från deras förlovningstid är sparad av Louisa Ulrika och därför anser jag den 

speciellt viktig för henne och av särskild betydelse.226 En aspekt av den romantiska kärleken är 

att den är monogam och förutsätter en långvarig förbindelse vilket Louisa Ulrika och Carl 

Gabriel tillgodoser.  

Den moderna romantiska kärleken speglar ett andligt och sinnligt samspel där ömhet och respekt 

för varandra spelar större roll än den sexuella attraktionen. Enligt Ambjörnsson är den sexuella 

attraktionen viktig eftersom den förutsätts finnas med, men det andliga och anses ligga över den 

                                                           
223 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 8 augusti 1771 men även från den 21 och 31 augusti 1771.  
224 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 8 augusti 1771.  
225 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 8 mars 1772. 
226 Det första brevet är daterat från och sista.  
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kroppsliga attraktionen. Precis som Lewis skriver är eros av stor vikt och grundligt avgörande för 

den moderna romantiska kärleken. Men för att relationen och kärleken ska frodas ges den 

psykiska förbindelsen företräde framför den fysiska. Carl Gabriel och Louisa Ulrika uttrycker 

inte sin fysiska kärlek i breven och ingen sexuell attraktion är framträdande i breven.227 Det finns 

en ömhet i breven och en förståelse för varandra och den vårdas genom den familjära tonen och 

känslan av samhörighet (se bilag 1 citat 5).  

- Hur konstrueras en kärleksrelation mellan man och kvinna, vilka aspekter nämns som 

avgörande för romantisk kärlek?  

De känner varandra men är på väg in i ett nytt okänt område. Louisa Ulrika följer sin make och 

visar i breven att hon ska vara honom trogen och undergiven som en god maka bör vara för sin 

mer kunniga, intelligentare make som ska ta hand om henne. Men hon sätter samtidigt en ton för 

sin kommande roll som husmoder, vad som ska köpas, vad som ska göras och hur hushållet ska 

hanteras.228 En roll där de två samspelar tillsammans och det kommer tydligt fram i breven. 

Kärleken artikuleras företrädelsevis av kvinnan enligt Ambjörnsson. I det här fallet anser jag inte 

att Louisa Ulrika Horn gör detta. Inte heller verkar det vara tonen på Carl Gabriels brev eftersom 

brev skapas i relation till varandra. Breven speglar deras gemensamma känsla, men kärlek är inte 

något som artikuleras i över huvud taget.229 Det finns som sagt en ömhet, en respekt och en 

spänning men det handlar inte om den moderna romantiska kärleken. Uttrycken för denna uteblir 

och artikuleras således inte av något kön. Kvinnan är, enligt Ambjörnssons beskrivning av den 

moderna romantiska kärleken, socialt underlägsen mannen och inte sällan ekonomiskt beroende 

av äktenskap. Att Louisa Ulrika Horn var beroende av äktenskap är, anser jag, endast delvis sant. 

Hon har från sina föräldrar ett ansenligt arv att tillgå och som lämpligen stannar inom familjen 

eller utvidgas. Genom äktenskap med Carl Gabriel kan deras gemensamma tillgångar ökas men 

samtidigt stanna i familjen. Den sociala diskursen under tiden sätter kvinnan som underlägsen 

mannen egentligen oavsett det sociala och kulturella kapital hon tillför för i äktenskap är hon 

                                                           
227 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 21 och 31 augusti 1771 men även i övriga brev från 1772, 
avsaknaden av eros är påtaglig däremot finns i brev från 3 september 1771 en närhet och intimitet där Louisa 
Ulrika även uttrycker en glädje över att vara helt och hållen hans.  
228 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 6, 8 och 13 mars 1772 men även och kanske mest tydligt i 
början av deras brevväxling i brev från sommaren 1771.  
229 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 25 mars 1772. 
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mannens hustru. Louisa Ulrika visar tydligt i breven att hon är undergiven sin make.230 Hon vill 

inte framstå som för intelligent eller för framfusig. Hennes ålder anser jag också avgörande. Han 

är äldre och mer erfaren än henne och hon visar tydligt på att hon låter honom leda deras 

förhållande.231 

Kärleken förenar två individer i livet, både andligt och kroppsligt. Dessa två ska, enligt 

Ambjörnsson, vara ”som skapade för varandra”. Inget av det framkommer i breven. Själva 

tanken på att ödet har fört dem samman finns inte och det är genomgående i breven en starkare 

logisk och rationell vardag än en drömmande och passionerad lust som har skapat dem för 

varandra. Det gör det än tydligare att det handlar om ett resonemangsäktenskap som är arrangerat 

av andra än de två parterna i relationen. Carl Gabriel Mörner och Louisa Ulrika Horn förenas av 

andra aspekter än att ödet fört deras kärlek samman och de verkar inte yttra i brev känslan av att 

vara skapade för varandra, om så vore fallet och de känner kärlek för varandra är det inget som 

kommer fram i deras brevväxling under deras år som förlovat par. De avgörande aspekterna för 

den moderna romantiska kärleken, som teoretiserad av Ambjörnsson och Lewis, är inte helt 

närvarande eller framträdande i Louisa Ulrikas brev, men där finns respekt och värme. Louisa 

Ulrika skriver med en känsla av empati och det märks att hon önskar det bästa för sin partner. 

Louisa Ulrika frågar ofta sin make i breven om hans mående och om hans resor går bra, men de 

skrivs med ett försiktigt trevande.232 Det finns en distans de två emellan som ger en känsla av 

upptäckt och spänning, en spänning av att befinna sig på nytt territorium och försöka finna sin 

plats i livets nya steg. Louisa Ulrika Horn är ung, hon är en del av Carl Gabriels släkt och deras 

äktenskap gynnas av båda parter. Louisa Ulrika försöker finna sin plats i rollen som Carl 

Gabriels maka. Hon är mycket mån om att framstå som den perfekta makan, hon som bryr sig 

och som är bildad men inte för intelligent eller framfusig. Deras relation visar verkligen en 

början, de första trevande stegen att gå från något annat än man har varit hittills. Jag skulle säga 

att deras relation visar de avgörande aspekterna för ett lyckat, enligt tiden, adligt äktenskap men 

inte alla de avgörande aspekterna för den moderna romantiska kärleken. 
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2.2.3 Clas Julius Ekeblad 

Clas Julius Ekeblad föddes den 17 september 1742 på Stola Herrgård i Skaraborgs län. Vid slutet 

av sina två åriga studier i Uppsala gjorde Clas Julius sig bekant med kronprins Gustav under 

dennes vistelse till universitetet och 1760 påbörjade Clas Julius skriva ner sina betraktelser kring 

livet vid hovet.233 Clas Julius blev efter sin tid på hovet en mycket god och nära vän med 

kronprinsens bror, hertig Carl. Clas Julius ska ha varit hertig Carls förtrogna kring hertigens 

uppvaktning av hovfröken Brita Horn, som sedan kom att gifta sig med Clas Julius istället för 

hertigen.234 Clas Julius och Brita träffades första gången på hovet då hon kom dit som hovfröken 

1764.235 Clas Julius Ekeblad och hovfröken Brita Margaretha Horn af Ekebyholm gifte sig den 6 

maj 1775 på Fredrikshovs slott i Stockholm.236 Brita och Clas Julius relation ska ha varit något 

utöver det vanliga då det var tydligt att de älskade varandra även efter år av äktenskap.237 Clas 

Julius ska även ha frågat i brev till frun om en lock från hennes hår som han kunde bära med sig, 

något som hon gärna gav men var tydlig med att han skulle dölja det för att han inte skulle bli 

utskrattad och att det skulle ha lämpat sig bättre om det varit någon av de fina yngre damerna på 

hovets hår.238 13 mars 1791 dränker Brita sig själv i tillfällig sinnesförvirring.239 Han valde att 

inte gifta om sig efter hustruns död och då äktenskapet var barnlöst levde han ett stilla liv på 

landet. Han avled av slag på Stola den 19 juni 1808 och begravdes den 18 juli i det Silfverhielm-

Ekebladska gravkoret i Sunnersbergs kyrka.240  

Breven som Clas Julius Ekeblad skickar till Brita Horn påbörjas 1773, två år innan de gifter sig 

och avslutas 1791 då Brita dör. Breven är till största del på franska skrivna i prydlig handstil. 

Vissa brev saknas då det är brev utrivna ur den bandade samlingen. Jag skulle uppskatta att det 

handlar om cirka 400 brev per bandad volym, alltså ungefär 800 brev mellan åren 1773-1791, 

                                                           
233 Svenskt biografiskt lexikon. Clas Julius Ekeblad, urn:sbl:16805, Svenskt biografiskt lexikon (art av C.-G. 
Thomasson.), hämtad 2016-11-17. 
234 Erdmann. Vid hovet och på adelsgodsen. s. 78-79.  
235 Ibid. s. 77.  
236 Svenskt Biografiskt lexikon. Clas Julius Ekeblad, urn:sbl:16805, Svenskt biografiskt lexikon (art av C.-G. 
Thomasson.), hämtad 2016-11-17. 
237 Erdmann. Vid hovet och på adelsgodsen. s. 159.  
238 Ibid. s. 307.  
239 Ibid. s. 376.  
240 Svenskt Biografiskt lexikon. Clas Julius Ekeblad, urn:sbl:16805, Svenskt biografiskt lexikon (art av C.-G. 
Thomasson.), hämtad 2016-11-17. 
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notera att detta endast är Clas Julius egna brev skrivna till hustrun då hennes svar och brev 

tillbaka inte finns bevarade. Det är en imponerade brevväxling som trots äktenskap inte avslutas 

eller minskar i omfång. Clas Julius och hans hustru Brita levde periodvis isär under äktenskapet 

då Clas Julius delvis var stationerad i Stockholm och arbetade på hovet medan Brita trots 

erbjudanden om position på slottet avböjde och valde att leva på makens släktgård Stola på 

Kållandsö.241 Avståndet de två emellan inbjöd således till brevskrivande och båda två verkar ha 

varit ytterst flitiga och trots avstånd haft en god relation och funnit lycka och glädje i att 

kommunicera med varandra genom brev. Av avgränsningsskäl har jag valt att endast analysera 

och undersöka de brev som Clas Julius skrev till Brita under perioden 1773-1780. Jag har inte 

översatt eller transkriberat alla brev men jag har läst dem och valt ut de stycken som jag anser 

lämpliga för min undersökning. Allt som allt spänner breven mellan 1773-1780 på cirka 1098 

sidor.  

- Hur uttrycker sig de adliga undersökningspersonerna om kärlek i sina texter? 

De flesta breven som Clas Julius skickar till Brita är skrivna på franska men då och då dyker det 

upp ett svenskt ord och ibland skrivs även hela sidor eller brev på svenska. Jag har försökt utläsa 

om det finns något samband mellan det som skrivs på svenska, det vill säga om det finns en 

förklaring till att vissa saker skrivs på svenska medan andra skrivs på franska, min första teori 

handlade om tid i förhållandet. Det verkar som att de i början av förhållandet skriver mest på 

franska men efter några år tillsammans blir det mer på svenska.242 Kanske är det en 

förtrolighetsaspekt? En annan reflektion kring val av språk var det känslomässiga innehållet, 

kanske lämpade sig det ena eller det andra språket synnerligen väl för att just uttrycka det som 

ska sägas bäst? Men så verkar inte vara fallet då det som skrivs på svenska och det som skrivs på 

franska egentligen inte skiljer sig nämnvärt. Jag har därför inte valt att lägga någon större vikt 

vid vad som skrivs på vilket språk utan redogör för det likvärdigt.  

”Enfin mitt söta hierta tu peut liger por fri mence coneben l’enquietrede est attemp quand on amoe bien 

heuresment nous aussi concen ne dri je pas chairer ine mor monte femme comme toi qui en tout fair mon 

bon heur. Oui ma chere Brita tu ne peut…”243 

                                                           
241 Erdmann. Vid hovet och på adelsgodsen. s. 113, 146-147, 148, 151.  
242 Clas Julius I brev från 20 juli 1775 men även genomgående fram till cirka 1778/1779.  
243 I brev från 8 september 1774 
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Clas Julius börjar oftast sina brev till Brita Horn med att beskriva känslan och uppskattningen 

han känner från att ha mottagit brev från henne.244 Clas Julius skriver ofta och uttryckligen om 

kärlek i sina brev till Brita. Hans brev som oftast är flera sidor långa både börjar och avslutas 

med yttringar kring hans känslor för henne.245 Inledningarna av hans brev till henne ger målande 

beskrivningar av hans uppriktiga glädje och känslor hon ger honom. I brevet till Brita från den 8 

september 1775 skriver han: ”Aldrig har jag funnit min morgon så tillfredställande som då jag 

till mitt nöje fann att jag kunde hämta två brev skrivna av er.”246 Han kallar henne oftast för mitt 

söta hierta, min bästa vän, ma coeur eller bästa Brita. Smeknamnen är återkommande och skapar 

en familjär och kärvänlig ton i breven. De varken känns som överflödigt sentimentala uttryck 

eller som stela formella hälsningar utan mer som vardagliga uttryck för kärlek och omtanke de 

två emellan.247”Min söta Brita Gud bevare dig, och glöm aldrig bort den man som är dig tilgifven 

utaf siäl och hierta, och som ej lefver för annat än att till Döden älska dig öfver all ting.”248”jag 

känner ensamt det nöjet att vara med en hustru som jag älskar kärt gud öfver all ting. […] Adieu 

min bästa Brita gud vet huru mycket jag älskar dig af mitt innersta hierta, og hoppas att du gör så 

til baka.249
  

Genom Clas Julius brev till Brita Horn får man som läsare känslan av att det handlar om ett 

frivilligt förhållande. Däremot kan man diskutera i vilken utsträckning de kan anses som 

självständiga individiver då Brita som person inte lyser igenom lika starkt i breven som Clas 

Julius skickar till henne. Det är inte hennes egen röst vi hör även om vi får en uppfattning om 

hennes karaktär och sinne genom de brev Clas Julius skickar henne.250 Hur han talar till henne, 

vad han förväntar sig av henne och på vilken nivå deras relation läggs. Breven blir den arena där 

deras relation både formas och förändras. En annan viktig och återkommande närvaro i breven är 

Gud. Gud används av Clas Julius dels för att berätta att Gud förstår deras relation, att han finns 

där för dem båda och som bevis på hans känslor för Brita.251 Clas Julius beskriver sin kärlek till 

                                                           
244 I brev från 20 juli 1775.  
245 I brev från 20 juli 1775, I brev från 26 juli 1775, I brev från 1 augusti 1775 även i brev från 8 januari 1776. 
246 I brev från 8 september 1774 
247 I brev från 2 augusti 1775.  
248 I brev från 20 juli 1775.  
249 I brev från 23 juli 1775.  
250 Exempelvis i breven som handlar om förhållningssätt för arbetarna på godsen, ekonomiöversikten och andra 
frågor som Clas Julius Ekeblad rådfrågar sin hustru om i brev från 24 augusti 1775 och i brev från 28 augusti 1775 
även i brev från 15 september 1775, 20 september 1775. 
251 I brev från 6 oktober 1779.  
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Brita genom Gud men även med gudomliga termer (se bilag 1 citat 6.) Clas Julius uttrycker sin 

kärlek som av gudomligt slag, både i att förtydliga och förstora sina känslor men även som skydd 

för relationen och sin älskade Brita.252 Det andliga och sinnliga samspel som förväntas finnas 

med i den moderna romantiska kärleken är starkt framträdande i Clas Julius brev.253 Det handlar 

om något som anses större än det kroppsliga. Det kroppsliga finns fortfarande med och som C. S 

Lewis hävdar är eros och den sexuella attraktionen mellan man och kvinna nödvändig men den 

ska inte ta en större roll än den andliga då det är själen och hjärtat som är den rena kärleken.254  

”Så är det längtan och åtrån att åter få se dig ock ständigt vara med min söta hiertedam Brita. […] om jag 

någonsin vore capabel att ej hålla af dig öfver allting som jag såg gör, ock skall göra så länge jag lefver gud 

gifve mig så mycket godt som jag af hiertats skulle vela gifva dig, för min egen skul beskrifver säg intet 

men hela min existence är enbart relatuve till dig mitt söta hierta ock att se dig lycklig glad ock nöjd min 

enda kärlek här på jorden adieu glöm ej din man.”255 

Clas Julius längtar efter att få hålla sin Brita fysiskt i sina armar och känna hennes närvaro 

samtidigt som han även hyllar hennes intellekt och själ.256 Gud vet bäst och Clas Julius är trygg i 

att Gud kommer handla på det sätt som är bäst för de två själarna, även om han lider i att vara 

ifrån sitt hjärta257 och sin Brita vet han att Gud har en plan och han känner förhoppning i detta. 

Grandiosa kärleksförklaringar och yttringar som pendlar mellan total lycka och obeskrivlig 

smärta fyller Clas Julius brev till Brita. Han ber henne att aldrig glömma honom, att aldrig svika 

den man som inte känner större lycka än att få känna sitt hjärtas vänskap, kärlek och 

förtroende.258 Han skriver att han endast lever för henne och skulle dö utan henne.259 

”Enfin mit Bästa hierta jag lefver alltid i det glada hop att snart så se dig för att aldrig mera skiljas mera åt 

… min söta hustru är att för mig med allt i världen mig lätt, i den famn en insluter jag mina hiertas tankar, 

med dig skådar jag hela min existance och min opriktiga kiärlek ock vänskap upphör ej för än med lifvet. 

Jag respekterar syslor ock en pende, jag kiänner skyldigheter, men jag kiänner framför alt att vara lycklig, 

ock jag jan ej vara långt ifrån dig.”260 

                                                           
252 I brev från 21 augusti 1775 och i brev från 31 augusti 1775. 
253 I brev från 19 januari 1777, i brev från 26 januari 1777. 
254 Lewis. The Four Loves. s. 114-115, 116.  
255 I brev från 4 december 1776.  
256 I brev från 23 november 1776.  
257 I brev från 27 november 1776. 
258 I brev från 6 november 1776.  
259 I brev från 29 oktober 1776.  
260 I brev från 11 december 1776.  
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Clas Julius brev visar att han älskar henne med själ och hjärta men även att han åtrår och saknar 

hennes fysiska person.261 Både Planck och Douglas poängterar att den gudomliga närvaron i 

kärleksuttrycken kan ses som en förklaring till deras kärlek, som att Gud skapade dem för 

varandra.262 Douglas skriver, att Gud sammanförde kärlekspar i den förromantiska tanken, på 

samma sätt som man senare använde sig av ödet. Det är något som ligger utanför den 

individuella kontrollen och därmed kan paret ses som skapat endast för varandra.263 Något som 

upplevs tydligt i breven som Clas Julius skickar till Brita är att kärleken förenar dem båda. Det 

upplevs som att deras kärlek är utformad just för dem och det finns ingen som skulle kunna ta 

den andres plats i deras kärlekssaga.264  

”Adieu Söta min vän gud vet huru mycket jag håller af dig, huru mycket jag saknar dig och ack huru 

mycket jag längtar att få blifva lös och ledig från mitt ok. […] jag kommer ej för än om Torsdag from ja du 

äfven skall få bref om jag ej kommer då jag sagt adieu söta vän gud vet huru högt jag älskar dig […]”265 

Brita är hans bästa vän och hans frände och tillsammans blir de en.266 För att verkligen ge 

eftertryck och förmedla sina känslor använder sig Clas Julius av sina referensramar till sådant 

som de båda kan knyta an till, det blir meningsskapande för dem båda att förtydliga och förmedla 

med exempelvis Gud. Det visar för dem båda det äkta och det starka de känner. De både skapar 

och uttrycker en känsla i de beskrivningar han förmedlar till Brita. Det är vad Reddy och 

Rosenwein kallar för emotives267 och som Stadin beskriver i sin redogörelse kring Plancks 

doktorsavhandling Kärlekens språk, jag skriver att jag känner därför känner jag desto mer.268 Det 

blir därför inte att handla om översentimentala uttryck eller tomma formuleringar kring kärlek, 

för det var skrivna i sin egen kontext där de var meningsfyllda för den som skrev och fick 

betydelse för den som läste. Det är kanske just det informativa i breven som skapar den intima 

känslan i relationen. Att få följa med i den andres vardag genom dennes ögon är egentligen en 

väldigt intim upplevelse. Det skapar en känsla av att vara med den andre personen i dess liv trots 

att man befinner sig på olika platser är man ändå där med varandra och kan utbyta och ta del av 

                                                           
261 I brev från 19 januari 1777.  
262 Planck. Kärlekens språk. s. 18, 111.  
263 Planck. Kärlekens språk. s. 111, Douglas. Kärlek per korrespondens. s. 178.  
264 I brev från 6 november 1776. 
265 I brev från 30 november 1776.  
266 I brev från 27 november 1776.  
267 Planck. Kärlekens språk. s. 115.  
268 Stadin, Kekke. ”Skriv ”jag älskar dig!” och du älskar mer!” Historisk tidskrift. 135:1. 2015.  
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mer eller mindre viktiga skeenden. I likhet med Louisa Ulrika Horns brev till sin tilltänkte Carl 

Gabriel handlar det vardagliga återberättandet om att delge den andre sin vardag och det i sin tur 

ger inblickar i personlighet och känsla.269  

”J’ai un million de graces a te rendre ma toute bonne amie pour ta charmant lettre du 21. Que j’ai bien recu 

En effet que de graces n’aje pas a te retrouve, pour tout ce que tu vent bien me due, de tauille et 

d’obligeant, je ne puis que redue ce que j’ai toujour ses, que je t’aime a lafolie et que je le fere toute ma vie, 

oui tout ma vie, je t’adore mtt allra bästa kräk, ack sötaste hierta, gud vet huru mycket jag älskar min söta 

hustru.”270  

- Hur bör kärlek upplevas och förstås enligt deras egna texter? 

I förhållandet Clas Julius Ekeblad och Brita Horn är det inte helt självklart vem den drivande 

parten för äktenskap var. Men det är inte svårt att tro att Clas Julius var förtjusad av den vackra 

Brita sedan tidigare. Brita hade, under tiden som hennes uppmärksammade relation med hertigen 

pågått, tackat nej till flera frierier men verkar ha accepterat Clas Julius Ekeblad då de förlovar sig 

1774.271 Clas Julius var nyss fyllda 30 då deras brevskrivning börjar och Brita Horn relativt 

jämngammal med honom. Deras relation kan ha blivit fördröjd och eventuellt kantats av politiska 

motsättningar då bådas fäder tillhörde de två olika politiska partierna. Brita Horns fader Adam 

Horn af Ekebyholm, som genom släktband tillhörde mössornas parti och Clas Julius Ekeblads 

fader Clas Julius d.y. var framträdande i hattarnas parti.272 Clas Julius d.y. dog dock 1771 och det 

kan ha varit skäl till att förlovning kunde genomföras 1774.273 Jag har inte funnit något tvivel på 

att båda parter accepterade äktenskapet och inte heller verkar någon annan part ha motsatt sig. 

Det verkar av det skälet inte ha varit ett förhållande som föräldrarna eller släkt hade önskat men 

dock inte heller motsatte sig i större utsträckning då de var ekonomiskt och socialt kompatibla. 

”gud vet huru oändeligen jag är dig attackerad; ock att man aldrig kan vara mera afhållen än du 

är, mitt bästa kräk.”274  

                                                           
269 I brev från 13 november 1776 även i brev från 18-20 november 1775. 
270 I brev från 26 januari 1777.  
271 Erdmann. Vid hovet och på adelsgodsen. s. 83.  
272 Clas Julius Ekeblad, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16805, Svenskt biografiskt lexikon (art av C.-G. 
Thomasson.), hämtad 2017-02-22, Erdmann, Nils. s. 11, 75-77.  
273 Ibid. s. 108.  
274 I brev från 3 februari 1777.  
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Det finns en intimitet mellan Clas Julius och hans Brita. De skapar sin egen historia i breven och 

fyller sin relation med minnen och planer inför framtiden.275 Douglas skriver i sin undersökning 

om förlovade par på 1800-talet att kärlek som ett existentiellt skeende skapas i återberättandet av 

de gemensamma minnen och parets gemensamma uppfattning av relationen och därmed kärleken 

till varandra.276 Clas Julius skriver inte alltför ofta återberättelser av situationer eller händelser 

där de båda varit närvarande, däremot är han mer benägen att lyfta kommande planer och 

förväntningar på återseende då de är ifrån varandra.277 Det ger en intimitet i relationen då båda 

förväntas vara en del av den kommande framtiden. Clas Julius och Britas brev blir därför inte 

bara ett sätt att hålla kontakten på avstånd utan även ett sätt att skriva deras gemensamma 

historia genom deras gemensamma framtid, de konstruerar sin kärlek i breven som kan spegla 

den intimitet som den moderna romantiska kärleken förutsätter. Breven ger inte en känsla av att 

vara skrivna för någon annans ögon än Britas. Det finns hälsningar till andra personer men då 

förutsätts det att Brita för hälsningen vidare.278 Intimiteten i relationen skapas även genom de 

smeknamn Clas Julius kallar Brita, dessa blir i sin tur meningsskapande för de två som ingår i 

den införstådda betydelsen.279  

- Hur konstrueras en kärleksrelation mellan man och kvinna, vilka aspekter nämns som 

avgörande för romantisk kärlek?  

Kärleken syftar till en långvarig förbindelse, äktenskap. I vilken utsträckning som Brita och Clas 

Julius älskat varandra eller ansåg sig kära innan äktenskapet framkommer inte i breven. Men vad 

jag kan utläsa är det ett kärleksfullt förhållande som lever i äktenskapet. Det finns inga tvivel om 

att Clas Julius älskar sin hustru och han är inte heller snål med att förmedla det till henne i ord.280 

”Adieu ma chere petite, je t’embras se mille et mille fois kom ihåg mig ibland, ock tänk på den som är dig 

endast occuperad af dig, adieu min söta min bästa vän, gud gifve jag snart måste blifva så lyckelig ock få 

sluta dig i mina armar.”281 

                                                           
275 I brev från 19 och 26 januari 1777. I brev från 30 oktober 1777. I brev från 13 november 1777. 
276 Douglas. Kärlek per korrespondens. s. 80-81.  
277 I brev från 3 augusti 1778, I brev från 14 februari 1778.  
278 I brev från 9 augusti 1779, I brev från 12 augusti 1779. 
279 I brev från 9 september 1779. 
280 I brev från 25 juli 1775.  
281 I brev från 10 september 1777.  
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Äktenskapet var för livet och trots att utomäktenskapliga förbindelser var förekommande och 

synnerligen vanliga vid hovet verkar Clas Julius valt att ha ett monogamt äktenskap. Något som 

ansågs annorlunda och ovanligt för tiden. För Clas Julius fanns det endast en och det var hans 

Brita. Avståndet mellan dem tärde på honom och han uttrycker hur mycket han saknar henne och 

hur ont avståndet gör honom. Clas Julius uttrycker sig om sin trogna kärlek och att han ska vara 

henne trogen i äktenskapet. Relationen och kärlek för Clas Julius skiljer sig mot det normativa 

levernet på hovet, kärlek ger Clas Julius en väg till Gud och det är förmodligen på grund av sin 

tro och sin religiositet som han väljer att följa den kristna vägen och leva med en hustru och inte 

bruka fler mätresser.282 ”Söta mitt kräk gud vet huru mycket jag är ock skal beständigt blifva dig 

attackerads, ock huru mycket du ligger mig om hiertat.”283 

Om kärleken mellan Clas Julius och Brita artikuleras av kvinnan går inte att se då hennes brev 

saknas. Jag får snarare känslan då jag undersöker hans brev att deras kärlek artikuleras av 

honom. Deras förhållande styrs av honom även fast hon är delaktig och finns med i breven som 

tilltänkt läsare, han rådfrågar och väger ofta hennes åsikter och tankar högt men han har det 

slutgiltiga ordet och det känns som att även det är fallet i formandet av deras relation. Han sätter 

nivån och styr innehållet. Därför känns det som att den moderna romantiska kärleken inte har 

kommit ikapp Clas Julius och Brita än men de befinner sig i den förromantiska dimman som 

även de två skönlitterära verken befinner sig. Där mannen artikulerar kärleken och styr den å sina 

vägnar. Kvinnan är och förväntas vara mer passiv och förväntas vara där mannen uttrycker sig 

galant och med den rätta tonen för relationen.  

”Söta mitt hierta, hvad jag skall blifva lycklig när jag får råka dig, huru litet det ock blifver, blir det än dock 

en outsägelig glädje för mig, som gud vet i min siäl längtar efter dig, och äger ingen större glädje än få 

lefva ock dö med dig.”284 

Kvinnan bör, enligt Ambjörnsson, vara i de flesta fall socialt underlägsen mannen och ska vara 

ekonomiskt beroende av äktenskap. Det är oklart om Brita Horn var ekonomiskt underlägsen 

Clas Julius, de båda var av högadeln och hade flera gods och gårdar inom familjen. Socialt 

verkar Brita inte stå lägre i rang än sin make båda hade erfarenhet av livet på hovet och hade 

goda förbindelser med kungafamiljen. Efter äktenskapet bosatte sig Brita tillsammans med Clas 

                                                           
282 I brev från 4 februari 1777.  
283 I brev från 7 maj 1778.  
284 I brev från 14 februari 1778.  
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Julius moder på Stola Herrgård och hon ska ha vid minst två tillfällen nekat möjlighet att komma 

tillbaka till hovet. Då hon befinner sig på annan ort än hovet och därmed utanför centrum för det 

sociala och kulturella livet finns risken att hennes egna sociala och kulturella kapital minskar 

men det verkar inte ha påverkat deras relation vad som kan utläsas i breven. Det syns tydligt i 

breven att Clas Julius värderar hennes åsikt högt.285 Hon har i sin makes frånvaro mer eller 

mindre all makt över vad som sker på Stola Herrgård men det blir tydligt i breven att det är han 

som fäller avgörandet i de frågor som anses skötas av en man. Därför kan Brita Horn anses 

underlägsen sin make dock får man en mer jämlik känsla i breven där Clas Julius tydligt 

markerar henne som sin partner, även fast deras könsroller är gjutna så är deras relation som man 

och hustru mer jämlik än den för enskild man och kvinna.286 Planck skriver att skvaller och 

berättelser från hovet och ens vardag blir meningsskapande text för ett par. I breven finns det 

även en uppriktig omtanke för varandra, deras ord och kärleksförklaringar sätter tonen men den 

genuina omtanken finns i att bry sig om och fråga hur den andre mår, resor den ska göra och om 

hur vädret kan påverka som gör en lite extra orolig för den man älskar.287 

”Du kan tänka min bästa vän, huru mycket denna oförväntande föraningen grep mig, jag föreställer mig alt, ock 

min ömhet för dig, kommer mig på tusende tankar, den ena mera ohyggelig än den andra, med ett ord i denna 

oro som jag erfarat en de värsta nätter jag någonsin har haft […] min bästa vän, som mig bäst kienner huru 

mycket, man lider, då man fruktar för den man älskar, ock vet jag vist, mitt bästa kräk, kunde du läsa i mitt 

hierta ock se min oro, kunde du sedan aldrig annat än vara öfvertygad , det få, mer mera ömhet älska sin hustru 

än jag”288  

3. Kärlekskomparation  

I den här undersökningen har jag velat problematisera och vidga förståelsen för kärlek under 

mitten av 1700-talet för den svenska högadeln genom att jämföra hur kärlek som begrepp förstås 

och framställs i skönlitteratur och brev och dagböcker skrivna under samma period. Som 

diskuterat tidigare i mina teoretiska och metodologiska kapitel är kärlek som känsla ett svårt 

begrepp att undersöka, dels för att jag kan inte få veta mer än vad mitt material ger mig, kärlek 

både beskrivs och tolkas olika beroende på vem det är som gör tolkningen men kärlek kan vara 

                                                           
285 I brev från 9 september 1779. 
286 I brev från 31 december 1778.  
287 I brev från 20 november 1780.  
288 I brev från 28 november 1780.  
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mycket mer än just uttalat älska, det kan handla om närhet, intimitet, respekt och förståelse för 

varandra. Jag har valt att dela in den avslutande analysen av mitt undersökningsmaterial i olika 

tematiska delar som jag funnit speciellt talande för materialet och därför valt att fokusera på 

skillnader och likheter komparativt mellan de skönlitterära verken och breven och dagboken 

genom analys av dessa. Dessa teman är handlingsutrymme, klass, kön och tro.  

3.1.1 Handlingsutrymme 

- På vilket sätt skiljer sig beskrivningarna om den romantiska kärleken? Vad finns det för 

likheter och skillnader mellan dem emellan? 

I Pamela blir det tydligt att det finns en skillnad i vilket handlingsutrymme personerna i romanen 

besitter, detta handlingsutrymme grundar sig på kön och klass. Pamela får underkasta sig Mr. Bs 

kärlek, det är han som leder och styr relationen. Den manliga lusten och makten är större än 

kvinnans och förväntas därför få ett annat handlingsutrymme både i samhället och i kärleken. 

Det här liknar den situation som Hedvig Elisabeth Charlotta befinner sig i. Hennes 

handlingsutrymme begränsas även det av klass och kön. Mannen respektive kvinnans roll och 

handlingsutrymme framställs i Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, skilda och de har olika krav 

och förväntningar på sig vid hovet. Pamela porträtteras som offer för Mr. Bs manliga lust, 

mannen förväntas ha mer frihet och mer lust än kvinnan, därför är det inget som ifrågasätts. 

Mannen förväntas jaga och kvinnan jagas. Kvinnans roll framställs som passiv till mannens mer 

aktiva oavsett om det handlar om i romanen Pamela eller i Hedvig Elisabeth Charlottas vardag 

på hovet. Ytterligare likheter i handlingsutrymme mellan Pamela och i Hedvig Elisabeth 

Charlotta dagbok påverkas kvinnan starkt av mannens handlingsutrymme, de måste anpassa sig 

efter mannen. Hertig Carls otrohet påverkar Hedvig Elisabeth Charlotta men istället för att 

konfrontera honom och ställa till med en scen hoppas hon att med grace och storsinthet leda 

honom tillbaka till sig. Hedvig Elisabeth Charlotta skriver uttryckligen att män har ett större 

behov av frihet än vad kvinnor har och därför godtar hon hans sexuella relationer med andra 

kvinnor. Hertig Carls humör påverkar Hedvig Elisabeth Charlotta, något som hon förväntas 

hantera med lugn och tystnad. För Pamela är det viktigaste för henne att försvara sin dygd, vilket 

Mr. B försvårar och försöker motarbeta. För Hedvig Elisabeth Charlotta måste hon trots makens 

beteende och agerande vara en god hustru och stötta honom, det finns en tydlig ojämlikhet i 

handlingsutrymme baserat på deras kön i kärlek och relation. Hedvig Elisabeth Charlotta säger 
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att männen anses ha alldeles för mycket att tänka på och de ska inte behöva bekymras av 

äktenskapliga relationer och kärlek, vilket är väldigt talande för både hennes och Pamelas 

situation.  

Både Pamela och Hedvig Elisabeth Charlotta är även begränsade i handlingsutrymme beroende 

på sin klass. Detta tar sig dock olika uttryck men själva begränsningen är den samma. Pamela får 

handla och agera i sin roll som kvinna och tjänarinna, positioner som inte ger ett jämlikt 

handlingsutrymme. Det blir tydligt i Pamela att män och kvinnor, tjänare och adel har olika 

roller att spela och därmed tillåts olika utrymmen för agerande. Kvinnan förväntas vara 

undergiven och tacksam gentemot mannen speciellt om han är av högre stånd än henne. För 

Hedvig Elisabeth Charlotta ser hennes position annorlunda ut gentemot Pamela. Hedvig 

Elisabeth Charlottas vardag styrs av förväntningar och prestation som hustru till kungens bror. 

Hon fick inte välja sin make och hon är begränsad till vad hon kan styra över sitt liv, hon är på 

samma sätt som Pamela låst till sin klass förväntningar. Trots att handlingsutrymmet är olika för 

män och kvinnor är inte kvinnan helt utan makt och inflytande. Kvinnan kan, enligt Hedvig 

Elisabeth Charlotta, vara en viktig spelare i hovets intriger och kan ge sin familj och make 

fördelar genom att spela sin kort rätt. Hedvig Elisabeth Charlotta får därför mer 

handlingsutrymme än vad Pamela får men det är fortfarande begränsat inom sin klass och 

beroende av kön. Klasskritik och handlingsutrymmet är även framträdande i Rousseaus roman. 

Då könen har olika roller att spela och olika delar att bidra med i kärleksrelationen blir även 

handlingsutrymmet i relationen olika. Könen har olika möjligheter och bör ha olika möjligheter 

eftersom de är av naturen givna, men könen ska komplettera varandra och ge varandra av det 

som den andra saknar för att komplettera och lyfta själen. Detta resonemang anser jag speglar en 

likhet som är tydlig mellan Louisa Ulrika Horn och hennes tilltänkta Carl Gabriel Mörner. Det är 

tydligt att Carl Gabriel och Louisa Ulrika har olika handlingsutrymmen som grundar sig i sitt 

köns olika roller och förväntningar. Men skillnaden här, gentemot hur det framställs i de andra 

romanerna och mellan personerna, är att handlingsutrymmet här även är beroende av ålder. Carl 

Gabriel får förklara för Louisa Ulrikas de hon naivt undrar och ge svar på de frågor hon ställer. 

Han är både man och äldre, och därmed också visare som sig bör. I likhet med Rousseau ser man 

hur könens skilda roller även speglar möjligheten till handlingsutrymme där det är tydligt att Carl 

Gabriel ska leda Louisa Ulrika i relationen, han som är man, mer förståndig och äldre. 

Handlingsutrymmet för Rousseaus karaktärer begränsas av tidens norm och den diskurs de lever 
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och verkar i på samma sätt som för de övriga karaktärerna i romanerna samt 

undersökningspersonerna. Men Saint-Preux och Julie kan inte få varandra trots att de borde det 

och det är själva kritiken i Rousseaus text.  

Handlingsutrymmet för Clas Julius och Brita är mer jämlikt än mellan de övriga paren. Deras 

brev ger inte känslan av att kvinnan automatiskt är underlägsen mannen oavsett situation. Brita 

kan fråga Clas Julius om råd och Clas Julius litar på Britas omdöme kring skötseln på godset, de 

är inte som i fallet mellan Carl Gabriel och Louisa Ulrika ett lika påtagligt beroendeförhållande 

där Carl Gabriel leder och styr kärleksrelationen. Precis som resonerat av Rousseau är det 

naturligt att deras roller ger dem olika handlingsutrymme i samhället men Clas Julius och Brita 

visar också en frihet att kunna välja sin egen väg trots det. Men i likhet med Carl Gabriel och 

Louisa Ulrika får man intrycket att Clas Julius är den drivande och den aktiva i relationen och 

den som definierar kärlek och känslan den ska ge. Mannen har tolkningsföreträde då det 

handlade om att definiera vad kärlek är och hur det ska kännas. Mannen är den med mest makt i 

kärlek eftersom det begränsar kvinnans handlingsutrymme oavsett klass. 

Sammanfattningsvis begränsas handlingsutrymmet i kärlek av den samtida diskursen kring kön 

och klass. Detta är inget som i större utsträckning kritiseras eller ifrågasätts förutom i Rousseaus 

roman, men då gäller det en kritik kring begränsningen av det manliga handlingsutrymmet till 

äktenskap gällande klass. Kvinnan varken har eller bör ha ett jämlikt handlingsutrymme då hon 

är det svagare könet. Kärlek, framställd och föreställd, spelar på en komplettering av könens 

roller där de två delarna har olika roller och därmed även ett naturligt handlingsutrymme som 

skiljer mellan man och kvinna. Det är männen som definierar kärlek och som förmedlar 

framställningen av den föreställda känslan både i adelns vardag men även genom sina litterära 

texter.  

3.1.2 Kön  

Genusrollerna i Pamela spelar stor roll för karaktärernas handlingsutrymme och positionen i 

deras kärlek. Pamela framställs som en ärbar kvinna och får belöning för detta genom sitt 

giftermål med Mr. B. Mr. B å andra sidan genomgår även han en förändring, genom att följa 

dygdens väg får han genom Pamela uppleva nya känslor och blir även han i sin tur belönad för 

att ha valt den rätta vägen. Pamela med sin intelligens och moral målas upp som den ideala 
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kvinnan av Richardson. Hon är både skön att se på, hon har rätt värderingar gentemot sin familj 

och hon är konsekvent i sitt handlande. Att vara den ideala kvinnan är något som Hedvig 

Elisabeth Charlotta också strävar efter i sin relation till hertig Carl. För att kunna föra sig på 

hovet och i samhället krävdes det att man följde tidens diskurs Avundsjuka är, enligt Hedvig 

Elisabeth Charlotta, något fult och förnedrande för en kvinna att vara. Män kan till en början bli 

smickrade av den kvinnliga avundsjukan men detta kan sedan leda till ilska och frustration. 

Avundsjuka är inget hon vill visa men hon ändrar ståndpunkt kring detta det med tiden och 

senare kopplar hon samman avundsjuka med kärlek och att det är en naturlig känsla om man 

verkligen älskar någon. Hedvig Elisabeth Charlotta är mycket mån om att vara en god kvinna 

och hustru, hon har skyldigheter gentemot sin make och hon anser att även om han inte följer 

eller levererar de hon anser honom skyldig henne är det viktigaste att hon presterar gentemot 

honom. Hon måste ha överseende med hans svagheter trots att hon inte kan förvänta sig samma 

tillbaka. Inte heller Rousseau diskuterar mannens skyldigheter gentemot kvinnan.  

I likhet med hur Richardson föreställer och Hedvig Elisabeth Charlotta framställer kärleken 

spelar genus och könens olika roller en stor och viktig roll i Rousseaus roman. Kärleken 

framställs som heterosexuell, även om kärleken är blind för vissa aspekter av mänsklig 

konstruktion som klass och ekonomi, eftersom den är naturlig, så finns det inget resonemang 

kring någon annan form av könad kärlek. Mannen och kvinnan har olika roller i kärleken som 

ska komplettera varandra. Kärlek i sig är inte beskrivet som manligt eller kvinnligt men det är 

mannen som för relationen åt valt håll. Han är den aktiva och den som visar och uttrycker sin 

kärlek medan kvinnan känner men bär det inom sig det här kan vi även känna igen från både 

Clas Julius och Louisa Ulrikas relationer. Louisa Ulrikas brev skrivs med en undergiven ton och 

hon är mycket mån om att skriva breven med den artiga konventionen som ansågs lämplig dock 

aningen gammalmodig för tiden. Mannen med sitt förstånd och vishet får guida och leda henne 

och de båda spelar sina respektive köns roller. Rousseau är tydligt skeptisk till att man ska 

försöka efterapa varandra och hans huvudkaraktär Saint Preux säger tydligt att könens roller är 

naturligt givna och fyller var sin roll. Att inte vara manlig som man eller att inte vara kvinnlig 

som kvinna jagar kärleken på flykt. Könen förstår kärlek utefter sina biologiska och själsliga 

egenskaper. Könens roller i kärlek borde därför inte förändras av mänsklig påverkan då de redan 

är av naturen givna.  
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Det är väldigt tydligt att förväntningarna på det kvinnliga könet är betydligt större än 

förväntningarna på det manliga. Det är endast Hedvig Elisabeth Charlotta som kommenterar 

negativt på ett manligt utseende då hon anser att vissa kvinnor väljer fula män endast för det 

adliga namnet. Men det förekommer ingen annanstans i materialet att männen ska kunna 

beskyllas för att inte kunna uppnå idealet för tiden. Det framkommer inte heller vad det manliga 

idealet var förutom hos Rousseau som talar om kapaciteten att som man kunna känna de äkta och 

sanna känslorna, hur de se ut och annat nämns inte överhuvudtaget. Kvinnan ska enligt Hedvig 

Elisabeth Charlotta vacker, bildad men inte för intelligent. Hon ska vara vacker och behaglig och 

kunna föra sig bland hovets män och kvinnor. En kvinna med allt för många älskare och som har 

passerat sitt bäst före datum blir till åtlöje och tappar sin fräschör. Det är tydligt att även om en 

kvinna är gift men är olycklig i sitt förhållande finns det möjligheter inom hovets rum att ta sig 

en älskare eller flera. Det är något som både män och kvinnor gör men kvinnan granskas och 

kritiseras i betydligt större utsträckning än vad männen gör. En man har enligt Hedvig Elisabeth 

Charlotta andra behov än vad en kvinna har och de har olika roller att spela. Det är ett väldigt 

ojämlikt samhälle som återspeglas i hovets rum och salar som även drabbar de kungliga. Även 

kungen och drottningens äktenskap granskas av hela landet och Hedvig Elisabeth Charlotta 

kommenterar kring utvecklingen kring deras relation i sin dagbok. Deras relation beskrivs som 

kylig och kärleken dem emellan är obefintlig. Hedvig Elisabeth Charlotta beskriver de bådas 

personligheter som orsaken till deras olyckliga äktenskap och menar att om de båda hade varit 

mer kompatibla så hade deras relation varit betydligt bättre och en möjlighet till kärlek möjlig.  

Könens roller och rollen som man och hustru är framträdande men inte lika tydlig som i övriga 

materialet i Clas Julius brev till Brita. Man får läsa mellan raderna på Clas Julius brev vilka 

förväntningar och vilket handlingsutrymme som finns basera på könens roller. Clas Julius 

beskriver Brita som den perfekta kvinnan. Han höjer hennes kvalitéer till skyarna och skriver att 

hon är den mest fantastiska av kvinnor, detta på grund både av hennes kropp och själ. Clas Julius 

beskriver Brita som sin bästa vän, som sin allierade i samhället. De finns där för varandra som 

två delar som kompletterar varandra och blir en.  

Sammanfattningsvis, könens roller i materialet är idealiserande och separerade. Det framställs 

tydligt vilka förväntningar som finns, speciellt på kvinnan. Både i litteraturen men även i breven 

och dagböckerna finns det en tydlig föreställning och framställning av könens roller både 
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gentemot varandra men även i relation i kärlek. Det är inte en jämlik situation för könen, mannen 

förväntas vara den aktiva och kvinnan är den vackra passiva. Könens egenskaper förväntas dock 

komplettera varandra och bli en helhet som är av naturen given, som står utanför mänsklig 

kontroll. Det finns en dikotomi mellan könen som inte ifrågasätts, den tas för givet. Könens 

relation är enligt materialet avgörande för kärleken.  

3.1.3 Klass 

Pamela handlar till stor del om klass och hur kärlek inte ser skillnader i klass. Det finns en 

misstro gentemot Pamelas intentioner både från hennes egna klass-gelikar men också från Mr. Bs 

klass, det verkar ha varit en möjlighet för fattiga flickor att förföra rika män, dock verkar det 

oftast inte lett till äktenskap utan snarare till en okristlig förbindelse där kvinnan var mannens 

älskarinna. Klass är inget som diskuteras av Hedvig Elisabeth Charlotta förutom då hon 

diskuterar andra personers val att gifta sig till mer rikedom om maken/makan upplevs som ful 

eller utan bra kvalitéer. Klassaspekten inom adeln spelade stor roll och blir tydlig i diskussioner 

kring hertig Carl och hertig Adolf Fredriks äktenskapsplaner men så länge kärleken höll sig inom 

den egna klassen var det inget som verkar ha kommenterats på.  

Fadersrollen och makten hos patriarkatet framställs i Pamela som något självklart, Pamela vill 

alltid vara sina föräldrar till viljes och strävar efter att vara en god dotter. Pamelas far står upp för 

hennes heder men han trots att han är man har han inte lika mycket makt som Mr. B som är 

honom överordnad i samhället. Rousseau är även han kritisk till en faders auktoritet. En fader 

borde inte förhindra det som är av naturen bestämt. Mr. B blir efter sina misslyckade 

övertalningsförsök gentemot Pamela kritisk mot föräldrarnas inflytande och roll i sina barns 

lycka. Detta ser jag som en kritik riktad mot de aristokratiska värderingarna för tiden som 

innebar att fadern och familjen spelade en stor roll i valet av sina barns partners. För Hedvig 

Elisabeth Charlotta, Louisa Ulrika och Clas Julius verkar föräldrars inflytande vara mer regel än 

undantag. Att föräldrarna påverkade sina barns äktenskap är väldigt tydligt, speciell för Hedvig 

Elisabeth Charlotta där hon diskuterar Sophie von Fersens kärlek för Adolf Fredrik, föräldrar 

kunde avböja äktenskap och utöva påtryckningar på sina barn för att få sin vilja igenom. 

Föräldrarnas åsikt och inflytande spelar den största roll för Pamela, men när hon visar sina 

föräldrar att Mr. B är god och att hon själv älskar honom frivilligt ger de henne sin tillåtelse. 
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Richardson visar därmed hur han ser på föräldrarollen kopplat till kärlek, föräldrarna ska finnas 

där för att guida sina barn mellan rätt och fel men om barnet älskar och har funnit kärlek ska de 

inte stå i vägen. De adliga undersökningspersonerna verkar dock inte haft det enkelt för sig i 

fråga om att övervinna sina föräldrars inflytande men till största mån får jag den uppfattningen 

att man finner sig i sin lott, man ifrågasätter inte föräldrarnas vilja och man vill vara dem till 

lags. Både Sophie von Fersen och Pamela vill vara sina föräldrar till lags men deras belöning blir 

motsatt, Pamela får sin Mr. B medan Sophie von Fersen blir olyckligt gift med Adolf Piper. 

Hedvig Elisabeth Charlotta ifrågasätter inte sitt äktenskap eller föräldrarnas val för henne, hon 

trivs i sin roll men även hon reflekterar kring möjligheterna att få gifta sig av kärlek.  

Louisa Ulrika uppvuxen hos sin morbror och hans fru får sin släkting till make, inget tyder på att 

de ogillar varandra men deras kärlek svämmar inte över i breven, de verkar ha funnit varandra 

lämpliga och därmed fanns inget hinder för äktenskap. Clas Julius och Brita ska inte ha påbörjat 

äktenskapsplaner förrän den ena fadern dött men det verkar uttryckligen inte ha funnits några 

hinder för deras kärlek. De var i alla fall ståndsmässigt kompatibla. I regel vistades alla min 

undersökningspersoner i de rätta kretsarna, chansen till att finna kärlek utanför den egna klassen 

var förmodligen liten men om det skulle ske ser jag föräldrarnas makt och inflytande som större 

än barnets möjlighet till frihet och kärlek, det verkar inte heller ha ifrågasatts förrän flera år 

senare, exempelvis hos Hedvig Elisabeth Charlotta. Det viktigaste för adliga äktenskap var inte 

kärlek, och fann man ej detta hos sin partner fick man inom rimlig gräns finna den själv vid sidan 

av, i alla fall vid det gustavianska hovet.  

Rousseau är genom sin roman kritisk till att mänskliga konventioner ska stå över de naturliga. 

Själen är central och själen känner inte klass. Kärlek som följer den rätta och sanna vägen står, 

enligt Rousseau, över jordiska och moraliska krav. Drömmen för Rousseaus älskade är att få 

älska rent och sant, utan tankar på klasstillhörighet eller ekonomiska möjligheter. Olikheter i 

förmögenhet, klasstillhörighet och stånd ska utplånas i själens förening i kärlekens äktenskap. 

Dessa olikheter betyder enligt Rousseau ingenting för likheter i själ och sinne. Rousseau riktar 

därmed stark kritik mot tidens norm och det aristokratiska resonemangsäktenskapet där 

individens lycka fick böja sig för släkten och faderns vilja. Kärlek är, enligt Rousseaus roman, 

det enda skälet till äktenskap och detta grundar sig i hans resonemang kring naturen och ödet. Att 

älska någon är inget du kan påverka själv, det drabbar dig och när två kompatibla själar möts av 
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naturen dragna till varandra bör inte mänskliga konstruktioner motarbeta denna renaste av 

föreningar.  

Hedvig Elisabeth Charlotta ifrågasätter inte sitt giftermål och inte heller den position eller 

leverne hon har, det är naturligt för henne att det är så hennes liv var menat. Senare i livet ska 

Hedvig Elisabeth Charlotta resonera kring arrangerade äktenskap och fäders och familjers roll i 

sina barns äktenskap och menar att äktenskap inledda med kärlek förmodligen är mer lyckade än 

andra. Även Gustav III:s äktenskap faller inom detta resonemang då kungaparet förmodligen 

skulle varit lyckligare och haft ett mer framgångsrikt äktenskap om det hade varit mer 

kompatibla och känt större kärlek för varandra. Från att ha haft ett hopp och en förväntan på sitt 

äktenskap övergår Hedvig Elisabeth Charlotta till en likgiltighet i sin relation med maken och 

hon ger upp hoppet om att de kan få en kärleksfull relation. Hon gör sig beredd att endast få möta 

lyckan och kärleken i sitt nästa liv. Adelspersonerna ifrågasätter inte sin lott eller sitt stånd och 

även om de lever i olyckligt äktenskap fanns det möjlighet i alla fall på hovet att finna kärlek vid 

sidan om något som gick i stäv mot kyrkans värderingar och situationen för övriga samhället. Jag 

tycker att det blir tydligt att idealet, en klasslös kärlek står i rak motsats till hur vardagen 

fungerade för de adliga undersökningspersonerna.  

Sammanfattningsvis kan man se att alla de adliga undersökningspersonerna följer den adliga 

normen för äktenskap, endast Clas Julius och Brita verkar uttryckligen haft ett kärleksfullt 

förhållande från början till slut. Romanerna är kritiska till klass och föräldrars påverkan på 

barnens äktenskap och lycka. De riktar rejäl fördömande mot adelns värderingar och levnad. 

Föreställningen om kärlek beskriven i litteraturen är att kärlek och klass bör hållas skilda. Det är 

onaturligt att begränsa kärleken på grund av klass medan kärlek framställd för de adliga 

personerna inte egentligen har något med äktenskapet att göra. Klass och börd var viktigare samt 

att man var ståndsmässigt kompatibla, om man hade ett harmoniskt äktenskap var det bra men 

kärlek var inte en nödvändighet. Kärlek kunde man finna i äktenskapet (om man hade tur eller 

möjlighet att själv få styra sitt val av partner) men om man inte gjorde det fick man finna den vid 

sidan om och än en gång kan vi se att möjligheterna för detta är större för män än för kvinnor. 

Utomäktenskapliga affärer var vid denna tid inte socialt accepterat förutom på hovet. Hedvig 

Elisabeth Charlotta skriver att adeln var begivna på kärleksäventyr men det verkar oftast handlat 

om sexuella kortvariga situationer med vissa undantag, Rousseau och Richardson motsätter sig 
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utomäktenskapliga affärer och menar att kärleken renar själen och är av naturen given. Adelns 

leverne och syn på kärlek och äktenskap står därmed i konflikt med den idealiserade bilden som 

framförs av författarna.  

3.1.4 Tro 

Pamela genomsyras av föreställningen och framställningen om att följa dygdens väg. Genom att 

inte inledas i frestelse får man belöning. Belöning i den rena och sanna kärleken. Richardson 

väljer att framställa kärlek som ett andligt och sinnligt band som genom tron renas och upphöjs 

till det ideala tillståndet, endast då kärleken är ett andligt och sinnligt samspel kan den rätta 

känslan uppnås. I Rousseaus Julie eller Den nya Héloïse finns det tydliga likheter med 

Richardsson Pamela i och med värderingen av dygden. Det är genom dygden som människans 

själ upphöjs. Kärleken handlar mer om ett andligt tillstånd som är viktigare än sexuell attraktion 

och passion. För Rousseau handlar kärleken om ett själsligt samspel. Då kärleken blir andlig och 

två själar ödesbestämda att mötas möts blir de en. Detta till skillnad från hur den framställs av 

Hedvig Elisabeth Charlotta i sin dagbok, där kärleksäventyr i större utsträckning framställs som 

något fysiskt och drivet av lusten. Även Louisa Ulrika Horns brevväxling med Carl Gabriel 

saknar en religiös aspekt. Breven är traditionella och följer en adlig artighetskonvenans, de är 

väldigt formella och saknar helt hänvisning till Gud eller någon form av trosyttring. Religion och 

tro är inget som Hedvig Elisabeth Charlotta diskuterar i relation till hovets affärer. Det verkar 

som om hovlivet inte levde under den norm och med samma moral och etik som i övriga 

samhället. Utomäktenskapliga affärer verkar ha varit mer regel än undantag och Hedvig 

Elisabeth Charlotta varken diskuterar eller ifrågasätter kristendomens strikta regler kring 

äktenskap och manligt och kvinnligt leverne. Däremot är det tydligt att det finns en gräns för vad 

som är acceptabelt och vad som inte är det. Hon kritiserar och ifrågasätter andras relationer och 

leverne. Det finns något moraliserande kring det men den är fortfarande inom hovets egen norm 

och subkultur. Gud är inte närvarande i själva framställningen av kärlek i Pamela men det är 

genom att följa de kristna värderingarna och genom att ha en god moral som vi kan nå kärlek. 

Den religiösa aspekten är starkare framträdande i Rousseaus roman där de älskandes själar 

framställs som en gudomlig spegel. Genom sin tro på dygd och genom att leva föredömligt blir 

kärleken och dess förening genom Gud det kyskaste av band och den renaste av former.  
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Rousseaus tro ligger i naturen och naturens självklarhet. På samma sätt som Richardsson anser 

att Gud och moral leder människan på rätt väg ser Rousseau kärleken som något naturligt och av 

ödet skapat. Naturen har fört Julie och Saint Preux till varandra och de kan inte ifrågasätta att de 

borde vara tillsammans, ödet har skapat dem för varandra och ett liv eller framtid utan den andre 

framställs som ofullständig. Deras kärlek är deras öde och ödet är för evigt. Föreningen av två 

själar i kärlek ger en väg närmare till Gud. De älskar inte varandra genom att de båda tror på Gud 

men de kan känna Gud genom sin naturliga kärlek. Kärleken är den renaste känslan man kan 

känna, den är helt naturlig och genom att känna så existerar man. Rousseau och Clas Julius har 

en del gemensamt i sin framställning av Gud och kärlek. Clas Julius Ekeblad fyller sina brev till 

sin Brita med gudomliga förklaringar och begrepp. Gud är ständigt närvarande och används för 

att förtydliga det Clas Julius känner för Brita, när orden inte riktigt annars räcker till så förstärks 

känslan av den gudomliga närheten. Gud förstår hur Clas Julius känner och hur mycket han 

känner för Brita, om Brita inte tror på Clas Julius ord så tror hon på Guds ord och Gud vet hur 

starkt Clas Julius älskar sin Brita. De har en gemensam tro och uttrycken till den förenar Clas 

Julius och Brita. De förstår den här typen av meningar och förklaringar och det blir 

meningsskapande för dem. De har också en annorlunda uppfattning om kärlek och äktenskap än 

människorna vid hovet, för dem är kärleken monogam, de är skapade för varandra. Clas Julius 

relation med Brita följer kyrkans riktlinjer kring äktenskapet men den följer inte normen på hovet 

där de ansågs avstickande att älska sin maka allt för lång tid efter bröllopet, men Clas Julius 

ifrågasätter hovets dekadens och väljer att följa sin tro och känsla. Deras själar är som skapta för 

varandra och det är genom själen och Guds närvaro deras kärlek ges en legitimitet. När de 

förmedlar sin kärlek, skriver den och uttalar den känner de desto mer. Fysisk kontakt och att vara 

i den andres famn är viktigt men det är deras själsliga möte som skapar kärlekens känsla.  

Sammanfattningsvis, Clas Julius har mer gemensamt med romanerna än med de andra adliga 

personerna från sin samtid. Kärlek och tron på Gud kopplas starkt samman även om det är mer 

fokus på själ och en naturlig tro på ära och dygd hos exempelvis Rousseau och Richardsson. 

Religion är vad vi kan utläsa ur materialet frånvarande både hos Hedvig Elisabeth Charlotta och 

Louisa Ulrika. Kärlek ger en väg till Gud vilket gör kärleken större, starkare och mer ärbar. Det 

finns en moralisk aspekt som beskriver den kristna förbindelsen och som tillsammans med 

naturens inflytande borde förbli oemotsagd. Att det är sådan stor skillnad mellan adelspersonerna 

och romanerna finner jag intressant. Om den rena sanna kärleken är naturlig och okontrollerbar 
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begränsas den inte av mänskliga strukturer som klass; om kärlek är en väg till Gud och 

utomäktenskapliga affärer fördöms av tron står den moraliska och etiska aspekten att få gifta sig 

av kärlek i strid med adelns tillvägagångssätt. Kanske är det därför Hedvig Elisabeth Charlotta 

eller Louisa Ulrika inte nämner det, eller så är det för att de inte känner kärlek gentemot sin 

partner och har därmed inte funnit själens renhet som beskriven i romanerna.  

- På vilket sätt kan dessa beskrivningar förklaras i ett känslohistoriskt perspektiv? 

Kärlekens uttryck som framställd och föreställd i de skönlitterära texterna och i breven och 

dagboken skrivna under samma tid skiljer sig åt. Det finns dock flera likheter och skillnader dem 

emellan men uttrycken förändras i och med upplevelsen. Den största skillnaden upplever jag 

mellan ideal och vardag då adeln hanterar kärleksbegreppet på sina villkor inom ramen för sin 

norm medan författarna idealiserar och kritiserar ett aristokratiskt leverne som grundar sig på, 

enligt dem, förtryck och ojämlikhet (ojämlikhet mellan män, ojämlikheten mellan man och 

kvinna är som sagt inte ifrågasatt). För adeln är deras position i samhället naturlig på samma sätt 

som kärlek enligt författarna naturligt står över mänsklig kontroll och konventioner. Det jag 

tycker blir extra spännande är hur kärlekens uttryck skiljer sig mellan undersökningspersonerna 

där Clas Julius och Britas brevväxling fylls av kärleksyttringar och förmedlar samma känsla som 

beskrivs i romanerna, med viss modifikation. Genom breven och dagboken anser jag finna spår 

av kärleksnarration, en önskan om att genom att berätta och skriva skapa sin relation men även 

att skapa sin känsla, precis som hos Rousseau växer känslan både i närheten av föremålet för ens 

affektion men även genom att läsa och skriva det man känner. Det Reddy kallar för emotives blir 

här både i skönlitteratur och i brev och dagböckerna tydligt framkommande, där yttringen av 

begreppet både beskriver och påverkar känslan som uttrycks.289 Uttrycken i breven och 

dagböckerna speglar sin tids konventioner och föreställningar där mannen är den som har 

tolkningsföreträde och definierar både ideal och vardag. Kärlekens föreställning och 

framställning blir representanter för den rådande diskurs men dessa olika beskrivningar och 

föreställningar kan trots det verka samtidigt. Det handlar inte, vilket är tydligt genom materialet, 

om ett enskilt kärleksideal utan flera samtida beroende på klass, kön och kontext.   

                                                           
289 Reddy. The Navigation of Feeling. s. ix-xi, 15, 20-24, 34-46, 54-57. Rosenwein. “Worrying about 

Emotions in History” s. 837. 
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Känslor och kärlek, kan det jämföras i den utsträckning att den som säger sig älska mest faktiskt 

gör det? Om emotives både skapar och definierar, stärker den upplevda känslan, borde det 

onekligen vara så att ju mer du säger dig älska desto mer älskar du. Men uttryck för kärlek 

behöver som visats inte alltid handla om storartade beskrivningar utan kan även spegla intimitet 

och närhet genom vardagliga berättelser och skvaller. Stora utförliga beskrivningar behöver 

nödvändigtvis inte vara tomma känslouttryck i en sentimental tid, de kan vara meningsskapande 

och ge mottagaren gemenskap, likväl som vardagliga berättelser och avsaknaden av sentimentala 

uttryck inte heller betyda en avsaknad av ömhet och värme. Planck menar att man under 1700-

talet höll sig liksom under andra epoker till det som var välkänt och bekant i sina beskrivningar 

för att begripliggöra vilket jag ser återkommande i mitt undersökningsmaterial.  

Kärleken i Pamela beskrivs som ett okontrollerbart väsen. Från att ha varit styrd av lust, åtrå och 

passion når den sitt renaste väsen då dygden upprätthålls och kärleken får utlopp i den arena där 

den hör hemma enligt Richardsson, äktenskapet. Hedvig Elisabeth Charlotta beskriver också 

kärleken som ett okontrollerbart väsen. Speciellt då det handlar om de känslor som finns mellan 

hertigen och grevinnan Löwenhielm. Kärleken mellan de båda beskrivs först som slocknad då de 

var ifrån varandra men har ofrivilligt kommit tillbaka och de kan inte hindra sina känslor då 

kärleken är okontrollerbar och står över den mänskliga kontrollen. Eftersom man inte kan styra 

över kärlek finns det en förhoppning att även om hertigen kanske inte kan älska henne 

åtminstone behandla henne med vänskap och respekt. Att beskriva kärleken som eld, glödande, 

slocknande och förtärande gör även Rousseau. Kärleken beskrivs ofta av honom i naturliga 

termer för att visa att kärleken är naturgiven och funnen. Kärleken är som eld, glöder, hettar men 

kan även slockna och bränna. Kärlekens flamma beskrivs finnas i de båda själarnas väsen och de 

när glöden tillsammans. Kärleken i Rousseaus roman framställs, i likhet med Richardssons 

Pamela och Hedvig Elisabeth Charlotta, som okontrollerbar, det är ett känsloflöde som i likhet 

med sjukdom eller gift sprider sig i människornas kroppar och själar. Kärleken påverkar alla 

aspekter i de drabbades liv, förståndet, humöret och sinnet.  

Hjärtat som symbol för kärlek framställs också i Pamela genom hela romanen. Det är hjärtat som 

leder dem till varandra och det är till sitt hjärta som Pamela försöker resonera då hon själv börjar 

inse att hon har känslor för Mr. B. Kärleken har krupit på henne som en tjuv i natten. Kärleken 

föreställd av Rousseau är monogam, det finns endast en. Denna enda är skapad för den andre och 
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det handlar om en självständig och intim förbindelse. Även fast kärleken är okontrollerbar är den 

avsedd endast för en. Hjärtat är symbolen både för känslorna men också Clas Julius smeknamn 

på Brita. Han kallar Brita alla möjliga smeknamn som skapar en gemenskap och tillhörighet, en 

intern förståelse vilket i sin tur ger en starkare relation. Smeknamn som hjärta eller min lilla söta 

kan jag förstå mig på men även ”mitt bästa kräk” och ”mitt söta kräk” användes flitigt. Kärleken 

beskrivs vara för alltid, även efter döden i Clas Julius och Britas fall. Kärleken beskriven är både 

självförverkligande men även självuppoffrande, man saknar en bit av sig själv när man inte får 

vara nära den man älskar.  

Då äktenskapet mellan Hedvig Elisabeth Charlotta och hertig Carl är arrangerat är hon medveten 

om att det finns en risk att man inte kommer älska eller finna kärlek i varandra även med tid då 

kärleken inte går att styra över. Man kan inte bestämma vem man ska vara kär i. Hedvig 

Elisabeth Charlotta hoppas att trots att kärleken inte finns där från början att den ska komma. 

Genom vänskap, respekt och lojalitet samt att vara en god kvinna och hustru hoppas hon att 

hennes make ska komma till henne och att deras kärlek ska bli monogam och intim. Kärleken i 

Pamela är även den monogam, den porträtteras som stark i föreställningen att det endast finns 

en. Kärleken är inte heller frivillig utan den drabbar en oavsett klass eller om man vill det eller 

inte. Kärlek framställs inte i breven mellan Louisa Ulrika och Carl Gabriel mer än att man förstår 

att de finns en ömsesidig respekt och värme gentemot den andra. De känner varandra sen tidigare 

men det är ny mark de beträder. Breven med sin formella ton saknar eros, det finns ingen sexuell 

attraktion i breven, däremot finns det en omtanke och en vilja att förmedla sin vardag och sitt liv 

för den andre för att göra denne medverkande och delaktig i vardagen. Kärleksbreven både 

skapade och upprättade kärleksbegreppet. I breven och dagböckerna tillsammans med de 

skönlitterära texterna kan vi se hur kärlek uppfattas och förstås samt en önskan om hur det borde 

förstås och framställas. Genom att läsa dessa böcker och att skriva sin egen kärlekshistoria kan vi 

se, anser jag, hur kärlek både skapas och omskapas i skapandet. Kärlekens ideal som föreställts 

av Richardson och Rousseau inspirerar hur kärleken framställs och beskrivs i upplevelsen. 

Kärlek är inte endast något individen upplever och känner inombords, kärleken uttrycks och 

kommuniceras med andra som i sin tur reflekterar och bearbetar sin föreställning i relation till 

framställningen.290  

                                                           
290 Planck. Kärlekens språk. s. 135.  
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4. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar  

I min undersökning har jag velat vidga förståelsen för den moderna romantiska kärleken. Genom 

att använda mig av olika typer av källor har jag önskat att komplettera kärleksbegreppet med 

diskussioner kring kärlek som romantisk känsla och som en del av ett politiskt maktsystem. Jag 

har velat bredda undersökningen med att utforska det kulturella och sociala sammanhang som 

den moderna romantiska kärleken växte fram. Undersökningen har delats in i tre delar där de 

skönlitterära texterna och de adliga personernas brev och dagbok presenterats genom 

Ambjörnssons teori och definition kring den moderna romantiska kärlek i relation till Sanner och 

Lewis, den avslutande analysen diskuterar olika framträdande teman som behandlar 

kärleksuttryck i relation till ett känslohistoriskt perspektiv och belyser kärlek som känsla, 

handlingsutrymme, klass, kön och tro. Det handlar inte om huruvida man har känt saker i det 

förflutna eller inte, utan hur känslan tog sig uttryck och hur den romantiska kärleken uppfattades 

och konstruerades. Utgångspunkten för min undersökning har varit att kärlek inte är någon fast 

social konstruktion utan ett flytande samhällsbegrepp som förändras i sin tids diskurs. Som 

nämnt förändrar den nya tidens diskurs förståelsen av och förväntningarna på kärlek och 

äktenskap i samhället och inte bara på det ideologiska planet utan också i vardagen för båda 

könen, därför har jag velat undersöka hur kärlek upplevdes och uppfattades för adeln i början av 

romantiken.   

I undersökningen framkommer det att kärlek framställd och föreställd skiljer sig åt. Det finns 

skillnader mellan de skönlitterära texterna men även mellan breven och dagboken. Det finns 

också likheter mellan dessa olika texter. Jag anser att kärlek blev ett begrepp som betydde mer 

för adeln under den här tiden och att äktenskap till viss del kom att innefatta kärlek. Kärlek var 

ett ideal som var eftersträvansvärt men endast då det rörde sig om kärlek inom ens egen klass. 

Det fanns kärlek inom adliga äktenskap både före och efter bröllop men äktenskapen styrdes 

under den här tiden fortfarande starkt av traditionella värderingar där börd och ekonomi vägde 

tyngre än kärlek. Den moderna romantiska kärlek som beskrivs av Ambjörnsson stämmer delvis 

överens med det material jag undersökt. Definitionen av kärlek styrs och förmedlas av män. Män 

har större handlingsutrymme än kvinnan, men handlingsutrymmet speglar även klass. Kärleken 

blir därför ojämlik när mannen tar tolkningsföreträde framför kvinnan. Den tidigare forskning 

som jag undersökt ifrågasätter inte det ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor i 
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kärleksbegreppet. Jag upplever det som att könens roller, ansvar och utrymme är för givet taget. 

Här visar min undersökning på ett gap som tidigare förbisetts och inte diskuterat i större 

utsträckning (bortsett från kvinnans ekonomiska underläge), jag anser det av stor vikt att i 

synliggöra det ojämlika förhållande som framställs i mitt material gällande tolkning och 

definiering av kärlek som begrepp. 

Kärleken är ett frivilligt förhållande mellan två självständiga individer. Kärlekens ideal 

handlar om ett frivilligt förhållande och just frivilligheten var lagstadgad i svensk lag sen 1730-

talet. Det vi kan utläsa ur materialet är att frivillighetsaspekten även bygger på en förståelse av 

att det handlar om frivillighet inom gränser. Kärlekens vardag för adeln byggde på att man följde 

sina föräldrars råd och att man endast beblandades med likvärdiga. Kvinnan var genom min 

undersökningsperiod aldrig självständig i samma utsträckning som mannen eftersom deras enda 

chans till försörjning låg hos just en man. Men att som i Pamela själv komma till insikt om sina 

känslor som man inte kan styra över och därefter ge sig hän i äktenskap med Mr. B som försökt 

tvinga henne till detta genom hela romanen visar på att självständigheten och frivilligheten 

spelade roll i idealet av kärlek.  

Kärleken utspelas i en intimitet. Att skriva brev blir till en intim handling där kärlek, emotives, 

stärks. Tillsammans skapar man sin egen berättelse och både Rousseau och Clas Julius speglar 

denna intimitet där uttrycken blir skapande då de skrivs som i själva upplevelsen. Deras språk 

förenar kärleksparet och genom ord växer deras kärlek. Det är meningsskapande och ger mening 

som är välbekant och förenande, Clas Julius förklarar sin kärlek till Brita med hjälp av Gud. 

Även Louisa Ulrikas brev till Carl Gabriel blir intima även i avsaknad av romantiska yttringar då 

även beskrivningar om ens egen vardag och förmedling av skvaller skapar en närhet och en 

känsla av tillhörighet.  

Kärleken syftar till en långvarig förbindelse, med få undantag garanterad av äktenskap. 

Kärlekens relation till äktenskap är dubbel. I de skönlitterära texterna framställs kärlek som det 

enda naturliga skäl till äktenskap medan för de adliga personernas vardag snarare verkar handla 

om tur. Kärlek i äktenskapet var eftersträvansvärt och idealet, Hedvig Elisabeth Charlotta hoppas 

finna det i sitt men blir snart medveten om att det inte kommer hända och att hon i sådant fall får 

försöka finna kärlek vid sidan av äktenskapet, något som var otänkbart för de fiktiva personerna. 

Hovets norm och adelns ställningstagande var en markering gentemot den borgerliga kärleken. 
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Det ansågs som tidigare nämnt, lite löjligt och skrattretande att älska sin partner i ett adligt 

äktenskap allt för lång tid efter äktenskapet, något som Clas Julius vägrar stå för då han vill visa 

hela världen hur mycket han håller av sin Brita. Kärleken föreställd och beskriven i litteraturen 

handlar om att kärleken når sin fulla potential i äktenskapet där de två själarnas förening 

kompletterar varandra.  

Kärleken är ett andligt-sinnligt samspel där ömhet och förståelse spelar större roll än 

sexuell attraktion, även om denna förutsätts finnas med. Kärleken framställd i mitt material 

handlar mycket om själens tillhörighet, känslan av att vara tillsammans med den som 

kompletterar en allra bäst. Hedvig Elisabeth Charlotta finner inte detta tillsammans med hertig 

Carl och det framkommer inte ifall Louisa Ulrika och Carl Gabriel når ett andligt och sinnligt 

samspel. Clas Julius och Brita däremot i likhet med karaktärerna i de skönlitterära texterna når 

varandra både fysiskt och psykiskt där det mentala och sinnliga tillståndet är det högsta. Det är 

genom detta själarnas möte som de kan gå den naturliga, rena och gudomliga vägen. För Hedvig 

Elisabeth Charlotta kopplas kärlek och kärleksäventyr oftast samman med sexuella utsvävningar, 

medan hennes beskrivning av vänskap når den sinnliga känslan som kärlek enligt litteraturen ska 

ha.  

Kärleken artikuleras företrädelsevis av kvinnan. Kärleken beskrivs, definieras och styrs av 

mannen oavsett material. Handlingsutrymmet är större för män och mannen har 

tolkningsföreträde i alla aspekter både socialt, kulturellt och i kärlek framför kvinnan. Här ser jag 

ett tydligt resultat som går direkt emot den förväntade definitionen av den moderna romantiska 

kärleken. Kanske är det en efterkonstruktion, att kvinnan (som den känslosamma) bör artikulera 

kärleken? Om kvinnan senare kom att artikulera kärleken känner hon, anser jag, redan kärleken 

bestämd av mannen. Hon ges endast möjlighet att artikulera en redan artikulerad kärlek. Då hon 

endast känner på hans villkor. Därför anser jag inte att kärlek, i mitt material, varken nu eller 

senare har en egentligen möjlighet att artikuleras av kvinnan.  

Kvinnan är i de flesta fall socialt underlägsen mannen, inte sällan ekonomiskt beroende av 

äktenskap. Kvinnan är passiv och föremålet för mannens dyrkan. Kvinnans egenskaper kan och 

bör komplettera mannen och kvinnan bör ej heller eftersträva att likna mannen på samma sätt 

som mannen ej bör bli för kvinnlig då det enligt Rousseau förstör den naturliga harmoni könen 

emellan. Men kvinnan är underlägsen mannen och ges inte jämlikt utrymme i kärlek. Mannen 
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jagar och kvinnan jagas, kvinnan är genom materialet undergiven mannen ekonomiskt och 

beroende av äktenskap för försörjning, men kvinnan är inte helt maktlös. Enligt Hedvig Elisabeth 

Charlotta kunde en kvinna genom att spela sin kort rätt utnyttja sin position för fördelar. Även 

Brita Horn har en betydande roll som husfru på Skola herrgård och maken lyssnar och 

respekterar hennes åsikter i skötseln av godset.  

Kärleken förenar två individer, vilka tänktes vara ”som skapade för varandra”.291 

Kärleken, som framställd i materialet skrivet av de adliga personerna, handlar inte i någon större 

utsträckning om att kärleken förenar två individer genom ödet. Hedvig Elisabeth Charlottas 

äktenskap var inte ett kärleksäktenskap och det utvecklades inte till något sådant sedan heller. 

Louisa Ulrika och Carl Gabriels brevväxling förtäljer inte om de av eget tycke beslutade sig för 

äktenskap, mycket tyder på motsatsen och avsaknaden av kärleksfulla beskrivningar och den 

familjära känslan stärker inte känslan av att de anser sig skapade för varandra. Clas Julius och 

Brita verkar ha fått välja partner själva men de var ståndsmässigt kompatibla och trots viss 

politisk skillnad fanns inga större skäl till att de inte kunde äktas. Clas Julius och Britas kärlek 

framställd i breven ger intrycket av att de ansågs vara skapade för varandra och deras kärlek 

skulle räcka hela detta liv och nästa. Båda romanerna diskuterar det naturliga i att ödet fört 

samman två personer, en man och en kvinna som är dömda att älska varandra. Det finns inget 

mer naturligt än att låta kärleken övervinna alla hinder och låta den höjas i naturlig och gudomlig 

äktenskaplig harmoni.  

Genom att kombinera skönlitterära texter med brev och dagböcker skrivna under samma period 

har jag försökt belysa kärlekens föreställning och framställning. Olika uttryckssätt kring kärlek 

och beskrivningar både påverkar och påverkas av sin samtid. Kärlek blir därför en dynamisk 

drivkraft som både var okontrollerbar men även definierad och styrd av män i mycket större 

utsträckning än av kvinnor. Den gudomliga aspekten spelade en viktig roll i både handling och 

tanke där man genom gudomliga termer kunde göra sig förstådd men kunde även ge kärleken en 

ny dimension, en renare, starkare väg till Gud. Hur man förstod kärlek och hur den borde 

upplevas stämde oftast inte överens med den krassa verkligheten adeln hade och även om adeln 

                                                           
291 Ambjörnsson. Den utopiska kärleken.. s. 108, 116-117. 
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tog till sig kärlek på sitt sätt och inom ramen för sina egna villkor så kom de inte förrän senare att 

mer och mer efterlikna det ideal föreställt av de skönlitterära texterna.  

5. Summary 

Romance in the era of romanticism. A comparative study of representations and conceptions 

of love in literature and among the Swedish nobility 1741-1782.  

What is love? A question asked by many and with as many answers. Is it an uncontrollable force 

that flows through body and soul or is it simply a word made meaningful by man? Some 

historians argue that love is a modern notion, a social construction that has been developed and 

changed by man over time. Our understanding of love, as we know it today, is by definition not 

the same as it was before. Some historians even go as far as to say that love, as we define it 

today, did not exist before the 18th century and therefore there was no love. Then there are other 

historians that disagree, they say that there were indeed love before the 18th century it just looked 

different and was understood differently. My historical starting point for this master thesis is that 

love is both a biological force and a social construction. There were love before the creation of 

the word, it is not the feelings that has changed but the way we understand and define these 

feelings. I believed that people of the past have always been able to feel. But how to study these 

feelings in the best possible way is another viewpoint that divides the historians. Some say love 

can only be fully understood as an experience found in autobiographical texts such as diaries or 

letters while others argue that love can only be seen as an idea, written in novels, music and 

poetry. To understand love through all different aspects, it is my intention to investigate both 

novels and autobiographical texts. The two novels are Rousseau’s Julie, or the new Heloise and 

Richardson’s Pamela. The autobiographical texts are letters during their engagement between 

Louisa Ulrika Horn and Carl Gabriel Mörner, letters from Clas Julius Ekeblad to his wife Brita 

Horn and a diary written by Hedvig Elisabeth Charlotta married to Carl, brother to the king of 

Sweden, Gustav III. Love according to my theoretical viewpoints is a dialogue where the 

understanding of love is comprehended through both representation and conception. I seek to 

compare how love was made to understand by social norms and cultural expression and how this 

influenced the experience and expectations of love.  
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The period of investigation for this master thesis is often believed to be the time where love 

conquered marriage.292 The time when love began to be the only morally and ethical reason for 

enter matrimony, a human right rather than a romantic exception. Previous research disagree on 

the importance of love in noble marriages during the 18th century, some say that love was indeed 

of great importance while others claims that only wealth, title and heritage mattered.293 To get a 

better understanding of how love was understood and experienced during the birth of romance in 

the romantic era I wanted to broaden the investigation to include more aspects of the nobility’s 

everyday lives. Love letters and diaries can tell us how the nobles themselves understood and 

comprehended love in their everyday lives and by widen my research to include novels as well as 

biographical texts I can make the understanding of love reach new depths and broaden the 

comprehension of love. I am using the definition of modern romantic love as defined by 

Ambjörnsson, where love is characterized as followed:  

- Love is a relation entered voluntarily by two independent individuals.  

- Love is folded with intimacy.  

- Love aims for a long-term commitment, with few exceptions guaranteed by marriage 

- Love is a sensual and spiritual connection where tenderness and understanding is more 

important than sexual attraction.  

- Love is articulated preferably by the woman.  

- The man is in most cases socially superior to the woman and the woman is often 

economically dependent on marriage.  

- Love unifies two individuals that are believed to be “made for each other”.294  

To be able to structure my analysis and results these questions were founded for both the 

autobiographical texts as well as for the novels. How is love described and expressed? How 

should love be perceived and therefor understood? In order to compare my results the following 

questions were asked: In what way does the descriptions of love differ? What are the similarities 

and differences? In what way can these be explained through an historical perspective of 

                                                           
292 Coontz, Stephanie. Marriage, a History. s.5.  
293 Planck, Brita. Kärlekens språk. Ineko AB. Göteborg. E-publikation. 2014 s. 14-15, 49-50, 55-56, 66-67. Vainio-
Korhonen, Kirsi. Sophie Creutz och hennes tid. Bokförlaget Atlantis. Stockholm. 2011. s. 45, 174, 190-191. 
Ilmakunnas, Johanna. Ett ståndsmässigt liv. Bokförlaget Atlantis. Stockholm. 2012. s. 69-70, 72, 76, 84-85. Ulvros, 
Eva Helen. Kärlekens villkor. Historiska Media. Lund. 1998. s. 34.  
294 Ambjörnsson, Den utopiska kärleken. s. 108, 116-117. 
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emotions? The results are presented in accordance with earlier research to complement previous 

understandings of love during the romantic period.  

Empirical results and theoretical discussion 

This study shows that the concept of how love was imagined and how love was experienced 

differed depending on the themes of independence, gender, class and faith. An aspect neglected 

by previous historians is the space of action and the possibilities for interpretation and defining 

love set for each gender. According to my research it is clear that the independence and 

possibility in love is different and provided different opportunities depending on gender and 

class. The opportunities in love is defined by men and the space of action is not something that is 

discussed, except by Rousseau, who is critical to a limitation in love depending on class, 

however, it is a limitation for men that he is critical about. Equal possibility and space of action 

for men and women is not mentioned nor discussed.  

Love presented and perceived is believed to be natural and should not be equal between the 

sexes. They should complement each other and use the differences each sex provides. Men 

defines and mediate love to everyone, both in the nobility’s everyday lives but also in the novels. 

The gender roles are vital in how love is understood and each gender have a part to play. The 

man is the active part and the woman passive. She is an object for the man’s affection and he is 

the one deciding whether or not she has the resources needed in love, if she is beautiful, talented 

etc. the roles are natural and should be unequal in order to experience love.  

The novels are far more critical to class and the human influence over love, such as parental 

control. Strong criticism is directed towards the nobles way of life where loving or wedding 

beneath oneself could destroy everything. According to the novels it is unnatural to interfere with 

love, love has no boundaries. Love should not be diminished because of class. Love, on the other 

hand, experienced and imagined by the nobility is not something that has to do with marriage to 

a higher extent at all. Titles, class and having a noble way of life was far more important than 

love, you married traditionally to someone of your class that your family approved of and if you 

could not find love with him/her you found it outside of your marriage instead. 

Love and the relation to faith is also a divider between the novels and the autobiographical texts 

where one of the writers (Clas Julius) has more in common with the novels than with his own 
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peers. Clas Julius and the novels deeply associate love with God or a divine feeling. The purest 

love can be found within the soul and a natural belief in virtue and honour. Faith in God makes 

the love stronger and more honourable. Most of the nobles at court did not follow Christian 

views on marriage since they partake in sexual affairs outside their marriage. To not behave like 

a noble was to neglect the privilege of what being a noble meant, to some extent, therefore it was 

a conflict of interest between love as an ideal and against the noble way of life.  

In my investigation it appears that love experienced and love imagined differed. There are 

however, both similarities and differences between the novels and the autobiographical texts. 

Love did get a stronger meaning for the nobility during this period and some marriage were 

marriages based on love, but in most cases love were only to be found within the same class and 

within appropriate groups. Love would become something to aspire for in marriages even if you 

did not choose your partner yourself, however noble values were still of highest importance. The 

definition of modern romantic love as defined by Ambjörnsson can partly be found in the 

material used for this investigation. The definition of love were defined and mediated by men. 

Men were, all in all, at a much more advantageous position when it comes to love, the space of 

action available in love depended not only on your gender but also on your class. Love both 

experienced and imagined is an unequal love, where men and women have different parts to play 

not only dependent on their social status or economical possibilities but by the definition of love 

itself. This is where my investigation shows a gap that has previously been neglected or hidden. 

The unequal possibilities not only in society but also in our definitions of feelings, who should 

feel what and how much is of outmost importance when it comes to understand how love was 

understood and experienced during the birth of the romanticism.   
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Bilaga 1. 

Citat 1. Hedvig Elisabeth Charlotta 

”Gift vid mycket unga år med en man, som hon ej älskade, såg hon sig om efter andra förbindelser för att 

söka glömma bort sin lättsinnige och utsväfvande man (”godelureau”). Fältet var sålunda öppet för alla 

dem, som kunde sträfva efter att få behaga henne, och det blef hertigen, som därvidlag fick företräde. När 

sedemera denna förbindelse upphörde, höllo sig många unga herrar framme, men jag tror knappast, att det 

var någon, som lyckades vinna företrädet. Efter att sålunda länge visat sig obeslutsam fäste hon sig vid en 

stallmästare hos kungen, baron von Essen, och härvidlag kan man med allt skäl säga, att kärleken var blind, 

ty äfven om han ser ganska bra ut, är han högst enfaldig och alldeles oförmögen att kunna roa en så kvick 

och begåfvad kvinna som grefvinnan Löwenhielm, men icke desto mindre är hon alldeles galen i honom, 

och man ser dem ständigt tillsammans. […] Som hennes man ej vistas i Sverige utan tjänstgör inom 

diplomatien, kan hon alldeles ostörd få hängifva sig åt sin kärlek och det gör hon också ibland på ett nästan 

opassande sätt. […] Det är blott hennes ömma hjärta, som förvillat henne, och om hon haft lyckan att få en 

man efter sin egen smak, hade hon helt visst kunnat blifva en trogen maka.”295 

Citat 2.  

”Den fullkomliga likgiltighet, som råder mellan mig och hertigen, har på senare tiden betydligt tilltagit; i trots af 

all otrohet sedan vårt giftermål har han dock hittills sökt att bevara skenet och egentligen icke på något sätt 

försummat mig. Jag är förståndig nog att ej vilja vara honom till besvär och förvånar mig ej alls öfver att han 

har sina mätresser och vill aldrig plåga honom med någon svartsjuka, om endast jag själf får vara i fred. Därför 

har jag ej haft någon särskild anledning att beklaga mig öfver honom under de sex år, som vi varit gifta; 

visserligen har han en och annan gång behandlat mig med häftighet, men det har hastigt gått öfver och 

uteslutande berott på hans lifliga natur. Så länge han hade sina älskarinnor, var det mycket bättre, men sedan en 

sista blef landsförvisad för att hon tillåtit sig nedrigheter emot kungen och han ej skaffat någon ny, har hans 

lynne blifvit ännu värre, och jag har dagligen varit utsatt för häftiga utbrott däraf, hvilket till och med inträffat 

inför betjäntningen. Denna hans häftighet har under den gångna vintern så tilltagit, att mitt tålamod är slut, och 

därför har jag kanske ej heller å min sida varit så lugn, som jag bort, hvilket gjort oenigheten oss emellan värre 

för hvarje dag, som gått. Därför gläder jag mig åt den annars ej vidare muntra Ulriksdalvistelsen; jag hoppas där 

få något lugn och att möjligheten en tids skilsmässa skall åstadkomma någon förändring i de odrägliga 

förhållandena. Ehuru jag har öfvergifvit allt hopp att någonsin kunna återvinna hans förtroende, är min önskan 

att få vara i fred samt att vi ej, innan åren därtill tvinga, ock blifva alldeles utledsna på hvarandra. Skulle det 

ännu ett år fortfara oförändradt på samma sätt, fruktar jag, att sorg och bekymmer helt och hållet skola 

undergräfva min hälsa och att jag i en annan värld får söka den lycka, som jag ej funnit uti hela mitt endast af 

ständigt tärande bekymmer uppfyllda lif.”296  

                                                           
295 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för mars månad 1779. s. 176. Om grevinnan Löwenhielm.  
296 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Bref för april månad 1781.s. 284-285.  
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Citat 3.  

”Skulle jag låta mina känslor i dag taga öfverhand, blefve detta mitt bref ytterst bedröfligt, ty jag är vid ett 

mycket melankoliskt lynne. Såsom jag i det föregående omtalat, har hertigens sätt emot mig på senaste 

tiden och i synnerhet under den gångna sommaren varit mera vänligt och förtroendefullt än förr, men nu 

har han tyvärr återigen blifvit alldeles förändrad, och hans lynne är värre än någonsin, och han behandlar 

mig kärft och häftigt. Alla mina bemödanden att med milhet återvinna hans vänskap hafva visat sig vara 

förgäfves, och nu har den fullkomligaste likgiltighet efterträdt de vänliga känslor jag fordom hyst för 

honom. När han en dag, förglömmande vanlig höflighet, till och med inför tjänstefolket lät förleda sig af  

sitt förfärliga lynne att förgå sig emot mig, kunde jag ej längre tiga utan sade honom öppet min mening, 

hvilket framkallade en sådan ordväxling, att den uppväckte alla de närvarandes häpnad och förskräckelse. 

Efter middagen talade baron Ruuth, som städse bemödat sig att upprätthålla jämvikten, med mig härom. 

”Jag erkänner villigt”, svarade jag honom, ”att mitt tålamod är slut och att det är mig omöjligt att längre 

fördraga hertigens ohöfliga sätt. Jag hade ju börjat hysa förhoppningar, att det skulle blifva bättre, och 

därför plågar det mig ännu mera at se dessa fullkomligt gäckade. Ni har själf varit i tillfälle at bedöma, 

hurusom han är värre än någonsin. Ni må ej föreställa eder, att jag säger detta af svartsjuka, ty jag frågar ej 

det minsta efter, om han har sina älskarinnor, och vill på intet sätt vara honom till besvär, om han endast å 

sin sida visar mig någon välvilja och skonsamhet.” ”Ni måste tillåta mig att göra en anmärkning”, inföll 

baron Ruuth. ”Jag har alltför tydligt förmärkt, att ni ej längre svarar hertigen lika lugnt som förr utan ofta 

visar eder ytterst häftig emot honom.” ”Det kan jag ej förneka, men jag är ej mera än en vanlig dödlig, och 

med hans ständiga chikaner skulle till och med en ängels tålamod kunna taga slut. Detta är ej sagdt för att 

urskulda mig, och jag vill göra allt hvad jag kan för att lägga band på mig, huru svårt det än må vara.” Ägna 

mig, min kära vän, edra förböner, att det blifva någon förändring uti min sorgliga belägenhet, som 

verkligen börjar blifva outhärdlig.”297  

Citat 4. 

”Jag lyckades vinna hennes förtroende i synnerhet beträffande min svåger hertigen af Östergötland, som 

blifvit förtvifladt kär uti henne och äfven förstått sig på att röra hennes hjärta. Prinsens varma känslor 

blefvo nämligen icke illa upptagna af Sofie, som snart bekände för mig, att hon innerligt älskade honom. 

Ehuru jag ännu var ung, hade jag nog förstånd att inse, huru denna kärlek skulle komma att blifva en källa 

af bekymmer för henne. På min fråga, hvilka hertigens afsikter och deras planer voro, svarade hon mig 

endast med tårar i ögonen: ”Vi älska hvarandra, och hertigen ämnar gifta sig med mig.” Jag frågade vidare, 

hvad hennes föräldrar sade härom, hvartill hon svarade: ”Det vet jag icke ännu, men jag befarar, att min far 

ej kommer att gifva sitt samtycke, i synnerhet som det har yppat sig ett rikt parti för mig. Kammarherren 

hos drottningen, grefve Adolf Piper, har nämligen förklarat mig sin kärlek, men jag älskar honom icke, 

ehuru jag tror, att det är min faders önskan, att jag skall taga honom.” ”Jag har endast ett råd att gifva eder”, 
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återtog jag, ”och det är, att om ni verkligen älskar min svåger, måste ni försöka förmå eder fader att gifva 

sitt bifall till edert giftermål med honom, för att ni ej må blifva olycklig för hela edert återstående lif. Skulle 

det emellertid vara omöjligt för eder att kunna kufva eder böjelse, vore dock detta det lyckligaste, emedan 

det säkerligen kommer att möta stora svårigheter att få kungen att lämna sitt bifall, det är nämligen ej 

brukligt, att en kunglig person gifter sig med en enskild. Tänk därför allvarligt på saken, men räkna alltid 

på mig såsom eder uppriktiga vän.”298  

Citat 5. Louisa Ulrika Horn 

”För ert brev den 28 februari, borde jag nu er med ära tacka, rutan (la boete) som Holmstedt överlämnade 

till mig från er objektet ger mig fortfarande mycket anledning till tack, att se bevis på er uppmärksamhet 

och jag är mycket tacksam för er. Min kära mor har också bett mig er låta sina komplimanger till er, vilket 

inte ni behöver engagera er i att svara på, det är bara av mig /från mig, som hon tackar er för brevet, som 

hon hade nöjet att få idag. […]Idag gick vi till kyrkan, i förrgår till Herrbrunn och onsdagen spenderades på 

Diursö och det var vackert väder nästa fredag till Mern, och Eknäs och Norrkiöping, och stanna där /vara 

där till den 24 denna månad. Kapten Hoffman har varit här sen i måndags, den gamle mannen är inte 

uttråkad. Monsieur, det är mycket snällt av dig att ta dig tid till att skriva ett långt brev till min bror, jag är 

säker på att han kommer finna glädje och (oklart) fest. För mig jag är hedrad över att vara er […] Er 

ödmjuka tjänare och trogne vän Louisa Ulrika Horn”299 

Citat 6  Clas Julius.  

”J’ai en million de graces à te faire ma chere femme pour ta lettre du 30 que j’ai bien recus. Je n’ai pas 

besoin de ta repetter tout ce que je t’ai des sur ma jocé a cet eyad, de même, et avec tou coeur je mes 

sentiments, ils joux toujour les mêmes, et avec ton coeur je que trouve le plus hereux mortel qui existe, je 

t’aime, je t’adore je suis aime que pui je demander de plus au ciel, qu’en mennisent á ce que j’ai de plus 

cher au monde á nuis de imeuble a ma felicite, je suis d’autent plus hereux ma chere petite, que connoisent 

tout de prie d’une femme comme toi, je nos que je’nepuis ausser l’aimer, avec avoir de imfiance en toi, 

avec me repriser sur tes consents enfin en te rendant absolee sor mes actions, sur mes demarches, j’affermui 

mon Bonheur et cens ce que je dois á la plus aimiable et  a la plus chairce des femmes. Dieu que vrai mon 

couer me juge si ce que j’avance ne sout les places sentiments de mon Coeur, et s’ils  ne secous pas 

toujours de même sit e me ineseroe toujour la même feundreste Souvceni toi mitt bästa hierta qu’avant 

notre marriage je tiái fais mille aufremces, keb cen je met kem cuebiter a te pouver la verite de ces mêmes 

serment apres mon marriage, comme le plus forte peucove de leurs verite, et que ce n’est pas la fouge de 

l’amour qui des á deété, […]”300 

                                                           
298 Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok. Anmärkningar och tillägg skrivna av hertiginnan i efterhand. Angående Sofie 
von Fersens känslor för prins Fredrik. Skrivna efter väninnans bortgång 1816. s. 446-447.  
299 Louisa Ulrika Horn, min översättning, i brev från 18 februari 1772.  
300 I brev från 2 augusti 1775.  
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