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1. INLEDNING 

At Han ifrån det ögnablick Han Först Sag mig, Fattadt om mig en Fördelagtig Tanka, men at Han Aldrig 

kunnat Föreställa Sig, det en Man i en ålder, då Passionerne ej Lemna Tid til mogna överlägningar kunde 

genom Förnuftets Lagar Vara en Sådan Mästare over Sina Böijelser1 

Citatet ovan är hämtat ur den nyländske dragonen Carl Johan Aminoffs (1733-1809) 

memoarer och är rätt typiskt för hur andra, enligt Aminoff själv, betraktade honom: hederlig, 

eftertraktad, förnuftig och kontrollerad. Aminoff spenderade merparten av sitt liv i det 

militära och memoarerna återger främst det militära vardagslivet, men mycket utrymme ägnas 

även åt att beskriva amorösa perioder i hans liv. Aminoff levde i en tid som, enligt den 

svenske historikern Jonas Liliequist, kan betraktas som en brytpunkt för manligheten. Under 

1700-talet försköts föreställningarna om manlighet: från ett traditionellt mansideal inriktat på 

mannamod och krigiska bragder, mot en mer dygdig och samhällsnyttig manlighet.2  

Sociologen Raewyn Connells teori om hegemonisk maskulinitet har länge präglat manlighets- 

och maskulinitetsforskningen.3 Kritiker från olika forskningsfält har dock hävdat att teorin är 

för statisk, förenklad och deterministisk, samt att den lämnar för lite utrymme åt individer. 

Det har framhållits att manlighetskonstruktioner bör förstås inte enbart utifrån relationen 

manligt/kvinnligt, utan även utifrån relationen manligt/omanligt. Enligt resonemanget finns 

det alltid en potentiell risk för män att uppfattas som omanliga. Manligheten måste därmed 

alltid försvaras inför, och med hjälp av, andra män för att kunna upprätthållas.4  

På senare tid har vissa historiker, däribland Liliequist och den brittiske historikern John Tosh, 

betonat behovet av ett skifte inom den historiska manlighetsforskningen från studiet av frågor 

om mening och representation, till frågor om agens och beteenden. Tosh argumenterar för att 

historiker bör flytta fokus från att studera abstrakta maskulinitetsfenomen till att studera mäns 

subjektiva, levda erfarenheter. Tosh tror att detta skulle kunna leda till att även människor 

                                                           
1 Carl Johan Aminoff, Vardagsslit och sjuårskrig: upplevt och beskrivet av den nyländske dragonen Carl Johan Aminoff; 
utgiven med kommentarer av Patrik Bruun, Helsingfors 1994, s. 58.  
2 Se bland annat: Jonas Liliequist, ”Från niding till sprätt: en studie i det svenska omanlighetsbegreppets historia från 
vikingatid till sent 1700-tal”, i Anne Marie Berggren (red.), Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, Stockholm: 
Forskningsrådsnämnden (FRN) 1999, s. 73-94; Jonas Liliequist, ”From honour to virtue: The shifting social logics of 
masculinity and honour in early modern Sweden”, i Carolyn Strange, R. B. Cribb & Christopher E. Forth (red.), Honour, 
violence and emotions in history, London & New York 2014, s. 45-67. 
3 Teorin vilar på två principer: 1) maskuliniteten är pluralistisk och föränderlig (den hegemoniska maskuliniteten är den för 
tillfället dominerande formen som alternativa former måste förhålla sig till), 2) den hegemoniska maskuliniteten upprätthåller 
samhällets rådande genusordning och garanterar mäns överordning. Se: Raewyn Connell, Masculinities, Berkeley 1995. 
4 Jonas Liliequist, ”Ära, dygd och manlighet: strategier för social prestige i 1600- och 1700-talets Sverige”, Lychnos, Uppsala 
2009, s. 118-120; Jørgen Lorentzen & Claes Ekenstam (red.), Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940, Möklinta 
2006, s. 10-12, 33-47. 
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utanför akademin kan komma att intressera sig mer för manlighetsforskningen.5 Den svenske 

historikern Claes Ekenstams artikel ”Johan Gabriel Oxenstierna – en man för vår tid?” är ett 

av få exempel på en svensk studie som undersöker just levda, manliga, erfarenheter under 

1700-talet. I artikeln studeras greven, poeten och statsmannen Oxenstierna (1750-1818), 

vilken enligt Ekenstam representerade en alternativ manlighet.6 

Oxenstierna och Aminoff var samtida och tillhörde båda adeln, men där slutar i princip 

likheterna mellan de två männen. Trots att Aminoff tillhörde adeln saknade släkten många av 

de förutsättningar (materiella tillgångar, politiskt inflytande, bildning) vilka lade grunden för 

prestige och status, och därigenom banade väg för positioner i samhället och armén. Aminoff 

tillhörde inte något av samhällets lägre sociala skikt, men hans memoarer skiljer sig dock 

ifrån samtida stormäns skrifter, exempelvis Oxenstiernas dagböcker. Han var en i samtiden 

ovanlig skribent, vars levnadsberättelse skulle kunna bidra till att bredda vår förståelse av 

1700-talets svenska samhälle i allmänhet och dess föreställningar om manlighet i synnerhet. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera manlighetskonstruktioner som sociala strategier i 

1700-talets Sverige, utifrån en djupstudie av den nyländske dragonen Carl Johan Aminoffs 

memoarer. Aminoff kan sägas utgöra ett exempel för den tidens militära offentliga manlighet. 

Manlighetskonstruktioner är komplexa och sammanlänkade med andra sociala konstruktioner, 

men i denna studie har ansatsen begränsats till att främst undersöka anspelningar på 

manlighet/omanlighet. Källmaterialet har studerats utifrån följande två frågeställningar: 

- Vilka anspelningar på manlighet/omanlighet förekommer i samband med Aminoffs relation till 

kvinnor, och hur kopplas dessa till olika känslor och känslouttryck? 

- Vilka anspelningar på manlighet/omanlighet förekommer i samband med Aminoffs relation till 

andra män, och hur kopplas dessa till olika känslor och känslouttryck? 

Resultatet av dessa frågeställningar analyseras därefter utifrån hur Aminoff framställer sig 

själv som person men framför allt som man, samt utifrån hur detta kan förstås i termer av 

sociala strategier. En naturlig utgångspunkt blir då att jämföra Aminoffs manliga 

självrepresentation med en annan samtida mans konstruktion av manlighet, nämligen Johan 

Gabriel Oxenstierna.  

                                                           
5 John Tosh, ”The History of Masculinity: An Outdated Concept?” i John Arnold & Sean Brady (red.), What is Masculinity?: 
Historical Dynamics from Antiquity to the Contemporary World, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2011, s. 17-34. 
6 Claes Ekenstam,”Johan Gabriel Oxenstierna – en man för vår tid?”, i Claes Ekenstam, Thomas Johansson & Jari 
Kuosmanen (red.), Sprickor i fasaden: manligheter i förändring: en antologi, Hedemora 2001, s. 19-52. 



3 
 

1.2. Teoretiska utgångspunkter 
I denna uppsats används det retoriska perspektivet på manlighet, såsom det presenteras i Jonas 

Liliequists artikel ”Ära, dygd och manlighet”.7 Perspektivet används dels som analytiskt 

tolkningsredskap, dels som verktyg för att närma sig källmaterialet och strukturera 

undersökningen. Perspektivet kan således även betraktas som en slags metodologisk strategi. 

Andra teoretiska begrepp som används, vilka ligger nära det retoriska perspektivet på 

manlighet, är främst hämtade ur sociologen Pierre Bourdieus praktikteori, såsom denna 

presenteras i verket Praktiskt förnuft.8 Dessa begrepp används för att beteckna samt diskutera 

olika företeelser och fenomen som förekommer i Aminoffs memoarer.  

Enligt det retoriska perspektivet på manlighet kan anspelningar på manlighet och omanlighet 

betraktas som retoriska strategier för att uppnå social prestige. Enligt Liliequist möjliggör 

perspektivet att studera levda erfarenheter, utan att förlora betydelsen av sociala relationer och 

kulturella representationer. Perspektivet tar fasta på idén att män inte enbart kategoriseras i 

förhållande till dominerande manlighets- eller kvinnlighetsideal, utan även i relation till det 

uppfattat omanliga. Föreställningar om omanlighet anses med andra ord vara centrala för hur 

manlighet konstrueras. De utgör såväl motfigurer som retoriska verktyg, vilka används för att 

underordna och/eller marginalisera män. Ett vanligt förekommande exempel på en retorisk 

strategi är att anspela på manlighetens sårbarhet genom att måla upp en bild av att den är i 

kris, exempelvis att den hotas av feminisering. De retoriska strategierna används som sociala 

strategier av män/grupper av män för att nå prestige i situationer där olika manligheter står i 

konflikt och/eller konkurrerar med varandra (tänk: nollsummespel).9  

Manlighet betraktas ur detta perspektiv inte som en samlad och inbördes koherent aspekt av 

en persons identitet, utan snarare som beståendes av en repertoar av kulturella koder, 

uppfattningar och strategier. En och samma person kan således uppvisa olika, och i övrigt 

motsägelsefulla, beteenden beroende av aktuell situation och kontext, samt för olika syften. 

När historiker ska bilda sig en uppfattning om vilka manlighetsföreställningar som fanns i ett 

samhälle kan det vara en användbar strategi att söka efter just anspelningar på omanlighet, 

menar Liliequist. För det första kan det vara lättare att finna anspelningar på omanlighet än 

manlighet i källmaterial, eftersom det manliga (normen) många gånger inte uttrycks lika 

tydligt som det omanliga (utmaningen av normen). För det andra kan omanlighetsretoriken 

bidra med insikter om vad som egentligen utgör kärnan i en manlighetskonstruktion och på så 
                                                           
7 Liliequist 2009.  
8 Pierre Bourdieu, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, Göteborg 1999.  
9 Liliequist 2009, s. 121-122. 
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sätt förhindra historikern att göra alltför vida tolkningar.10 Det retoriska perspektivet på 

manlighet främjar dessutom ett fokus på levda erfarenheter, enligt Liliequist: 

[D]et är hur och på vilka sätt föreställningar om omanlighet och manlighet har använts av olika aktörer  

för olika syften i konkreta historiska situationer som står i centrum för analysen, inte ansträngningar att  

klassificera vissa ideal som hegemoniska. Det betyder inte att frågan om hegemoni och dominans skulle  

vara oviktig, bara att den inte utgör analysens utgångspunkt och inte heller dess slutpunkt.11 

I artikeln ”Masculinity and Virility” argumenterar Liliequist för att det analytiska begreppet 

virilitet (i betydelsen manlig styrka och vitalitet, särskilt i sexuella termer) kan användas för 

att fånga in den fulla innebörden i det tidigmoderna bruket av begreppet manlighet. Begreppet 

innefattar alltifrån fysionomi, röstläge och kroppsspråk till sexuell potens och utgör en slags 

minsta gemensamma nämnare för alla män, oavsett status eller klass. Det handlar inte om 

huruvida en man är manlig eller inte, utan snarare om han är tillräckligt mycket man. 

Viriliteten är grundläggande för manligheten, men hur den får uttryckas och göras beror av 

kontext, situation och vilken manlighet man företräder. Virilitetskoder kan både ligga i linje 

med, och strida emot, accepterade manlighetsnormer.12 

I denna uppsats studeras manlighetskonstruktioner som en del i en komplex helhet rörande 

hur män förhandlar, utmanar och anpassar sig själva i syfte att uppnå status och position. Tre 

nödvändiga begrepp för att diskutera detta ska således beskrivas nedan: social prestige, social 

strategi och habitus. En persons sociala prestige kan sägas motsvaras av det samlade 

symboliska kapital personen besitter.13 Att inneha social prestige är inte detsamma som att 

besitta makt, men social prestige är många gånger en nödvändighet för att uppnå makt. 

Begreppet social strategi betecknar i sin tur de sätt genom vilka personer söker uppnå social 

prestige. Strategierna kan vara mer eller mindre medvetna. Det kan röra sig om genomtänkta 

planer eller om dispositioner i personens habitus. Enligt Liliequist handlar det dock främst om 

medvetna strategier när man arbetar utifrån det retoriska perspektivet, eftersom det retoriska 

innebär att det är ”just det överlagda och utstuderade sättet att vrida och vända på innebörder 

och motiv för att passa i olika syften som står i fokus.”14 Begreppet habitus betecknar 

slutligen det förkroppsligade kapitalet. En persons habitus utgörs av både nedärvda och 
                                                           
10 Liliequist 2009, s. 121-123. 
11 Ibid., s. 121-122. 
12 Jonas Liliequist, ”Masculinity and Virility: Representations of Male Sexuality in Eighteenth-Century Sweden”, Collegium: 
Studies across disciplines in the humanities and social sciences, 2, Helsinki 2007, s. 57-81. 
13 Symboliskt kapital är ett relationellt begrepp hämtat ur den franske sociologen Pierre Bourdieus terminologi och betecknar 
vad som tillskrivs värde inom en social grupp. Det handlar om att vissa människor eller institutioner tillskriver exempelvis 
vissa egenskaper eller attribut ett högt värde. Att besitta vad som inom gruppen betraktas som symboliskt kapital, innebär 
alltså status och prestige inom den aktuella gruppen. För vidare utveckling av begreppet, se: Bourdieu 1999. 
14 Liliequist 2009, s. 122-123. 
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förvärvade sociala dispositioner, vilka kan sägas vara inristade i kroppen. Habitus styr mer 

eller mindre (på olika sätt) hur en person tänker, handlar, uppfattar och värderar i olika 

sammanhang. Det finns lika många habitus som det finns människor, eftersom varje persons 

habitus är intimt kopplad till just den personen och är ett resultat av personens uppväxt och 

levda erfarenheter.15 

 

1.3. Tidigare forskning 

1.3.1. Mäns relationer till kvinnor: viril men inte för liderlig 
Viriliteten kan, som sagt, betraktas som den mest centrala och naturliga kärnan i manligheten, 

vilken garanterar en man att uppfattas som manlig. På ytan skulle detta kunna tolkas som att 

så länge en man är sexuellt aktiv så betraktas han som manlig, men riktigt så enkelt är det 

inte. Det finns nämligen en inneboende ambivalens i viriliteten, likt i manligheten.16  

I artikeln ”Från niding till sprätt” argumenterar Liliequist för att i svensk kontext har sexuell 

prestation och sexuella erövringar historiskt sett haft en begränsad betydelse för manligheten. 

Medan den mediterrana omanlighetsdiskursen har kännetecknats av sexuella misslyckanden 

och omanliga sexuella begär, har det i svensk diskurs snarare handlat om svaghet i fysiskt och 

andligt hänseende. Ett uppfattat överdrivet erotiskt intresse har i svensk kontext haft stor 

betydelse för omanlighetsbegreppet. Ett sådant har nämligen ansetts avkläda mannen dennes 

mannakraft och mod – två historiskt viktiga manlighetsmarkörer. Överdriven liderlighet har 

även associerats med feghet och oduglighet i strid. Att tillåta sig styras av erotiska intressen 

ansågs hindra mannen från att vara en riktig man och göra honom kvinnlig. I svensk kontext 

har manligheten således hotats av för mycket sex, snarare än för lite eller fel sorts sex. 

Virilitet har varit viktigt för att betraktas som man, men att hänge sig åt sina sexuella begär 

var inte manligt i det tidigmoderna Sverige. Det sågs vanligtvis som något som försvagade 

den manliga karaktären, som istället skulle kännetecknas av självbehärskning.17 

Liliequist argumenterar i artikeln ”Masculinity and Virility” för att det går att finna bevis för 

fallocentriska attityder och beteenden bland män i det tidigmoderna Sverige. I artikeln 

exemplifieras den fallocentriska manligheten av 1700-talsmannen Gustaf Halldin. Denna 

manlighet kontrasteras i artikeln med en annan form av manlighet präglad av ömsesidig åtrå 

och kärlek, gestaltad av den samtide Jonas Burström. Även i domstolsprotokoll från perioden 

                                                           
15 Bourdieu 1999, s. 13-24, 44-47, 56-60, 65-67, 97-104; Liliequist 2009, s. 122-123. 
16 Liliequist 2007, s. 78. 
17 Liliequist 1999, s. 73-94. 
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går det att finna stöd för att fallocentriska attityder präglade samhällslivet. Idéer som att män 

alltid tjänar på att göra närmanden mot kvinnor, att en kvinnas nej enbart utgör ett hinder att 

överkomma, samt att penetration är en tydlig källa till manlig triumf och prestige kan enligt 

Liliequist sägas representera den tidigmoderna fallocentrismens kärna. Dessa idéer utgjorde 

även en del av grunden på vilken mer officiellt erkända maskulinitetsideologier vilade.18  

Liliequist skriver att under tidigmodern tid ansågs mäns unga år präglade av överdriven hetta, 

stor djärvhet, bristande disciplin och känslomässiga nöjen. Tonåren sågs som en övergångsfas 

präglad av pojkars vilja att få sin manlighet bekräftad, inte minst genom att uppvakta unga 

kvinnor. Könsrollerna hade sin grund i främst lagar och traditioner, vilka föreskrev en aktiv, 

fri man och en passiv, mottagande kvinna. Övergångsfasen avslutades i och med äktenskapet 

och etablerandet av ett eget hushåll. Pojken blev därmed vad som under samtiden ansågs vara 

en riktig, fullvuxen man. Den manlighet som då hade förvärvats associerades med en kallare, 

kroppslig tillvaro och ett mer förnuftigt, kontrollerat och behärskat sinne.19  
 

1.3.2. 1700-talsmän emellan: vänskapskult, känslosamhet och duellerande 
I Liliequists artikel ”Manlighetens flytande gränser” skriver författaren att manligheten 

genomgick en successiv förskjutning under 1700-talet: från ett traditionellt mansideal inriktat 

på mannamod och krigiska bragder, i riktning mot en mer dygdig och samhällsnyttig 

manlighet. Den successivt tilltagande kristna dygdediskursen bidrog till stor del till detta. 

Dygden gjordes manlig genom att odygden framställdes som feminiserad och omanlig. Det 

blev inte heller nödvändigt att i alla lägen visa en krigisk manlighet. Vissa känsloyttringar och 

beteenden som traditionellt sett hade associerats med kvinnlighet och omanlighet kom att 

kunna anses manliga beroende av situation och kontext. Ett exempel på hur gränserna för 

manligheten flyttades rör de sedan länge centrala manlighetsmarkörerna tapperhet och mod. 

Verkligt mod kom under 1700-talet att på ett sätt innefatta skräck och rädsla, vilket tidigare 

uppfattats som omanlighetsmarkörer. För att uppvisa verkligt mod var man nämligen tvungen 

att först inse och förstå en fara för att sedan – trots detta – välja att övervinna den.20 

Ett annat exempel på hur gränserna för manligheten försköts går att finna i det manliga 

gråtandet, som successivt kom att betraktas som ett tecken på uppriktighet och beslutsamhet. 

Den manliga gråten var en central del i den aristokratiska känslokult som utvecklades under 

seklets gång. Omhuldandet av djupa, starka och känslosamma vänskapsförhållanden mellan 
                                                           
18 Liliequist 2007, s. 57-65. 
19 Ibid., s. 70, 74. 
20 Jonas Liliequist, ”Manlighetens flytande gränser: om manlighet som analytisk kategori i historiska analyser”, Scandia 74:1, 
Lund 2008, s. 89-92. 
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män var en annan aspekt i denna känslokult. Den nära vänskapen mellan män betraktades som 

mer äkta, stabil och ädel än kärleken mellan en man och en kvinna. Vänskapsrelationer 

mellan könen var dock mindre vanliga inom adeln på 1700-talet. Historikern Claes Ekenstam 

menar att detta troligtvis berodde på att rådande etikett och normer förhindrade några närmare 

relationer mellan män och kvinnor utanför äktenskapet.21  

Historikern Christopher Collstedt har i sin avhandling Duellanten och rättvisan studerat 

duellfenomenet inom svensk kontext. Han skriver att duellfenomenet växte fram under 1500- 

och 1600-talet inom ramarna för en adlig, manlig och militär hederskultur som föreskrev att 

om en adelsmans ära ifrågasattes skulle denne ta till våld för att återupprätta äran. Under 

1700-talet kom dock kyrka och stat alltmer att ifrågasätta och söka stävja fenomenet. Det 

uttrycktes som resursslöseri och stridandes mot det allt starkare dygdeidealet. Lagändringar, 

antiduelleringskampanjer och folklig satir gjorde att duellen kom att ses som ett uttryck för 

egoism och falsk heder snarare än som det ultimata beviset på manligt mod och heder. Det 

blev hederligare att ignorera provokationer – det vill säga att uppvisa karaktärsstyrka genom 

att vägra låta sig bli provocerad – istället för att som tidigare bemöta varje skymf med en 

utmaning till duell. Äkta heder och manlighet skulle istället uppnås på slagfältet i konungens 

och fosterlandets tjänst, eller genom dygdigt arbete i samhällets tjänst.22 

Collstedts resultat visar att duellerandet främst var ett militärt fenomen mot slutet av 

stormaktstiden. Collstedt menar att ärekränkningar ansågs särskilt allvarliga inom militären, 

eftersom feg var bland det mest föraktfulla och omanliga man kunde vara inom den militära 

manlighetskulturen. Collstedt skriver att andra svenska studier har visat att duellerna även var 

ett uttryck för dåtidens officersideal och utgjorde en del i adelns självbild. De möjliggjorde 

också för adeln att socialt särskilja sig ifrån andra samhällsgrupper i och med att de genom 

duellerandet kunde visa sig tillhöra ett annat äreideal.23 Att duellfenomenet fortlevde under 

stormaktsväldets slutskede trots att det rent formelt var olagligt bör enligt Collstedt ses som:  

[...] adelsmannens vacklan mellan två värdesystem, mellan att följa en ståndsbaserad krigaretik med äran som 

riktlinje eller det kristna kärleksbudet, mellan att dö i ärans namn och att leva ett fortsatt kristet liv i skam. 

Duellanten kunde därmed uppfatta duellen som en kristen synd och samtidigt se sig förhindrad från att avstå, 

just därför att han var militär.24 

                                                           
21 Liliequist 2008, s. 89-92; Ekenstam 2001, s. 39-40. 
22 Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan: duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede, Lund 
2007, s. 11-12; Liliequist 2014, s. 45-46, 53. 
23 Collstedt 2007, s. 11-12, 18, 62. 
24 Ibid., s. 132-133. 
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Den hedersuppfattning som duellfenomenet grundade sig på handlade främst om att man i den 

homosociala samvaron skulle behandla sina ståndsbröder med respekt och inte nedvärdera 

dem. Orsakerna bakom kränkningar, utmaningar, våld och dueller kan enligt Collstedt 

sorteras in under följande tre dominerande konfliktkategorier: respektlösa uppträdanden i 

offentligheten, ifrågasättanden av militär roll och duglighet, och/eller beskyllningar om lögn 

och ryktesspridning. Män som bröt mot dessa normer kunde vänta sig att uteslutas ur den 

exklusiva gemenskapen av ärbara duellvärdiga män, samt att få utstå våld. Det handlade om 

att försvara sig mot angrepp om att inte vara tillräckligt kristen, lojal eller tapper gentemot 

kung och fosterland. Det var nämligen på basis av dessa egenskaper man kunde belönas med 

högre rang eller adelskap, och i förlängningen nå högre poster och öka sin ärbarhet.25 

Motsatserna till dygd och manlighet var fåfänga och tillgjordhet. Under 1700-talet växte två 

tydliga omanlighetsfigurer fram vilka förkroppsligade dessa egenskaper. Den ena av dessa var 

pultronen, som präglades av tyska later. Han var skrytsam, burdus, utmanade ständigt på duell 

och kom med muntliga hot. I duellen visade sig dock pultronens rätta, fega och tillgjorda jag 

när det visade sig att allt bara var ett spel för galleriet. Den andra omanlighetsfiguren var 

sprätthöken (petit-maîtren). Sprätthöken beskrevs som förfranskad, vek, känslostyrd, fåfäng 

och nästan alltid som en (börds)adelsman. Å ena sidan var han en omanlig man som trivdes 

bäst i kvinnligt sällskap, men vars närmanden betraktades som nästintill skrattretande.  

Å andra sidan var han burdus, liderlig, skröt ständigt om sexuella erövringar och ville till 

varje pris behaga ”könet”. Sprätthöken användes även av ämbetsmannaadeln, som ett slagträ 

mot bördsadeln i det nya borgerliga dygdeidealets namn.26   
 

1.3.3. Ekenstam om Oxenstierna: ett exempel på en studie om manlig självrepresentation 
Historikern Claes Ekenstams artikel ”Johan Gabriel Oxenstierna – en man för vår tid?” är en 

av få studier som undersöker levda, manliga erfarenheter i 1700-talets Sverige. Oxenstierna 

var samtida med Aminoff som studeras i föreliggande uppsats och i uppsatsens analyskapitel 

kommer Aminoffs manliga självrepresenation att jämföras med Oxenstiernas konstruktion av 

manlighet. Av detta skäl presenteras här Ekenstams resultat i korthet. 

Johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818) var greve, poet, ämbets- och statsman. Han tillhörde 

två släkter med stor prestige, makt och rikedom och hade därmed många plikter att uppfylla.27 

                                                           
25 Collstedt 2007, s. 202-203, 317-319. 
26 Liliequist 1999, s. 85-88; Liliequist 2009, s. 131-137; Liliequist 2014, s. 56-58. 
27 Johan Gabriel Oxenstierna härstammade från två mäktiga svenska släkter. Fadern var av den prestigefyllda ätten 
Oxenstierna, vilken dock hade förlorat mycket av sin makt och rikedom vid 1700-talets mitt. Modern var av den unga 
ämbetsmannaadelns mäktigaste släkt, Gyllenborg, som var mycket rik. 
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Ur Ekenstams analys framträder en man som prioriterade hemmet och familjen framför 

karriären och uppfyllandet av abstrakta samhällsideal. Oxenstiernas känsloliv beskrivs som 

intensivt och lättrörligt, men han ska inte ha varit ”vulgärt sentimental” – känslorna tyglades 

av självbehärskning samt ett stort mått av skepticism och satir. Oxenstierna framställs som en 

man som har ett relativt prestigelöst förhållande till sin manlighet. Ekenstam skriver att 

Oxenstiernas manlighet vid ett flertal tillfällen ifrågasattes av hans samtida, eftersom han bröt 

mot rådande manlighetsnormer: exempelvis uppvisade han inte något intresse för att göra 

karriär och ägnade sig med glädje åt kvinnligt kodade sysslor som barnpassning och 

trädgårdsarbete. Oxenstierna var medveten om att hans manlighet ifrågasattes, men verkar 

inte ha känt något större behov av att försvara sin manlighet. Oxenstierna representerade helt 

enkelt en alternativ och känsligare form av manlighet, enligt Ekenstam.28  

Ekenstam anser att 1700-talets vänskapskult tydligt återfinns hos Oxenstierna, som under hela 

sitt liv hade nära vänskapsrelationer med andra män. Oxenstierna hade tre betydande kärleks-

relationer till kvinnor under sitt liv. I dagböckerna är han inte särskilt explicit gällande sitt 

kärleksliv, men Ekenstam skriver att det är tydligt att kvinnor med lätthet väckte känslor hos 

honom och att han i sin ungdom flera gånger drabbades av kärlek vid första ögonkastet.29 

Trots att Oxenstierna var en bördsadelsman, fostrad i enlighet med sitt stånd och välutbildad, 

hade han under stora delar av sitt liv dålig ekonomi. Av plikt gjorde han en ämbetsmanna-

karriär, men trivdes aldrig särskilt väl med arbetet. Ekenstam skriver att Oxenstierna ändock 

skämdes när han tvingades lämna sin tjänst. Han ska ha känt sig sviken av forna vänner och 

upplevt sin heder som såväl ämbetsman som privatperson fläckad efter detta.30 

 

1.4. Metod, källmaterial och källkritik 
Tidigare beskrevs hur det retoriska perspektivet på manlighet har använts för att ta sig an 

källmaterialet, strukturera undersökningen och tolka studiens resultat. Studien utgörs, mer 

konkret, av en kvalitativ närläsning av ett specifikt källmaterial: Aminoffs memoarer. Nedan 

presenteras det hur studien har genomförts, därefter presenteras och diskuteras källmaterialet.  

 

1.4.1. Metod 
Valet av metod i en undersökning avgörs främst av forskningsfrågornas karaktär. Kvantitativ 

metod är att föredra om syftet är att mäta något och innebär i regel att data konverteras till 

                                                           
28 Ekenstam 2001, s. 19-24, 35, 38-39. 
29 Ibid., s. 35-37, 39-46. 
30 Ibid., s. 24-27, 30-32. 
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siffror, vilka utsätts för någon form av statistisk analys. Om man däremot söker att studera hur 

något upplevs, görs eller representeras av människor är snarare någon form av kvalitativ 

metod mer lämplig. Det blir då snarare ord som analyseras. Fördelar med kvalitativa metoder 

(däribland olika former av textanalyser) är att de gör det möjligt att synliggöra nyanser och att 

de kan bidra till att kontextualisera normer och föreställningar. Kvalitativa metoder kan även 

ge en bild av dels hur föreställningar och mellanmänskliga relationer ter sig i ett samhälle, 

dels hur identiteter konstrueras och upprätthålls i olika sammanhang.31 I föreliggande arbete 

ska attityder, föreställningar och beteenden undersökas i ett textmaterial. Kvalitativ närläsning 

kan således utifrån studiens syfte anses vara ett lämpligt metodval. 

Under arbetet med källmaterialet har ett mikrosociologiskt angreppssätt i enlighet med den 

amerikanske sociologen Thomas J. Scheffs modell iakttagits. I Scheffs mikrosociologiska 

modell betonas det relationella perspektivet. Scheff menar att beteenden och känslor alltid 

uppstår (och måste förstås) i relation till interaktionen mellan människor i sociala situationer. 

Modellen föreskriver en nära koppling mellan teori och empiri. Det innebär en kontinuerlig 

växelverkan mellan teori och empiri under hela undersökningsprocessen – en pendling mellan 

processer i materialet och reflektioner över vad dessa egentligen innebär. I resultat och analys 

varvas detaljrika presentationer (text) med kontextualisering (de sammanhang företeelserna är 

inbäddade i).32 I föreliggande arbete har detta inneburit en noggrann läsning av källmaterialet 

parallellt med tidigare forskning. Kontinuerliga, noggranna och mycket källnära anteckningar 

har förts under läsningens gång, vilka har kompletterats med reflektioner kring händelser och 

företeelser i materialet kopplade till vad som framkommit i tidigare forskning.  

Utifrån en initial genomgång av källmaterialet och tidigare forskning formulerades teman/ 

områden svarandes gentemot uppsatsens frågeställningar. Områdena operationaliserades i sin 

tur i olika undersökningsparametrar, utifrån vad som i tidigare forskning framställts som 

föreställningar om manligt/omanligt i Aminoffs samtid. Att operationalisera något i ett 

vetenskapligt arbete innebär att dela upp något i konkreta delmoment. I detta arbete utgör 

operationaliseringen en överbryggning mellan uppsatsens analytiska angreppssätt och det 

aktuella källmaterialet. Syftet med detta är att tydliggöra hur författaren gått tillväga för att 

undersöka frågeställningarna utifrån materialet.33  

                                                           
31 Göran Ahrne & Peter Svensson (red.), Handbok i kvalitativa metoder, Stockholm 2011, s. 14-16, 132; Kevin Dew,  
“A health researcher´s guide to qualitative methodologies”, Australian and New Zealand Journal of Public Health 31:5, 
2007, s. 434. 
32 För vidare utveckling av angreppssättet, se: Thomas J. Scheff, Microsociology: Discourse, Emotion and Social Structure, 
Chicago 1994; Thomas J. Scheff, Emotions, the Social Bond, and Human Reality: Part/Whole analysis, Cambridge 1997. 
33 Det konkreta operationaliseringsförfarandet presenteras i ”Bilaga 1: Operationaliseringsförfarande”. 
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Källmaterialet har studerats genomgående från början till slut. Utifrån anteckningar har 

därefter för frågeställningarna relevanta partier studerats och analyserats mer ingående. 

Undersökningsparametrarna kan betraktas som det fokus utifrån vilket materialet har studerats 

– det vill säga de utgör studiens avgränsningar. Det hade varit önskvärt att komplettera käll-

materialet med ytterligare material som behandlar Carl Johan Aminoff. Genom detta hade det 

varit möjligt att se hur hans självrepresentation överensstämmer med andras bilder av honom, 

vilket i sin tur kunnat validera eller utmana de tolkningar som görs i denna uppsats. Här har 

emellertid valet gjorts att enbart fokusera på memoarerna. En komplettering av ytterligare 

material kan dock vara önskvärt om någon söker att vidareutveckla denna studie i framtiden. 
 

1.4.2. Källmaterial och källkritik 
Källmaterialet utgörs av en tryckt version av Aminoffs memoarer utgivna med kommentarer 

av den finländske historikern Patrick Bruun.34 Den tryckta versionen består av cirka 230 sidor 

och kan enligt utgivaren jämföras med originalhandskriften, eftersom innehållet har återgivits 

med ”diplomatisk noggrannhet”. Vissa mindre korrigeringar av språket har gjorts med hjälp 

av språkvetare för att underlätta läsförståelsen, då Aminoffs handstil stundtals varit svår-

tolkad. Bruun har granskat äktheten i originalhandskriften och finner den äkta, men påpekar 

att det finns indikationer på att texten kan ha haft en eller flera förlagor, samt att den torde vila 

på någon slags systematiska anteckningar av dagbokskaraktär.35 Det förekommer vissa 

anakronistiska drag i memoarerna, eftersom Aminoff ”titulerar förmän och släktingar icke i 

enlighet med den rang de innehade under de episoder, som beskrivs, utan enligt en högre 

skala, sannolikt enligt den rang de innehade när texten antingen renskrevs eller omskrevs.”36 

Enligt historikern John Tosh är källmaterial av självbiografisk karaktär behjälpliga när man 

vill studera föreställningar under en viss tidsperiod då de utgör historiens verkliga dokument. 

Källmaterial av denna typ har enligt Tosh även fördelarna att de har en ”färdig kronologi, 

sammanhängande urval av händelser och en stark känsla för periodens atmosfär”, däremot 

återberättar de endast det författaren ansett vara värt att berätta om sin samtid och är ofta 

starkt tendentiösa och otillförlitliga om man vill undersöka vad som faktiskt hänt.37 Innan vi 

går vidare till studiens resultat är det således på sin plats att ta upp en del källkritiska aspekter 

som läsaren bör vara medveten om när denne läser resultatet och analysen av källmaterialet. 

                                                           
34 Fortsättningsvis kommer hänvisningar till källmaterialet, det vill säga memoarerna skrivna av Aminoff, att betecknas med 
”Memoarerna”. Hänvisningar till de kommentarer som utgivaren Patrick Bruun har skrivit i den tryckta utgåvan av 
memoarerna kommer fortsättningsvis att betecknas med ”Bruun 1994”.  
35 Bruun 1994, s. viii-xii, xvii. 
36 Ibid., s. xi. 
37 John Tosh, Historisk teori och metod, 3 uppl., övers: Gunnar Sandin, Lund 2011(b), s. 106, 108. 
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Förekomsten av eventuella förlagor, samt att memoarerna slutar 20 år innan Aminoffs död, 

innebär att läsaren bör vara medveten om att texten kan vara avsiktligt redigerad för att passa 

Aminoffs syften; kanske främst viljan att framställa sig själv och sitt liv i en smickrande 

dager. Detta kan sägas vara fallet med alla typer av självbiografiskt material. Bristande 

objektivitet behöver dock inte betyda att källan är oanvändbar, tvärtom! Självbiografiers 

subjektiva karaktär är enligt Tosh just vad som gör dem så värdefulla: ”det mönster som 

författaren gör av sitt liv är lika mycket en kulturell som en personlig kommunikation, och 

den belyser inte bara den sinnesstämning i vilken boken skrevs utan också den i vilken själva 

livet fördes.”38 Självbiografier kan således användas som ett slags ”omedvetna vittnesbörd” 

om attityder, föreställningar och normer i det samhälle materialet tillkommit i.39  

Emedan denna uppsats syftar till att studera manlighetskonstruktioner som sociala strategier i 

1700-talets Sverige, kan således Aminoffs önskan att framställa sig själv på ett visst sätt 

(risken för tendens) anses vara något positivt eller åtminstone inte något negativt. Syftet är ju 

nämligen inte att studera faktauppgifter, utan snarare tendenser och föredragna 

framställningssätt genom att studera ett exempel på en manlig självrepresentation.  

I sin bok Social History diskuterar historikern Miles Fairburn problemet med att generalisera 

utifrån fragmentariska bevis.40 Aminoffs memoarer skulle kunna ses som ett fragmentariskt 

bevis för att förstå manlighetskonstruktioner som sociala strategier i 1700-talets Sverige. Men 

denna studie behandlar just en individs levda erfarenheter och, som Fairburn poängterar, 

fallstudier är endast representativa för det aktuella fallet.41 Författaren av detta arbete kommer 

därmed att hålla sig från att göra några generella uttalanden om mäns sätt att konstruera 

manlighet. En individs levda erfarenheter (motiveringar, förklaringar, invändningar med 

mera) sedda ur den kontext där de gjordes, kan emellertid bidra med insikter om hur en 

person tillhörande en viss grupp (här: gruppen män, eller mer specifikt män i Aminoffs 

ställning) uppfattade normer och föreställningar i det samhälle som han levde och verkade i. 

Ett annat problem som Fairburn diskuterar i sin bok är risken för anakronism, bland annat 

begreppsanakronism. Detta uppstår när historikern, felaktigt, beskriver och förklarar 

historiska aktörers beteende med samtida begrepp, vilka aktörerna i fråga inte kände till och 

vilka de skulle ha upplevt som främmande. Strategier som historikern kan använda sig av för 

att minska risken för begreppsanakronism är att sträva efter att inta ett inifrånperspektiv. Detta 
                                                           
38 Tosh 2011(b), s. 142. 
39 Ibid., s. 142-148. 
40 Miles Fairburn, Social History: Problems, Strategies and Methods, New York 1999, s. 39-57. 
41 Ibid., s. 42. 
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kan exempelvis göras genom att söka kontextualisera texten, tydliggöra sin metodologiska 

strategi, samt att sträva efter att enbart använda sig av begrepp som de historiska aktörerna 

själva hade inom sina begreppsvärldar.42 

Begreppen manlighet och maskulinitet har i svensk kontext till stor del använts som 

synonymer, trots att de inte är det. Av denna anledning ska ett förtydligande göras: i denna 

uppsats används begreppet manlighet för att beteckna både det historiskt specifika och det 

analytiskt generella i syfte att undvika begreppsanakronism. Enligt Jonas Liliequist användes 

manlighet i Sverige redan under tidigmodern tid och används än idag. Det är därav lämpligt 

att använda manlighet både som analytiskt och empiriskt-historiskt begrepp (specifikt, 

konkret, enbart giltigt i det aktuella historiska sammanhanget), medan maskulinitet snarare 

hör hemma i modernt språkbruk och är ett teoretiskt idébegrepp som används för att diskutera 

maskulinitetens utveckling över tid. Det är viktigt att poängtera att analyskategorier som 

manlighet är abstraktioner som i princip aldrig förekommer i renodlad form i den historiska 

sociala praktiken. Sociala kategoriseringar överlappar och påverkar varandra. Inte minst 

används och har föreställningar om manlighet/ omanlighet använts för att ifrågasätta och/eller 

förstärka andra prestigekategorier – exempelvis börd, ära och dygd under tidigmodern tid.43 

Avslutningsvis bör det poängteras att memoarerna troligtvis skrevs mot slutet av Aminoffs 

liv. Föreställningar om manlighetsideal förändras över tid på såväl samhälls- som individnivå. 

På individnivå kan exempelvis föreställningar om vad som är manligt/omanligt förändras i 

takt med ökande ålder. Aminoff var inte nödvändigtvis medveten om huruvida han hade 

genomgått en förändring i detta avseende mot slutet av sitt liv, men att han hade gjort det är 

inte svårt att föreställa sig och ganska troligt. Läsaren bör således ha i åtanke att memoarerna 

kanske främst speglar de manlighetsideal som Aminoff förhöll sig till i slutet av sitt liv.  

 

 

 

 

                                                           
42 Fairburn 1999, s. 203-204, 207, 215-216, 222-224.  
43 Liliequist 2008, s. 96-100. 
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2. RESULTAT: AMINOFFS MANLIGA SJÄLVREPRESENTATION 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Resultatet är 

strukturerat utifrån frågeställningarna: Aminoffs framställning av hans relationer till kvinnor 

respektive till andra män. För att ge läsaren en bild av Aminoff och den samtid han levde i 

presenteras dock inledningsvis ett kortare bakgrundskapitel. 

 

2.1. Bakgrund: Vem var Aminoff och vad gav social prestige i hans samtid? 
Carl Johan Aminoff levde mellan 1733-1809. Den Aminoffska släkten härstammade från den 

ryska adelssläkten Aminev, men fick namnet Aminoff då de under Gustav II Adolfs tid 

övergick i svensk tjänst. Freden i Nystad år 1721 innebar ett stort nederlag för släkten, 

däribland Carl Johans far. De förlorade i och med avträdelserna till Ryssland sina förläningar, 

gods och boställen, samt sina givna platser i armén. Karl XI:s indelningsverk samt släktens 

ekonomiska förluster försvårade för släkten Aminoff. De hade problem att betala ackord och 

därmed att uppnå högre poster inom armén, samt att betala för att barnen skulle få en 

ståndsmässig utbildning.44 Detta lyfts i memoarerna fram av Carl Johan Aminoff som 

problematiskt och hämmande för hans och hans bröders möjligheter att göra karriär.  

Släkten Aminoff hade nära band till Nylands och Tavastehus dragonregemente (NTDR), inom 

vilket många av familjens och släktens män tjänstgjorde, däribland Carl Johan och hans 

bröder. Aminoff spenderade merparten av sitt liv inom ramarna för det militära. Han inledde 

sin militära karriär i NTDR; åren 1746-57 avancerade han från volontär till löjtnant. Under 

sjuårskriget tjänstgjorde Aminoff som löjtnant (sous Æ second Æ premier) i Royal Suédois.45 

Efter tiden på kontinenten återvände Aminoff till NTDR, där han successivt avancerade från 

löjtnant till premiärmajor, innan han slutligen pensionerade sig år 1783. Carl Johan Aminoff 

var en kungatrogen patriot och ogillade starkt det han upplevde som moralisk uselhet.46 

Liliequist argumenterar i artikeln ”Ära, dygd och manlighet” för att de sociala kategorierna 

börd, ära, dygd och manlighet utgjorde värdefulla symboliska kapital i det tidigmoderna 

svenska samhället, det vill säga Aminoffs samtid. Den omfattning i vilken en person besatt 

dessa olika former av kapital påverkade personens sociala prestige och därmed dennes 

möjligheter att nå positioner i det civila samhället och armén. Prestigekategorierna vilade på 

olika grund. Börden var ett medfött värde grundat på ståndstillhörighet. Äran förvärvades 
                                                           
44 Bruun 1994, s. 364-368. 
45 Sjuårskriget utspelade sig åren 1756-1763. De stridande parterna var på ena sidan det tysk-romerska riket, Frankrike, 
Ryssland och Sverige – dessa stred emot Preussen och Storbritannien-Hannover. Royal Suédois var ett av de regementen som 
tillhörde den franska armén. Det innehöll många utländska officerare och utländskt manskap.  
46 Bruun 1994, s. 368-377, 393, 398-403. 
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socialt i andras ögon (nyckelord: respekt). Dygden förvärvades socialt med hänvisningar till 

högre principer som Gud eller samhällsnytta (nyckelord: plikt). Manligheten vilade på såväl 

medfödda som förvärvade könskaraktäristika (egenskaper, fysiska attribut, förmågor och 

karaktärsdrag). Det var mot bakgrund av dessa aspekter i de historiska aktörernas habitus som 

de använde sig av olika sociala strategier för att uppnå social prestige.47  

 

2.2. Aminoffs relation till kvinnor  
I sina memoarer beskriver Carl Johan Aminoff sina relationer till kvinnor – oftast anges 

kvinnorna med namn, men inte alltid. De beskrivna relationerna har nästan alltid en sexuell 

och/eller amorös underton – undantaget ett fåtal kvinnor, merparten släktingar till Aminoff. 

Relationerna skulle kunna delas in i tre olika kategorier: beskydd, kärlek samt 

äktenskapsintressen. Dessa tre kategorier överlappar dock varandra. Presentationen av denna 

frågeställnings resultat följer därför en mer kronologisk ordning.  
 

2.2.1. Under Mina nådiga Välgörerskors Moderliga upsigt 
Aminoff levde, allt sedan han lämnat hemmet och under stora delar av sitt liv, under svåra 

materiella omständigheter. I ungdomen var det främst kvinnor, ofta av högre börd, som kom 

till hans undsättning när hans liv tedde sig hårt. Särskilt tre kvinnor nämns: baronessan Lovisa 

Leijonhufud, fröken Stina Jägerhorn samt riksgrevinnan Catharina Ebba Horn. Även om 

Aminoffs relation till dessa kvinnor främst har en moder/son-karaktär förekommer episoder 

då en sexuell och/eller amorös underton antyds. Ett exempel på detta är när Aminoff berättar 

om hur han fick möjlighet att återgälda baronessan Leijonhufuds hjälpsamhet, genom att 

”Frälsa hennes Liw” på isvägen från Helsingfors. Han berättar om hur han räddar baronessan 

från att drunkna genom att bära henne av isen, och om hon därefter gör ett närmande: 

Iag hade Väntat Länge på hästar, men Våt, böriade iag Så at Frysa [...] och jag nödgades anhålla at min  

Nådiga Ville tillåta mig at gå avsides, kläda av mig och Vrida Vattnet utur Kläderne. Det biföls, och innom et  

ögnablick Stod iag avkläd, Sysselsat at få mig Torr. Under detta arbete, kom Frihn utan at iag märkte hennes  

ankomst och kastade en Kiortel den hon Släpt av Sig över mig. Iag blygdes Svårliga, men hon upmuntrade  

mig Sägande, har Du Frälst mitt Liv; Så är billigt at iag bevarar Din hälsa. […] Under det iag klädde mig,  

och hvartill hon oagtat alt mitt undanbediande Var behielpelig, kände iag Sådane rörelser hos mig, Som Voro  

mig icke allenast Främmande, utan ock obegripliga. Hon märkte det, Tog mig i Famn och Trykte mig emot  

Sitt Bröst på et Förtiusande Sätt, at iag tyckte hela min kropp Var i Tänd av en Lung Eld. Färgen i mitt  

ansigte Röide det. Med et intagande SmåLeende Sade Hon ”Nå har iag nu återstält Din Värma”.48  

                                                           
47 Liliequist 2009, s. 124-141. 
48 Memoarerna, s. 8-9. 
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Här beskrivs alltså hur baronessan smyger sig på Aminoff när han är naken för att sedan 

trycka honom mot sitt bröst. Aminoff beskriver sig själv som passiv och oskuldsfull, medan 

baronessan framställs som förförisk och aktiv. Även om Aminoff beskriver hur han känner en 

viss ”rörelse” i sin kropp, framställer han sig själv som så oerfaren och oskuldsfull att han 

knappt förstår sina känslor. De beskrivningar som Aminoff gör av sig själv i unga år präglas 

till stor del av just bristande emotionell och sexuell erfarenhet. I takt med att han beskriver sig 

som mer medveten om sina känslor och begär, präglas hans relationer till kvinnor istället av 

dygd och självbehärskning. Aminoffs dygdiga karaktär verkar grunda sig på en kristen 

skolning som han fick genom sina ”nådiga Välgörerskors Moderliga upsigt”. Han skriver att 

de blev underrättade ”om iag begått den minsta poikaktighet; och iag kallad til Förklaring.”49  

Denna kristna fostran antyds bland annat i samband med en episod då Aminoff började dricka 

tillsammans med svenska soldater kommenderade till den östra rikshalvan. Hans 

”välgörerskor”, i detta fall främst fröken Stina Jägerhorn, ska ha räddat honom från sig själv 

genom att uppmana honom att leva kristet och inte hänge sig åt lustar av olika slag. Med lite 

hjälp av sina kvinnliga beskyddare väljer Aminoff således ett kristet leverne. Han väljer att 

bättra sig, väljer anständighet och dygd och får beröm av omgivningen för med vilken beslut-

samhet han gör detta.50 Mot bakgrund av denna dygdetik uttrycker han gång på gång hur hans 

relationer till kvinnor präglas av självbehärskning och kontroll över sina erotiska begär. 
 

2.2.2. Ungdomlig kärlek och oskuldsfullhet 
I beskrivningarna av sin ungdomstid framställer sig Aminoff ofta som oskuldsfull och 

oerfaren, hederlig och dygdig i sina kärleksrelationer. Han berättar om två kärlekar innan han 

ger sig av för att kriga på kontinenten, vilka båda präglas av ömsesidig förälskelse och 

uppvaktning. Det är egentligen ingen av parterna som är mer aktiv eller drivande än den 

andre, även om kvinnan i den andra förälskelsen (”A: U: M:”) framställs som mindre 

kontrollerad än Aminoff själv. Den första kärleken gäller en 15-årig flicka som han träffar 

under sin stationering vid Hangö udd våren 1751. Aminoff var då 18 år gammal. Hans 

berättelse om detta är ett tidigt exempel på viljan att framställa sig som dygdig. Han skriver: 

 en Qväll då Hon hämtade mig Smultron, Skämtade iag med henne, at hon Skolle bli hos mig över natten. Det  

  biföls, och Vi lågo tillsamman, men med den Otillviteligaste Dygd. Detta Skedde Sedan Oavbrutit Så Länge  

  iag Var här. Vi böriade hiertel(igen) älska hvarannan. Våre ung och Ofördärvade Hiertan togo en Öm del uti  

  hvarannans önskan. Iag Var uti Oskyldighetens tilstånd, och iag är Försäkrad at min Flicka Var det även. Det  

                                                           
49 Memoarerna, s. 11. 
50 Ibid., s. 8-9. 
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  märkvärdigaste Var, at Flickans Föräldrar Viste det Vi Lågo tillsaman. De hindrade det ej, Försäkrade at uti  

  Vårt umgänge icke Var något Lastbart. Då Vi skulle skiljas åt, Söride Vi Så hierteligen, at iag tror de käraste  

  makar icke ömmare Saknat hvarannan.51 

Vad ”lågo tillsamman” egentligen innebar beskrivs inte närmare, men Aminoff är noga med 

att påpeka att deras umgänge inte var lastbart och alltså inte skulle ha varit sexuellt. Senare i 

memoarerna framgår det också att Aminoff ska ha varit oskuld fram till sina sena tjugoår. Det 

verkar dock lite underligt att flickans föräldrar inte ska ha varit bekymrade över deras 

umgänge eftersom en flickas rykte vid denna tid var viktigt om hon skulle kunna bli gift. 

Varför tillät då föräldrarna detta umgänge? Aminoffs svar skulle troligtvis vara att de förstod 

att han var av sådan dygdig och hedersam karaktär att de kunde lita på att han inte skulle 

utnyttja situationen. En sådan förklaring, som bara antyds här, förekommer längre fram i 

memoarerna i samband med liknande situationer.52 

Carl Johan Aminoffs kärleksliv kom till stor del att präglas av relationen till en kvinna som 

han träffade vid 23-års ålder och som omnämns som ”A: U: M:”. Han beskriver hur han 

drabbades av kärlek vid första ögonkastet och att kärleken besvarades. Relationen beskrivs 

som okonstlad och av nästintill äktenskaplig karaktär. A: U: M: ska både ha velat ha sex med 

honom och att de skulle gifta sig med varandra. Aminoff skriver dock att hans oskuldsfullhet 

och dygdiga sinnelag gjorde att han inte gav efter för något av detta: ”det Var min oskuld och 

Rena Tänkesätt, Som hindrade mig Från Brott.”53 Aminoff skriver att han insåg att han först 

var tvungen att bli officer i regementet – eller åtminstone göra sig ett namn genom att kriga på 

kontinenten – innan han kunde be om sin älskades hand.54  

Här synliggörs således ett klassperspektiv. Aminoff var av lägre ställning än flickans familj 

och dåligt bemedlad. Han var därför tvungen att först göra sig ett namn, menade han, innan 

han skulle ha möjlighet att få bifall från sin älskades föräldrar. Han beslutar sig därför för att 

ta sig till den franska armén och kriga nere på kontinenten. När han beger sig till den han nu 

kallar sin fästmö för att ta farväl, får han emellertid inte träffa henne och läsaren får en 

fingervisning om att kärlekshistorien kommer att få ett olyckligt slut. Aminoff skriver: 

 Hon Förklarade Sig på det Sätt, at hon i närvaro av Sine Föräldrar ej Vågade Vjsa den Rörelse hon Fruchtade  
  Vårt Avskedstagande kunde Verka hos henne. Hon bad mig icke Skriva henne til, emedan hon Vore För  

                                                           
51 Memoarerna, s. 6-7. 
52 Se exempelvis: Memoarerna, s. 78-86. 
53 Memoarerna, s. 15. 
54 Ibid., s. 15-18. 
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  mycket observerad: Låvade icke dess mindre Vara mig Trogen. Iag Var här med nöid: Ty iag kände än För  
  Litet Menniskornas Elakhet, och Trodde at alla Voro Så Rederliga Som iag och mente hvad de Sade.55 

Aminoff hade först svårt att få tillstånd att åka ner på kontinenten, men med hjälp av ännu en 

prominent kvinna, riksgrevinnan Horn, fick Aminoff rekommendationer från framstående 

män (däribland Axel von Fersen) och kunde ge sig i väg för att göra karriär på kontinenten.56 
 

2.2.3. Från ofrivillig casanova till omtalad kvinnokarl 
Nere på kontinenten tjänstgjorde Aminoff i Royal Suédois, som var en avdelning inom den 

franska armén. Efter en tid i den franska armén blev Aminoff sjuk och togs till ett hus i staden 

Quedlinburg för att tillfriskna. Där mötte han en rik rådherres änka. I memoarerna kallas hon 

”Frau Bas”. Aminoff och Frau Bas ska inom kort ha fattat både tycke och lust för varandra: 

”både Frun och iag rätt ofta rådnade då Våra ögon möttes. Iag betragtade Henne med den 

Lystenhet, at om möieligit Sielva ögonkasten rört Henne.”57 Aminoff slits ständigt mellan de 

känslor han känner för denna kvinna och sin fästmö. Han beskriver hur änkan väcker känslor 

av både amorös och sexuell karaktär hos honom, men hur han ständigt kontrollerar sig själv 

på grund av den kärlek och ed (plikt) han lovat sin tilltänka hustru. Han beskriver hur han 

kontrollerar sina känslor och flertalet gånger görs hänvisningar till dygd. 

Aminoffs uppvisade självbehärskning och avvisanden av kvinnliga inviter ska ha lett till att 

hans manlighet blev ifrågasatt. Han skriver att när Frau Bas piga mot vanligheten en dag kom 

in i hans rum innan han hade stigit upp ur sängen, hade han blivit upprörd och sagt åt pigan. 

Detta ska enligt honom ha lett till att pigan antydde för sin matmoder att Aminoff inte var 

intresserad av kvinnor, vilket också ska förstås mot bakgrund av hans ständiga avvisanden 

gentemot frun i huset. Aminoff tolkade pigans insinuationer som en skymf och ett hot mot sin 

manlighet – ett hot som var tvunget att bemötas. Så här beskrivs situationen med pigan och 

Aminoffs försök att återupprätta sin manlighet: 

 Hon [pigan, min not.] svarade Promt, at hon därvid Lärer hava hvarken at Vinna eller Tappa, och gav mig på  

  Långt håll at Förstå, det hon ej trodde iag Var Skapad Som Vanligt mitt kön. Uti Oskuldens tillstånd, och i  

  anseende til Det Hela Mig, iag Helgat åt min Fästmö, ville iag icke engång Rasa med Könet, hvilket kom  

  dem at Tvivla om min manlighet. Iag föresatte mig at betaga dem denna Tanka. En morgon Låg iag upsåtligt  

  ovanligt Länge: Iag Var uti den bästa kropsFörfattning, Som någon av mitt kön kan Önska Sig. Sielvsvåldigt  

  blåttad. Pigan kom Sagta in, efter Hon ej hörde någon Rörelse, kom något fram, men gick Sagta ut igen. efter  

                                                           
55 Memoarerna, s. 18. 
56 Ibid., s. 20-23. 
57 Ibid., s. 53. 



19 
 

  et ögnablick hörde iag Dören åter Röras, men Som iag Låddes Såva, Så kunde iag icke Se Vem der Var, Iag  

  trodde det kunde Vara Frun, hvaruti iag ock sedan blev styrkt.58 

Aminoff förklarar således först hur ett föregivet ointresse för kvinnor (eller om man så vill, 

otillräckliga uppvisande av prov på virilitet) leder till att hans manlighet blir ifrågasatt. Men 

denna ovilja att ”rasa med könet” berodde enligt Aminoff på att han i själva verket var oskuld 

och sparade sig för sin blivande hustru.59 I syfte att försvara/återupprätta sin manlighet 

iscensätter Aminoff nu en blottningsscen och i denna använder han sig rent konkret av sin 

fysik. Han ser till att pigan ser honom naken ”uti den bästa kropsFörfattning, Som någon av 

mitt kön kan Önska Sig” vilket här tolkas som att han har ett erigerat kön, för att på så sätt 

med hjälp av fysiska attribut bekräfta sin virilitet, och därmed sin manlighet.  

I och med den iscensatta blottningen anser Aminoff att tveksamheterna kring hans manlighet 

var ett löst problem. Hans kyska beteende ska därefter istället ha setts av omgivningen som ett 

tecken på oskuldsfullhet och man talade om hans bristande erfarenhet. Han beskriver detta på 

bland annat följande sätt: ”De Förnäma Damer vid påhälsningar och avsked, kyste mig på 

Mun, hvilket roade dem, i Synnerhet min Wärdinna, Som, då hon jämnförde det med mit 

övriga upförande, ansåg det Som alster av oskulden.”60  

Aminoff beskriver sin tid tillsammans med Frau Bas som en lycklig episod i sitt liv. Det 

berättas om hur hennes manlige släkting (”Frau Bas Onkl”) ville att den fattige Aminoff 

skulle gifta sig med den rika Frau Bas. Aminoff avböjde med hänvisning till sin dåliga 

ekonomi, sin nationalitet och patriotism samt sitt löfte till fästmön. Onkln ska inte ha blivit 

arg på Aminoff för att han undanhållit förlovningen, utan istället berömt hans karaktär: 

At Han ifrån det ögnablick Han Först Sag mig, Fattadt om mig en Fördelagtig Tanka, men at Han Aldrig 

kunnat Föreställa Sig, det en Man i en ålder, då Passionerne ej Lemna Tid til mogna överlägningar kunde 

genom Förnuftets Lagar Vara en Sådan Mästare over Sina Böijelser61 

Frau Bas ska efter detta ha intensifierat ”Sin möda at Förtiusa” Aminoff. En morgon ska hon 

bokstavligen ha kastat sig över honom och brytt honom för att vara en ”kysk Joseph”: 

Iag Var Van därvid at Hon Kyste mig då iag hälsade God morgon, även då iag Tog God natt, men denne 

gång Skedde det med en Verkelig Passion. Hon Slöt mig i Sina armar, Tryckte mig emot sitt klappande 

                                                           
58 Memoarerna, s. 55, ursprungliga markeringar. 
59 Begreppet rasa kan förstås som att utan förstånd och behärskning låta sig drivas av passionerna, av lust och erotiska begär. 
Men det kan även syfta på ett vid tiden vedertaget och, i vissa situationer, förväntat och skämtsamt sätt att flirta med 
varandra. Se: Svenska Akademiens ordbok, ”rasa”, hämtad 2015-01-03 från: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 
60 Memoarerna, s. 56. 
61 Ibid., s. 58. 
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Bröst, och utbrast ”Ach Du Lyckeliga Varelse Som en gång kan upvärma detta kalla Bröst, och Stenlika 

Hierta”. Iag tillstår, at iag härvid kände rörelser Som icke allenast Voro mig Främande, och Förorsakade mig 

rådnad på Rådnad, utan och Satte mig uti en Sådan Förvirring, at iag var på Vagen at bli menedare, men 

Vargång iag ämnade Tala, Tyckte iag min Fästmö Stod Framför mig och hindrade Det, Samt påminte mig 

mitt henne Givna Lövte.62 

Återigen är det alltså kvinnan som gör närmanden gentemot Aminoff som, enligt tidigare 

mönster, motstår frestelsen och handlar i enlighet med plikt (mot fästmön) och dygd. Kort 

efter detta fick Aminoff besked om att hans armé skulle marschera vidare och var därför 

tvungen att ta farväl av Frau Bas. Avskedet verkar ha varit ambivalent för Aminoff. Hans 

känslor slets åter mellan fästmön och Frau Bas. Han började tro att han älskade dem båda: 

”iag älskar Henne med känslor, Som Varit mig obekanta även Vid den upriktiga kärlek för 

min Fästmö.”63 Aminoff skämdes över denna sin ostadighet, menade att den gjorde honom 

ovärdig sin fästmös kärlek. När Carl Johan och Frau Bas ska ta avsked, kysser de varandra 

och båda gråter. Aminoff tydliggör hur han av plikt, kärlek och heder mot sin fästmö – och 

för att inte vredga Gud – valde bort Frau Bas som nu nästan framställs som hans stora kärlek. 

De brevväxlar en kort tid efter avskedet, men hörs – och ses – därefter aldrig igen. 

Därefter följer flera episoder där Aminoff beskriver hur flera olika kvinnor, enligt tidigare 

mönster, eftertraktar och uppvaktar honom. I samband med att en kvinna kastar sig över 

honom tillstår han att han i denna situation känner åtrå, men återigen kontrollerar han sig själv 

med hänvisning till viljan att förbli oskuld tills att han gift sig med sin fästmö: 

Som en blixt kastade Sig över mig, och med yttersta Förtiusning trykte mig i Sina armar, hvarpå iag svarade 

med en iver Som alt hittils Var mig obekant. Iag Får erindra, utan at iag kanske blir trodd: också kan det Vara 

Lika, det iag ännu aldeles icke kände Lasten under Articln om könet: min dygd Var obefläckad, och mitt 

hierta Lågade för en annan, ehuru iag också fant denne intagande Flicka ganska behagelig. Hon Lemnade 

mig ofta, ja nästan dageligen de största tillfällen til allahanda Företag. Iag Var ej Fräck nog at missbruka 

dem, ehuru hennes inviter icke altid Voro mig aldeles obegripeliga; men iag har låvat min Fästmö en 

otilvitelig Trohet: Iag Ville återkomma til henne med den Renhet både til Siäl och kropp, Som det ordet 

Oskyldig, til hela Sin Vidd innefattar.64   

Även om denna händelse följer mönstret med aktiva, trånande kvinnor och Aminoff som 

passiv och kontrollerad, finns en viss förändring. Han förebrår sig själv, skäms och ångrar 

bittert att han nästan ska ha låtit sig styras av sina sexuella begär. Eller var det så att han 

egentligen inte lyckades kontrollera sig denna gång? Aminoff skriver nämligen att kvinnan 
                                                           
62 Memoarerna, s. 60-61. 
63 Ibid., s. 62. 
64 Ibid., s. 84-85, ursprungliga markeringar. 



21 
 

kort därefter ska ha blivit gravid och att han var tvungen att ”fly” henne, på grund av dygd 

och för att bevara sitt förnuft. De träffas likväl igen och i en underlig passage framställs det 

som att kvinnans far ska ha fört in henne i Aminoffs sängkammare, möjligtvis i åtanke på att 

få honom att ta på sig faderskapet. Men Aminoff avstyrde det hela och det blev inget mer med 

det. När de slutligen skiljs åt uttrycker dock Aminoff avskedet som en uppoffring.65 

Under sin stationering i Hamburg inledde Aminoff en relation med en kvinna som omnämns 

som ”Judinnan”. Under en middagsbjudning i hennes hem ska de ha hamnat på tu man hand 

och Judinnan gör då ett närmande. Återigen tar alltså kvinnan initiativet, men denna gång är 

Aminoff mer aktiv i det som sker. Han medger att han blir upphetsad och uttrycker en svaghet 

för ”könets behageligheter”. Det finns antydningar i texten om att Aminoff kanske inte 

lyckades behärska sig när det kom till Judinnan. Han beskriver särskilt en situation i 

Judinnans sängkammare, av honom själv kallad ”händelsen med Spegeln”. Den efterföljande 

kommentaren ger intryck av att Aminoff här verkligen hängav sig åt sina erotiska begär: ”Iag 

Blygs för min Svaghet; men må någon mansperson Funnits som icke fallit Vid Sådane 

Frestelser, i Synnerhet uti min ålder av 26.år”66.67     

När Aminoff summerar och reflekterar över sin relation med Judinnan förebrår han henne för 

att han med sådan lätthet fick komma henne nära. Han menar dock att det är förståeligt 

eftersom hans kropp och utseende enligt många var så fördelaktigt att man därför inte kunde 

klandra Judinnan för att hon inte kunde motstå honom: 

Iag var i Blomman av min ålder: Tusende Sade at iag Var en ibland de Vackraste Karlar: En Hy som en Mö, 

emedan iag Levat Ovanligt kyskt. Lång til Växten Som altid är Fruntimmernes Smak, med en Fullkomlign 

Välbildad Kropp, och i Synnerhet Tiocka Wador och Fina Smalben. - - - - Nå nu sägär Man; Se här en Som 

kan berömma Sig. Tyks ock Så på mer än et Ställe Uti detta arbete, har man anledning at Säga det. Men de 

Som Sedt mig i min ungdom, ja än i min medelålder, kunna intyga om Sanningen härav.68 

Han skriver sedan, som för att skydda sig mot läsarens anklagelser om skryt, att han bara 

berättar detta för att Judinnan inte ska betraktas i dålig dager. Han poängterar att hon befann 

sig i ”den för könet Farligaste Tedepunct” och att deras relation inte varit lastbar – bortsett 

från ”händelsen med Spegeln”. Detta ska nog å ena sidan tolkas utifrån Aminoffs idéer om 

kvinnor. Judinnan var i den ålder, situation (änka med relativt ”fritt” handlingsutrymme, faran 

av att vara en kvinna utan en man) och i det sinnelag (intresserad och attraherad av honom) 

                                                           
65 Memoarerna, s. 85-88. 
66 Ibid., s. 96. 
67 Ibid., s. 89-96, 100-102. 
68 Ibid., s. 103. 
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som gjorde det möjligt för henne att överkommas av sina ”rörelser” gentemot honom. Å andra 

sidan bör nog detta även förstås utifrån situationen (”händelsen med Speglen”) i vilken 

Aminoff uttrycker en väldig närhet, såväl andlig som kroppslig, mellan honom och Judinnan 

– att hon i situationen troligtvis betraktade honom nästan som sin make. Denna tolkning 

skulle möjligtvis kunna förklara det sätt på vilket Aminoff väljer att framställa relationen med 

Judinnan: att han både lägger skulden för det ”lastbara” på henne samtidigt som han urskuldar 

att hon med sådan lätthet gav honom ”tillträde”. I sina avslutande ord om sin relation med 

Judinnan skriver Aminoff något som återigen indikerar att han i Hamburg kanske inte riktigt 

lyckades kontrollera sina erotiska begär: ”Farväl min Söta Förförerska. Iag Såg Dig. Iag 

Smakade den Vällust av Ditt umgänge en Dödelig kan niuta. - - - Iag Seer Dig ej mer.”69  

Efter episoden med Judinnan möter Aminoff fler kvinnor och drabbas av erotiska begär. 

Särskilt en underlig händelse bör nämnas, i vilken han ”råkar” ta på en kvinnas privata delar i 

samband med att de båda bevittnar en avrättning. Även vid ett senare tillfälle ”råkar” han ta 

på en kvinna. Detta skulle kunna kopplas till fenomenet att rasa som nämndes ovan, alltså 

som ett skämtsamt eller oavsiktligt flörtande och tafsande.70  

I Stralsund mötte Aminoff därpå sin fästmös bror. Aminoff berättade att han nu var på väg 

hemåt för att kunna gifta sig med dennes syster. Men då får Aminoff veta att hon inte varit 

honom trogen. Hon hade förlovat sig flera gånger, för att sedan ta livet av sig för att ”jömma 

bort en last”. Brodern uppmuntrar Aminoff att inte ta det för hårt, att han var för god för 

henne, men Aminoff blir bestört och besviken. Han skriver att han tvingades inse att inte alla 

människor styrdes av plikt och trohet, och föresätter sig att inte vara lika naiv i fortsättningen:  

Iag Var för litet kännare av Mennisko Hiertat, och i Synnerhet av det Listiga könet. Iag dömde Henne efter 

mig Sielv, och trodde at den Ed Vi Svurit h[v]ar annan, Skulle Vara en tillräckelig Borgen för Hennes trohet; 

men iag lärde på min bekostnad, at intet Var bedräge(ligare) än Lövten och Edr.71 

Även om vi redan innan detta kunnat ana tecken på att Aminoffs tidigare strikt dygdiga och 

behärskade beteende till viss del höll på att ändras, sker en definitiv förändring i och med 

uppdagandet av fästmöns svek. Aminoff blir mer aktiv och sexuellt engagerad, och verkar 

inte längre ha några moraliska betänkligheter kring detta. Det förekommer inga fortsatta 

referenser till dygd, inga uttryck för skam. Han berättar om hur han under stationeringen i 

                                                           
69 Memoarerna, s. 103, ursprungliga markeringar. 
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Strassburg utvecklade ett rykte som kvinnokarl – dock inte en påflugen sådan. Han träffar 

många kvinnor under denna tid och deras möten är alltid till kvinnornas tillfredsställelse. En 

överordnad ska småleende ha bett honom att ”icke Rida på alla de Maneger Som Fins i 

Strasburg” och Aminoff skriver att han ”behiertat kunna göra anspråk på hvem som heldst.”72 

Han beskriver sig som full av virilitet då han – till skillnad från ”de tidigt utmärglade 

Fransoserne” – sparat på sig: 

Så är det och Vist, at iag den tiden Ägde en Aldeles ovanlig styrka. Då 29.år gammal, til hvilken tid iag Levat 

ganska Sedigt och Var nästan ännu ny, Var ej underligit om iag kunde åstadkomma något mera, än de tidigt 

utmärglade Fransoserne. Detta utspriddes genast Som et underverck, och kom Som Paroll och Lösen til alla 

hus, i Synnerhet de Förnäma.73 

Ett exempel på Aminoffs mer aktiva roll och att han numera utan betänkligheter inlät sig i 

sexuella relationer går att finna i följande avsnitt. Aminoff hade varit ute sent och kunde inte 

komma in i sitt sovkvarter och erbjöds övernattning hos kvinnan han sällskapade med: 

Hon Sade, at innan iag Skulle Taga et Så slätt nattqvarter, Ville Hon Lemna mig hellre Sin egen Säng, om ej 

Flere Fants uti Hennes hus och iag blev qvar. Som de Täcka Fransyskor redan Vant mig at Förstå och 

begagna mig av deras Vinkningar, gick iag det ena Steget efter det andra, och alt Lyckades. Andra morgonen 

Sedan iag med mitt Sockr druckit Caffe, klädt mig och Skulle gå hem, Fant iag ena Sidan av min Råck 

ovanligt nedtyngd.74 

Här verkar Aminoff ha fått pengar för ”sina tjänster”. Han blir förolämpad, men avstår från 

pengarna då han inte vill vara egennyttig. Aminoff och kvinnan utvecklar en sexuell relation. 

När hans regemente skulle marschera vidare ska kvinnan med alla medel ha försökt att få 

honom att stanna. Han gör dock klart, med hänvisning till ära och plikt, att arbetet måste gå 

före kvinnor. I samband med att Aminoff tar avsked av sin ”Adorabla” får läsaren åter en 

bekräftelse på deras sexuella relation. Hon ska nämligen ha sagt: ”Min käre älskare, lämna 

mig icke; Ni borde sprida (fortplanta) en bataljon svenskar i min mage”.75 Avskedet från 

denna kvinna var inte lika smärtsamt som det från Frau Bas, eftersom han med henne hade 

”en ren och utan avsigter grundad Vänskap som ej befläckades med Lasternes Smink.”76 

Längre fram i memoarerna beskriver Aminoff ännu en relation med en kvinna (”Madame 

Werlhaqves”), som han hade en relation med vid Fort Luis.  I samband med detta framställer 

sig Aminoff som en man som definitivt kan tillfredsställa en kvinna i sängkammaren: 
                                                           
72 Memoarerna, s. 149 respektive s. 146. 
73 Ibid., s. 145. 
74 Ibid., s. 147. 
75 Ibid., s. 157. Detta står ursprungligen på franska. Här presenteras Bruuns översättning. 
76 Ibid., s. 157. 
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Hennes kammarfru, Vjste mig Småleende til Hennes Säng kammare. Hon Låg ännu, och då iag allena inkom, 

kastade Hon Sig ur Sängen i bara Linnet; inslöt mig i Sina Armar, kyste mig, och Tackade mig för 

Bouqvetten. Om iag Skulle Vela inbilla någon at iag vid 30.års ålder, Full med Styrka och med et för könet 

böit Temprament, kunde utan begärelse Se et Vackert Fruntimer uti denna Drägt; Så ansågs iag med Fulla 

Skäl För en Skrymtare. Iag återförde Henne til Sin Säng, hielpte Henne efter etpar Timar at kläda Sig. Vi 

Frukosterade; och Hon Var nöidare än Drotningen av Saba, hos Salomon.77 

När Aminoff senare skulle gå ska hon ha fått honom att lova att åter följa henne till sängs 

samma kväll. På kvällen ska han ha haft sex med henne i ungefär två timmar varpå hon ”Föll 

uti en Sådan Dåning, at iag trodde Hon Var för evigt avsomnad”. Han ska ha försökt med det 

mesta för att väcka henne, till sist även med det som hade sövt henne (sex?) – vilket lyckades. 

Därefter ska de ha spenderat resten av natten till bådas tillfredsställelse. Aminoff uttrycker 

därefter hur det var lyckosamt att regementet kort därefter marscherade vidare: ”eljest Torde 

det gått, som mina Visa rådgiverskor Spådde, ifall iag Övervants av könet.”78 
 

2.2.4. Många kvinnor, men aldrig en fru 
Som vi sett ovan blev äktenskapet med fästmön aldrig av. Under tiden som Aminoff 

tjänstgjorde på kontinenten, och var förlovad med fästmön, fick han två giftermåls-

erbjudanden: Frau Bas och Judinnan. Efter att fästmöns svek hade uppdagats kontaktade 

Aminoff Frau Bas via brev, men han fick aldrig något svar från henne och hennes namn 

nämns därefter aldrig igen.79 Under en lång period efter att han lämnat Royal Suédois och 

återgått till tjänstgöring i Nyland och Tavastehus dragonregemente år 1765, nämns nästan 

inga relationer med kvinnor. Kanske går förklaringen att finna i följande händelse. 

År 1766 ska en major Carl Magnus Jägerhorn ha anklagat Aminoff för att eftertrakta hans fru. 

Aminoff blev arg och utmanade Jägerhorn på duell, men när denne sa att de fortfarande var 

vänner uteblev duellen. Aminoff antyder dock att Jägerhorn längre fram ska ha visat sig vara 

hans ovän. Aminoff beslutar sig för att inte umgås med kvinnor på samma sätt som förut, tills 

att han hunnit ”fundera ut en plan” (verkar betyda tills han gift sig). Beslutet förstärktes av att 

paret Jägerhorn kort därefter skilde sig och att Carl Johan ändock beskylldes för skilsmässan. 

Själv hävdar han dock sin oskuld i detta.80 

Längre fram i memoarerna berättas det om två olika kvinnor som Aminoff övervägde att gifta 

sig med. Den första av dessa är lagmansdottern ”Nora Wrangel” som han mötte i Stockholm i 
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samband med 1769 års riksdag. Aminoff var vid detta tillfälle 36 år. Han föll för Nora och ska 

ha velat gifta sig med henne. Förklaringen till att detta äktenskap aldrig blev av är enligt 

Aminoff att Noras faster ska ha sagt till honom att hon redan var förlovad, vilket hon 

egentligen inte var. Detta ska hon, enligt Aminoff, ha gjort i syfte att istället få honom att gifta 

sig med hennes egen dotter. Varför fastern ska ha velat detta och vilka belägg han har för 

denna förklaring framgår inte och resonemanget framstår därmed som ganska långsökt. 

Oavsett blev det inget giftermål eftersom Aminoff efter fasterns lögn trodde att Nora var 

”lättsinnig” och reste hem till dragonregementet utan att be om Noras hand. I denna situation 

är Aminoff den aktiva som tar initiativ till relationen med Nora, medan hon framstår som 

passiv.81 

Det andra äktenskapsintresset mötte Aminoff i Helsingfors år 1774. Han var nu över 40 år, 

levde under bättre levnadsförhållanden och hade en relativt god ekonomi. Det saknades dock 

något påpekade en vän: ”En beskedelig Fru, emedan ni Förr aldrig kan kalla Er Rätt 

Lyckelig.”82 Aminoff ska ha velat gifta sig med vännens dotter. Relationen till denna kvinna 

(namnges aldrig) verkar inte handla så mycket om kärlek, utan snarare om att det var dags att 

han gifte sig. Trots att vännen ska ha talat gott om Aminoff för sin dotter, ville hon inte gifta 

sig med honom. Till sin fader ska hon ha sagt: ”Iag har mycken agtning För honom, men icke 

nog, at Taga honom til man. Det Vore at gå i Hospital, och iag kan illa omgås med Sjuka.”83 

Aminoff verkar ta avslaget väl, menar att det var Guds vilja, men han kan inte låta bli att 

poängtera att det senare var hon som blev sjuk – medan han själv ”har Levat Sedan över 30. 

år med bästa hälsa”.84  

Aminoff förblev därefter, som det verkar, ogift livet ut. Anteckningarna efter pensionen år 

1783 (då 50 år) är kortfattade; de resterande 26 åren avhandlas på blott tio sidor och inga 

relationer till kvinnor nämns. Patrik Bruun, utgivaren av källmaterialet, skriver dock att när 

Aminoff mot slutet av sitt liv var bosatt i Sannäs så levde han tillsammans med sin 

hushållerska Ulrica Wolf och hon fick tre barn. Aminoff testamenterade även sin gård 

Gröndal åt Ulrica och hennes barn så länge de var oförsörjda.85 Detta är ingenting som 

beskrivs i memoarerna, men kanske hade de ett slags förhållande och kanske var barnen hans? 

Huruvida detta var så eller inte går dock inte att fastslå utifrån det studerade källmaterialet. 
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Avslutningsvis ska en sista episod med sexuella undertoner ur memoarerna behandlas. Det 

handlar om en situation i vilken Aminoffs manlighet återigen blev ifrågasatt. Detta är för 

övrigt första gången på länge som någon som helst relation med en kvinna beskrivs i 

memoarerna. Aminoff hade vid tidpunkten sedan länge haft en god relation till sin överste vid 

namn Montgomery. Vid ett besök från översten förstår dock Aminoff att hans manlighet står 

på spel. Han beskriver situationen på följande sätt:   

Iag Ville hälsa på honom och betyga min Fägnad at se honom hos mig. Han Sade med Ond upsyn och lika 

Ton ”Herre, håll Er på Distance, Ty iag Skäms at mera kalla er För min Major.” Iag blev Flat över detta 

bemötande, och Frågade ”Hvad är det För et Språk min Öste För, har iag Förgåt mig på något Sätt, Så giör 

pinan kårt och Säg hvaruti, at iag må kunna Förklara mig.” Sw: Skall iag icke Vara missnöid med en Sådan 

Major, Som Varken är, eller Vill Vara känd av könet: Man Frågade mig i Helsingfors hvart iag Skolle resa, 

och då iag Sade, Til Min Major; Frågade man mig Vem det Var: Då iag nemde Er, och Om Ni ej Var känd; 

Svarades ”Han vill ej, eller kanske kan ej Vara känd af könet”.86 

I likhet med under tiden hos Frau Bas, ifrågasätts alltså Aminoffs manlighet. Det talas om att 

han inte vill eller kanske till och med inte har förmågan att ”Vara känd af könet”, vilket 

troligtvis ska tolkas i sexuella termer eller utifrån att han – trots 50 års ålder – fortfarande var 

ogift. Oavsett var Aminoff mån om att hans överordnade skulle se honom i god dager och 

kände ett behov av att försvara sig mot anklagelsen. Då översten hade berättat för Aminoff 

vilken kvinna det var som hade ifrågasatt hans manlighet, så sökte han kort därefter upp 

kvinnan, bad om att få tala med henne på tu man hand och visade därefter prov på sin 

manlighet. Inte som hos Frau Bas där han iscensatte en situation där han passivt blottade sitt 

erigerade kön (fysiskt attribut), utan istället i aktiv handling för att bevisa sin förmåga att 

förföra och tillfredsställa kvinnor. Aminoff beskriver det på följande sätt: 

Iag Sade med en rörande både Ton och mine ”det iag blivit av min Öste underrättad om den Olycka, at iemte 

det Adorabla könets Onåd, iag även ådragit mig hans Föragt För min efterlåtenhet emot de Sköna. Iag bad, 

för at bättra mitt Fel, Få Visa henne i Synnerhet huru högeligen iag vore dem tilgiven, och utan Vidare krus 

skred til Förklaringen. Hon giorde til hälften mine at Vela undanbedia Sig mitt bevis, Förebärande at Dörrn 

icke var stängd, men alt Vägrande Var redan För Sent, och Iag önskade hela Församlingen Skolle Se oss i 

denna Ställning, hvarigenom iag på en gång konde återvinna min Förlorade Reputation. Duetten Speltes i 3ne 

Dacapor, och den 4de hade ock Fölit utan at Strängarne givit Sviga, men Värdinnan Som Ledsnade Vänta, 

ropade oss. Min Dame Var Så intagen af Förnöijelse över min Förklaring. at hon kyste Vnan 3.gångor, 

givandes därmed tilkänna, at hon Sielv Så många gångor blivit kyst. Vnan Vände Sig til mig med en 

Skalkagtig nick, yttrade Sin förundran över vår Långa Conversation, och at ämnet hvarom VI handlat, måtte 
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Varit Vigtigt. Hon Lyckönskade mig at hava slutat Prosessen til min Contraparts tilfredsställelse, efter hon 

Såg Så nöid ut.87 

Aminoff tydliggör alltså att det handlar om att återupprätta sitt rykte som man, men även sitt 

anseende i överstens ögon. Han skriver att ”Duetten Speltes i 3ne Dacapor”, vilket i 

sammanhanget verkar betyda att han kysste henne i tre omgångar. Aminoff försvarar sig 

således genom att bevisa sig såväl intresserad som kapabel att kunna upptända en kvinna. 

Tilltaget verkar lyckat, då han skriver att översten kort därefter skrivit att Aminoff 

återupprättat sitt goda rykte och anseende som man. Aminoff är dock inte riktigt nöjd, 

eftersom han i efterhand tror att det hela var ett skämt iscensatt av översten. Han tycker att 

översten har betett sig fräckt och skamfullt som på hans bekostnad roat sig med att tvinga en 

äldre man bevisa sin manlighet:  

Månne icke Lasten bitit huvudet af Skammen? Hvarifrån Feck Montgrie denna kunskap om icke af henne 

Sielv Som Saken hände? Iag Tror knapt at Lasten uti Sodomiternas Tid Fräckare gått omasqverad. Inan iag 

Slutar denne Articl, måtte iag erindra, at iag var över 50.år.88 

 

2.3. Aminoffs relation till andra män  
Presentationen av resultatet av den andra frågeställningen är strukturerad utifrån de tre 

aspekter som framkommer i memoarerna gällande Aminoffs relationer till andra män, 

nämligen relationer till: manliga familjemedlemmar, män inom arbetet/armén, samt manliga 

vänner och bekanta. 
 

2.3.1. En utsatt son och omtänksam storebror 
Carl Johan Aminoff var den äldsta sonen i familjen. Modern dog tidigt och Aminoff beskriver 

hur han vantrivdes i sin faders hem. För att ta sig därifrån antog han, utan att be sin far om 

lov, ett erbjudande om en tredje korpralstjänst vid Livlands kompani. Detta gav upphov till en 

schism mellan far och son. Carl Johan förvisades ur hemmet med knappt mer än det han hade 

på kroppen och gjordes mer eller mindre arvlös. Han levde därefter, fram till att han mötte 

sina ”nådiga välgörerskor”, under svåra förhållanden. Efter fem år återsåg han sin far, som då 

beskrivs som grym. Fadern tog Carl Johans tjänstehäst ifrån honom och gav honom en sämre. 

Han gjorde dock inget motstånd, då han ”Ville undgå en Vålsam medfart, hvarvid iag Var 

tillvand”.89 När han senare sökte tillstånd att åka och kriga på kontinenten, bad han sin far om 

                                                           
87 Memoarerna, s. 329. 
88 Ibid., s. 329, ursprungliga markeringar. 
89 Ibid., s. 14. 
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hjälp. Fadern ville dock inte hjälpa honom utan sa åt honom att återvända till Finland.90 

Relationen med fadern verkar således ha varit långt ifrån god, men ska ha förbättrats längre 

fram. Detta sker i samband med att Aminoff hjälpte fadern, som i detta sammanhang beskrivs 

som svag. Den elaka styvmodern ska ha förskjutit en av Carl Johans systrar, vanskött de 

övriga barnen och gjort fadern fattig. Carl Johan ska dock ha skällt ut både henne och sin far 

och fadern ska därmed, med Carl Johans hjälp, ha lyckats återta kontrollen över hushållet.91  

Aminoff hade en relativt god relation till några av sina bröder. Han framställer sig som en 

beskyddande och omtänksam storebror. Återkommande beskrivs det hur bröderna kostade 

honom mycket pengar och bekymmer, men att han älskade dem så mycket att han var beredd 

att göra nästan vad som helst för dem. I samband med att Aminoff berättar om en ekonomiskt 

svår vinter år 1759, tydliggör han hur hans och brödernas brist på ståndsmässig uppfostran 

hämmade dem: ”Vi hade ock icke fått en Sådan upfostran Som Svarade emot Vårt Stånd”.92 

Under kampanjen år 1760 handlar memoarerna mycket om relationen till bröderna Gustav 

Lorentz, Friedrich och Hinric. Aminoff beskriver hur han jobbar och sliter för att försörja dem 

och sig själv.93 Under stationeringen i Fort Luis berättas det om hur Aminoff räddade sin bror 

Friedrich, som hade hamnat i problem på grund av spelmissbruk och en kärleksrelation med 

en trolovad kvinna. Aminoff tvingade brodern att lämna Fort Luis och en situation beskrivs i 

vilken de båda bröderna ska ha spelat på varandras känslor för att få sin vilja fram.94  

Brodern ska ha försökt beveka Aminoff genom att gråta och förkunna sin tacksamhet och 

kärlek till honom, vilket nästan ska ha fått Aminoff att vekna. När Carl Johan velade, ska 

brodern slugt ha spelat på hans samvete och sagt: ”Iag håller det bättre för Dig att återresa til 

Dit Fädernes Land, än at bli på en Ort där Du har Så många Frestelser til Förströelser Som iag 

til min Såri sedt Du ej havt nog styrka at emotstå.”95 Aminoff gav brodern vissa eftergifter, 

men Friedrich föll tillbaka i sitt tidigare beteende. Aminoff tvingades häkta brodern och grät 

därför öppet av sorg. Friedrichs problem ledde även Aminoff in i en duell, vilken vi 

återkommer till längre fram. Längre fram i memoarerna lyfter Aminoff fram sin kärlek till 

sina bröder som en förklaring för sin dåliga ekonomi: 

Hade iag användt på mig Sielv all den kostad iag giort på mine Bröder; Så hade iag icke behövt Slita Så 

mycket ondt, och kunnat Vara en högt Förnäm Man. […] Iag ångrar och ingenting av alt det iag giort för 
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mine Bröder: all den Fattigdom och elende iag Lidit För deras Skuld: Av Fried: och Hinric hade iag både 

Glädje och Sorg: men Gud må förlåta Gustav Lorentz och Berndt Wilhelm för alla de bedrövelser de 

förorsakat mig. För de Välgärnningar iag giorde Dem; hade iag Förbannelser til Tack.96 
 

 

 

2.3.2. Konstruktioner av manlighet inom ramen för det militära 
Beskrivningarna av det militära vardagslivet är centrala i Aminoffs memoarer. Som yrkesman 

framställer sig Aminoff som plikttrogen, gudfruktig, arbetsam, initiativrik, patriotisk, hederlig 

och driven av ära. Han beskriver hur han av många ses nästan som ett underverk. Följande 

citat ur memoarerna är ganska talande: ”Förundran Över min Oegenyttighet Som ansågs För 

en Ovanlig Ädelhet; giorde dem på en Stund nästan Mållösa.”97 

Aminoff använder sig ofta av auktoriteter för att understödja den positiva bild han målar upp 

av sig själv.98 Ett frekvent förekommande inslag i memoarerna är Aminoffs beskrivning av 

sig själv som uppskattad och hyllad av överordnade. Ett typiskt citat ur memoarerna är: 

”Generalen godkände hvad iag giort och berömde min upmärksamhet, Samt Njt för 

tiensten.”99 I de sällsynta fall överordnade inte var nöjda med Aminoff, förklaras detta med att 

någon försöker förstöra för honom. Nästan var han än kommer och vilka överordnade det än 

gäller har dessa, enligt Aminoff själv, enbart goda ord att säga om hans förehavanden och 

karaktär. Aminoff ska även ha varit uppskattad av underordnade. Han framhåller hur han tog 

hand om och fostrade dem och hur de återgäldade honom med uppvisad flit och kärlek, vilket 

i sin tur stärkte de överordnades positiva bild av honom. Ett exempel på när Aminoff ger 

uttryck för detta är i samband med att han beskriver relationen med sina underordnade i Borgå 

kompani (inom Nyland- och Tavastehus dragonregemente): 

Compagniet Svarade: at det önskade Länge Få behålla mig Som Chef, hvilket Säkrast skolle Stadga det 

beröm Det vis detta möte Förvärvat, och Som det aldrig Förr under någon Befälhafvare Fått Fägna Sig af. 

[...] [Aminoff svarar dem, min not.] En Krigsman bör anse Sig Sosom af Gud Sielf utvald härtil. Den, Som ej 

äger GudsFruchtan til grund för Sitt förhållande, är en Feg Poltron och en afskyvärd varelse; därföre bör en 

hederlig Dragon Fly Lasten och äfven dess utöfvare.  [...] Iag Tror at aldrig någon Campagnie Chef ägt Större 

Förtroende och Välvilia hos både Rusthållare och Dragoner, än iag ägde Vid detta älskade Compagni.100 

                                                           
96 Memoarerna, s. 179. 
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Här kan vi även se hur Aminoff återigen betonar dygden. Han framhåller att en god soldat bör 

ha dygden som sitt främsta rättesnöre och kontrasterar detta med pultronens lastfulla 

beteende. På så sätt konstrueras en militär manlighet mot bakgrund av dygdeidealet och med 

hjälp av omanlighetsfiguren pultronen.  

Aminoffs dygdeideal sattes dock på prov under hans karriär, främst i situationer där det 

hamnade i konflikt med det militära manlighetsidealets krav på uppvisat mannamod och 

fysisk styrka. Detta tydliggörs inte minst i flera av de många dueller som beskrivs i 

memoarerna. En av de första duellerna som beskrivs utspelar sig under Aminoffs stationering 

i Hamburg. En kväll på ett värdshus ska en preussisk officer ha liknat en fransk fältmarsalk 

vid stadens svinherde, vilket Aminoff fann väldigt oförskämt. Aminoff ska ha försökt lämna 

rummet, men preussaren ska ha hindrat honom och gett honom ett hårt slag på axeln. Därpå 

ska följande händelser ha ägt rum: 

[Preussaren] Sade: Ni min Herre Som bär Fransk Uniform och Lär Tiena dem, måtte ju bekänna at iag har 

rätt. I första hetta Vände iag mig hastigt om och Ämnade giva honom et Slag tilbaka [...] men heidade mig, 

Såvida här Voro Officerare av åtskillige Nationer, Som kunnat dömma illa om en Svensk Som bytt 

nävslängar. ”Dock”, Sade iag, ”Det Vore mig en ringa ting at Måla er med samma Mått, hvilket torde 

Komma er at ångra bytet; men Som ert Förhållande är både Oförståndigt och Nedrigt, Så Vill iag Först Säga 

er, at iag hvarken är Franskman, eller behöver taga deras Parti, det de Så Väl kunna göra Sielve; och Sedan at 

om iag emot min Vilia giort honom något Förnär, det iag ej tror, Såvida detta Ögnablick är det Första iag 

havt den Olycka at Se honom, Så hade han, på et, För en Officer anständighet Sätt bort utföra Sin Sak. Iag 

trodde at detta Moderata bemötande Skulle Föra honom til Eftertanka. Tvertom.101  

Preussaren förolämpar Aminoff som kontrollerar sig, men när preussaren fortsätter med sina 

muntliga förolämpningar känner Aminoff hur han till slut tvingas ”til den obehageliga 

nödvändighet” att utmana preussaren på duell. Så här beskriver Aminoff duellsituationen: 

Så snart han [preussaren, min not.] kom mig på 50.Steg nära, Sköt han på mig med Sin ena Pistol, Iag 

Ropade ”At det Vore emot alt bruk: At den biudande hade Rättighet til Första Attaqven.” Det oagtadt, kom 

han några steg närmare, och Sköt av den andra Pistoln, Som rörde mig även så Litet Som den Förra, ehuru 

iag Stod helt Stilla. Iag gick honom på några Steg nära och befalte honom befalla Sin Siäl, om han trodde Sig 

hava en Sådan, uti Guds händer emedan det nu Vore min tid at Visa honom Föliden av Sit Ovärdiga 

upförande. Denne uslig, Lika försagd Som Brutal, bekände at hava Felat, och at hans Liv berodde av mig. 

Bad mig om Förlåtelse, och Apellerade til mitt Ädelmod. Sv: Iag har Banlyst hemden. Äran har tvungit mig 

til detta obehageliga Steg. Iag Skänker Er Livet, ehuru iag ej Lärer göra Er Stora Monark någon tienst at 

bibehålla det. Han Camerat Steg nu närmare, Berömde mitt Nobla Förhållande, och Försäkrade at iag Skulle 

bliva hämnad, emedan händelsen Skall bliva Raporterad ända til hans Konung. De Officerare Som Voro 
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närvarande i Wärdshuset [där allt startade, min not], Voro icke Långt härifrån, och Sågo hela tilgången. De 

närmade Sig även: Önskade mig Lycka til Segern; och Förkunnade Preusaren, det han aldrig må understå Sig 

at komma i deras Sällskap, emedan han, om det händer, Säkert blir utsparkad.102  

Aminoff beskriver alltså utmanaren som burdus, ohederlig och som den som tar initiativet till 

oprovocerat våld. Sig själv beskriver han som behärskad, hederlig och motvillig; han besvarar 

endast provokationen när det går så långt att äran står på spel och det därmed är rättfärdigat att 

göra detta. I duellsituationen framställer han sig som den starkare parten vilken, efter duellen 

avslutats, visar medkänsla och omtänksamhet gentemot den han besegrat. Efter duellen får 

Aminoff beröm av överordnade för sitt agerande och gratuleras för segern. Redogörelsen av 

duellen är mycket typisk för hur Aminoff beskriver sig själv i duellsituationer och följer ett 

mönster som återkommer gång på gång i samband med dueller. 

Även om det framstår som att det mestadels går väldigt bra för Aminoff inom armén, skildrar 

han även en del motgångar. Bland annat beskriver han hur han upplevde att han länge blev 

orättfärdigt förbisedd vid tjänstetillsättningar. Detta resonemang framkommer som allra 

tydligast i samband med Stockholms riksdag år 1765. Aminoffs kusin Friedrich Aminoff 

(icke att förväxla med brodern med samma namn) ska ha skrivit till honom under tiden 

Aminoff befann sig på kontinenten. I brevet manade kusinen honom att resa hem till nästa 

riksdag om han ”Ville återvinne min Tour vid Nyls Dragoner där hela Soubalterns Corpsen 

fått mig förbi på det Orättmätigaste Sätt, även i Rena Vacancer”103.104 Aminoff lämnade 

således den franska armén och begav sig till riksdagen för att söka en tjänst med högre lön,105 

för att kunna betala de skulder han hade ådragit sig framför allt på grund av sina bröder.106 

Aminoffs ekonomiska svårigheter underlättades något i och med 1765 års riksdag. Han fick 

”Tour för De, som under min Utrikes tienst gått mig Förbi, Som endast Var hela Soubaltern 

Corpsen”.107 Någon befordran blev det dock inte, vilket verkar ha berott på att Aminoff inte 

kunde konkurrera med andra mer välbärgade män när det gällde att betala ackord. Själv 

förklarar han dock nederlaget med att falska vänner ska ha utsatt honom för en konspiration. 

Utgivaren Patrick Bruun kommenterar att detta inte går att verifiera, samt poängterar att även 

                                                           
102 Memoarerna, s. 97. 
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om Aminoff inte fick den kaptensbefordran som han önskade ”ställdes han dock framom 

officerare, som hade tjänat i regementet som officer längre än han själv.”108  

Aminoff förklarar oftast sina motgångar antingen med att falska vänner förråder honom (likt i 

exemplet ovan), eller med att konkurrenter förstör för honom på grund av avundsjuka över de 

överordnades positiva uppfattning och behandling av honom. I dessa situationer känner 

Aminoff sin ära hotad och eftersom han ”anser den För min Fiende Som Vil Visa mig en 

Annan Väg, än den Som Leder till Äran”, leder dessa situationer ofta till att han hamnar i 

dueller.109 Några exempel på sådana dueller presenteras nedan. 

Tiden i Strassburg beskriver Aminoff som en av de lyckligaste i hans liv med undantag för 

just en duell, vars bakgrund ska ha varit att Aminoff fick en utmärkelse för att han var duktig 

att rida. Utmärkelsen ska ha retat en dragonlöjtnant, som beskrivs som en översittare med 

”koleriskt temperament”. Dragonlöjtnanten ska vid ett tillfälle återkommande ha förolämpat 

Aminoff muntligen. Till en början kontrollerade Aminoff sig själv med andras hjälp, men till 

slut brast tålamodet och han utmanade dragonlöjtnanten på duell. Så här beskrivs duellen: 

[…] när han kom mig på några Steg nära. Ville han blotta Sin Väria, men iag Sprang emot honom med 

hotelse at Sticka honom i Genom om han Lade handen til Värian innan han blottat Sitt Bröst, medan han som 

Bruteur, hvilka också plåga Var Poltroner, kunde Vara Plastronerad. Detta giorde honom så bestört, at han 

Stod et ögnablick orörlig, och Liksom Vaknade, då iag med en hård Ton tilsade honom at Verkställa hvad iag 

befält, eller med blygd återvända. Han Rev up Sin Väst, blottade bröstet, och anföll mig uti et Fullkomligt 

Raseri, men Så Liten Försigtighet, at han vid första utfallet, hvilket iag Var Lycklig nog at avslå, kom Så utur 

Balance, at han med den Vighet Som fordrades, icke kunde parera mitt med alla krafter använda hugg, Som 

Träffade honom Snedt över Ansigtet, hvilket klövs intil benen. Han Stupade med Ansigtet emot jorden, skrek 

och Svor, men tystnade hastigt. Då iag närmade honom för at efterse om han Vore i Livsfara och at Lemna 

honom hielp, Vände han sig Vid dett han hörde at iag närmade honom och Stack emot mig med Sin Värja 

den han ännu hade i handen. Iag avböide det, Satte min VärjeSpets emot hans bröst, och hotade Sticka 

honom igenom om han ej genast kastade bort Värjan. Som Skedde, och den iag Sparkade Längre bort.110 

Även om duellen i stort följer mönstret för hur Aminoff beskriver sig i duellsituationer, finns 

dock vissa skillnader. I denna duell är Aminoff mer aggressiv och aktiv. Detta är den första 

duellen som det berättas om efter att fästmöns svek har uppdagats för Aminoff. Uppdagandet 

verkar således ha haft en påverkan på Aminoffs habitus. Han är efter detta mer aktiv och 

mindre kontrollerad – både i situationer med kvinnor och i duellsituationer. Aminoff gör dock 

inte denna koppling själv i memoarerna. I denna duellsituation ser vi även hur Aminoff 
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återigen använder sig av omanlighetsfiguren pultronen – denna gång för att förklara varför 

han är så aggressiv gentemot sin motståndare (han trodde honom vara en pultron). 

Ytterligare exempel på Aminoffs aktiva och mindre behärskade habitus ges läsaren i följande 

situationer. År 1763 i Fort Luis ska Aminoff ha beskyllt ”Kinninmund” för brodern Friedrich 

samtida spelmissbruk, varpå denne ska ha svarat med att förolämpa ”Madame Welhaqves” 

(Aminoffs dåvarande älskarinna). Aminoff blev irriterad och när Kinninmund därpå 

anklagade honom för att vara en lögnare tog tålamodet slut och duellen var ett faktum: 

Han Sade med en Arg och Dierv Röst: Vous avez Mentie: (I haven Lugit). Hos Fransmännen Var detta det 

grovaste man kunde Säga, hvarföre det ock Var et ordspråk: Un Demanti Vaut un Soufflet [Bruuns övers.: 

en lögn är värd en örfil]. Här Var utmaningen Således given. Herr Kd Feck Straxt utan Vidare krus Sitt Ställe 

utom Staden Anvist där han Skulle möta mig med Et par Pistoler. Doyen Som här Var tilstädes, Ville avböja 

Duellen, men Vi Voro ingendera rätt Fredligt Sinnade. […] Komne på Valplatsen; Ville iag ej begagna mig 

av den Rättighet, at Som biudande, Skiuta först: Iag Let honom Låtta om förstlingen. Detta Rörde honom Så, 

jemte det han Viste Sitt Skamlösa upförande emot mig, at han ej Ville Skiuta. Iag hade kunnat Låta det 

härvid bero; men först voro Vi utan Vittnen, och den nedriga hade tordt Säga at iag ej Ville Slåss: och för det 

andra Var han Så bråttslig, at iag ej Ville Lemna honom onäpst. Iag tilsade honom med en Skarp Röst, Skiut, 

eller Smäller det För mig. Han Sköt: Miste. Iag bad honom Ladda Om. Han giorde det; men i Angestn Lade 

han Patron bakfram i Pistoln, och feck det med tre Fängkrut ej at brinna. Han rev up Sitt Bröst, bad mig 

Skiuta, och Svor at han ej mera gör det. Han finner Sitt Brått, och Hämdens hand över Sig. Vreden har 

härigenom något förgått mig, och iag Ändrade Målet ifrån huvudet til et Lår.111 

Aminoff beskriver sig således återigen som hederlig och stark i själva duellsituationen. Han 

verkar dock inte vara lika behärskad som tidigare, då han inte nöjer sig med Kinninmunds 

ursäkt utan trots denna fullföljer och skjuter honom i låret. En ytterligare indikation på 

Aminoffs förändrade habitus går möjligtvis att se i att han för första gången brukar våld 

gentemot en civil person (det är åtminstone första gången detta nämns i källmaterialet). Detta 

sker under Aminoffs resa till Sverige efter uppbrottet från Royal Suédois. När skepparen på 

båten uttrycker att Aminoff borde ha stannat i land om han inte hade några pengar, blir han 

arg, aggressiv och misshandlar skepparen. I anknytning till beskrivningen av detta uttrycks 

varken skuld eller skam och Aminoff känner heller inga behov att förklara sitt beteende.  

Tidigare, under rubriken 2.1.4. Många kvinnor, men aldrig en hustru, återgavs en episod i 

vilken Aminoff ska ha anklagats av majoren Carl Magnus Jägerhorn för att eftertrakta dennes 

hustru. För att ärerädda sig själv utmanade Aminoff Jägerhorn på duell, men detta ledde aldrig 

till någon duell då Jägerhorn menade att de fortfarande var vänner. Jägerhorn skulle dock visa 
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sig vara en ”falsk vän”, då han ska ha saboterat för Aminoff under tiden Jacob Magnus 

Sprengtporten styrde Nylands- och Tavastehus dragonregemente. Enligt Aminoff hade 

Sprengtporten höga tankar om och ville befordra honom, vilket dock inte skedde. Detta 

förklarar Aminoff med att Jägerhorn på grund av sin svartsjuka över hustrun och avundsjuka 

över Sprengtportens beröm ska ha fått Sprengtporten att tvivla på Aminoffs karaktär genom 

att se till att Aminoff inte mottog ordrar från Sprengtporten. När Jägerhorns ”falska vänskap” 

så småningom uppdagades för Aminoff ska han ha planerat sin hämnd. Först tänkte han vänta 

tills han kunde tala med Sprengtporten och på så sätt ställa Jägerhorn inför rätta, men då detta 

kunde ha betraktats som ett tecken på att han var feg valde Aminoff istället att konfrontera 

Jägerhorn och utmana honom på duell.  

I samband med att han beskriver hur denna utmaning gick till anspelar han på ära. Jägerhorn 

var egentligen inte värd att slåss med honom eftersom Aminoff, till skillnad från Jägerhorn, 

var driven av ära. Jägerhorn framställs som feg, rädd och svag – kallas för pultron. Jägerhorn 

ska rädd och tårögd ha kastat sig på knä framför Aminoff och bett för sitt liv. Aminoff ska ha 

varit ursinning, men kontrollerat sin ilska och sagt att ”min hand är För Ädel att Döda dig, Dit 

Lif bör Sparas åt en Yxa, och Din Svarta Siäl åt Satan”.112 Aminoff skriver hur han därefter 

tänkte anmäla sin fiende till officerskåren, vilket han dock aldrig gjorde. Åsynen av 

Jägerhorns fru och döttrar ska ha omvandlat hans ilska till mildhet och sans – och efter att han 

hade lugnat ner sig, beslutade han sig för att överlämna hämnden åt Gud.113  

Utifrån Aminoffs tidigare hantering av ärekränkningar framstår det som ganska underligt att 

han skulle ha låtit ett sådant angrepp på sin ära (kopplad till plikten som militär) passera bara 

för att han såg mannens hustru och barn. Kanske berättar inte Aminoff hela historien för sina 

läsare? Möjligen ska detta förstås i ljuset av hur Aminoff önskar att framställa sig själv inför 

eftervärlden: att han lät denna oförrätt gentemot honom passera förklaras mot bakgrund av 

hans goda karaktär (anspelningar på hederlighet, dygd och självkontroll). Frågan är dock om 

Aminoff egentligen hade något annat val än att låta det passera på grund av de rådande 

maktförhållandena; Jägerhorn var överordnad. 

Den sista duellen som det berättas om i memoarerna sker mot slutet av Aminoffs tid inom det 

militära, närmare bestämt år 1779. Upptakten till duellen började redan 1775 då Aminoff och 

kapten Lars Reinhold Glansenstierna (son till en major) konkurrerade om samma tjänst. 

Aminoff fick tjänsten, vilket anges som fröet till Glansenstiernas avundsjuka gentemot 
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honom. Avundsjukan ska ha ökat i takt med att Aminoff fick fler tjänster före Glansenstierna. 

Till sist ska detta ha lett till att Glansenstierna ville sabotera för Aminoff genom att anklaga 

honom för att missköta sitt kompani. Aminoffs kompani utsattes för inspektioner, men han 

lyckades motbevisa anklagelserna. Aminoff skämdes, men behärskade sig. Han lovade dock 

sig själv att hämnas varje framtida oförrätt.114 

Aminoff möter därpå vissa motgångar och hävdar att det främst var hans avundsmän 

(däribland Glansenstierna) som orsakade dessa. Till slut kände han sig nödgad att duellera 

med Glansenstierna, som beskrivs som övermodig, ohederlig och aggressiv i duellsituationen. 

Denna duell är dock lite annorlunda än de tidigare: motståndaren ger inte upp och underkastar 

sig på en gång. På vissa sätt följer duellen dock tidigare mönster: det hela slutar med att 

motståndaren ber om nåd, Aminoff ger honom ädelt detta, och efter duellen visas den skadade 

motståndaren medkänsla och överordnade berömmer Aminoffs agerande.115 

I samband med beskrivningen av duellen med Glansenstierna framhåller Aminoff att han 

avskyr den manhaftighet duellerandet representerar. Han har aldrig velat duellera, utan endast 

gjort det när han varit tvungen för att försvara sin ära. Man skulle kunna säga att han därmed 

distanserar sig från det uttryck för den militära manlighetskulturen som duellfenomenet utgör. 

Aminoff skriver: ”Iag har all min Livstid haft en Avsky för sådan Manhaftighet, ehuru iag 

ofta nog både utan min Skuld, och emot min Vilia, nödgats Duellera.”116  

Med tiden blev ett knä Aminoff skadat allt sämre och han började fundera på pensionering. 

Detta var dock inte helt enkelt för honom. Han skriver: ”Iag var Så tilsägandes Född och 

Upfödd i Tiensten: Iag har användt all uptänkelig möda at Lära den: Ty iag älskade den: Iag 

Var däruti Smickrad, Ty man Var nöid med mig.”117 Han tog ändå beslutet att pensionera sig 

vilket ”både Camrater, Chef och Sielva Konungen” ska ha varit emot då de tyckte att han var 

så duktig i sitt arbete.118 Aminoff är med andra ord mån om att tydliggöra att han valde att 

pensionera sig. Han betonar även att han gjorde det för att kunna efterlämna något åt sin 

familj. Det blev dock mindre än vad det hade kunnat bli på grund av ”Nedrige Bedragare” och 

”Falska Vänner”. Återigen förklaras ekonomiska tillkortakommanden med hänvisning till 

andra: om inte släktingar och andra bedragare åsamkat honom stora förluster, så hade han haft 
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det bättre på ålderns höst.119 Aminoff presenterar här likt tidigare i förhållande till sina bröder 

således en svaghet, nämligen sitt hjärtas svaghet när det kom till hans släktingar: 

 Men Vid pass Sådan har min Egendom uti Contant Capital bort Vara, om icke mitt För min Slägt altid  

  ömmande hierta hade Förledt mig at ändra det redan Fattade beslut at leva för Contant. Av så många  

  bedrägerier har iag bordt bli varnad at icke blottställa mig för min Slägt, men denne Böijelse är en Svaghet  

  Som Lär Fölia mig in i Döden.120 
 

 

 

 

2.3.3. Manliga vänner och homosocialt umgänge  
Aminoff nämner sällan några manliga vänner i memoarerna. När det väl sker görs det oftast i 

förbifarten och utan att de namnges. ”Vän” används faktiskt oftast i samband med skildringar 

av hur ”falska vänner” av avundsjuka saboterar för honom. ”Vännerna” har då sällan nämnts 

tidigare, vilket gör det svårt att förstå vilka de är och när vänskapen ska ha uppstått. Aminoff 

framstår i överlag som en ganska ensam man. Närmare relationer förbehålls kvinnor, med 

vilka han i sin tur sällan har några rent vänskapliga eller bestående relationer med.  

Kusinen Friedrich Aminoff spelade en viktig roll i vissa avgörande perioder i Aminoffs liv 

(när han lämnade faderns hem respektive den franska armén), men deras relation verkar ha 

haft en mer professionell än vänskaplig karaktär. En vän som Aminoff anger med namn är 

Gustav Henrik Jägerhorn. De umgicks i Stockholm under tiden Aminoff sökte tillstånd att åka 

till kontinenten. När Jägerhorn får respass, men inte Aminoff, och de ska ta farväl av varandra 

beskriver Aminoff situationen på följande vis: 

Iag älskade denne Vän. Så Länge han Var i Stockm hade iag någon Tröst; nu ansåg iag mig Som et 

Vilsefarande Får i en Vild Ökn. Torde hända iag Får Vända om til Finland Sedan mine Resepr äro Förtärde, 

och iag Fördjupat mig i Skuld. Denne jämmerklagan förde iag för min Vän med Mine och Ton Som uttrykte 

Min Siäls bedrövelse och ångest. Vi Vore begge Vid Vårt avskedstagande Rörde ända till Tårar.121 

Avskedet framställs som sorgset och de gråter. Aminoff har emellertid dessförinnan knappt 

berättat något om denna vänskap. Sorgsenheten verkar främst bottna i att han kände att hans 

uppdrag höll på att misslyckas, snarare än att han skulle skiljas från en vän. Detta är ganska 

typiskt. Om Aminoff väl skriver om en vän, så ligger sällan fokus på vänskapen. En del 

resekamrater omnämns, däribland en ”Jochimson”, men dessa vänskaper verkar ha varit mer 

                                                           
119 Memoarerna, s. 342-346, 354-363. 
120 Ibid., s. 363. 
121 Ibid., s. 19. 
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av praktisk än emotionell karaktär (ungefär: det underlättar att ha någon att resa med). När 

Jochimson dör efter att ha skadats i ett fältslag, uttrycker Aminoff exempelvis ingen sorg.122 

Utifrån källmaterialet framstår det som att manliga vänner inte hade någon viktig funktion i 

Aminoffs liv (inga manliga själsfränder). Han berättar om hur han bjuds in till sociala 

sammankomster i olika framstående mäns hem, men beskrivningen av umgänget i dessa 

fokuseras nästintill alltid på de kvinnor som han möter där. Sällan beskrivs något umgänge 

med män, och när detta väl sker ligger fokus främst på att berätta om hur de uppfattar honom 

(det vill säga oftast väldigt positivt) – inte på hur han uppfattar eller känner för dem.123  

Hur ska bristerna på manliga vänskaper förstås? Ett möjligt svar från Aminoff själv skulle 

kunna vara: ”den Skyldighet jag ålagt mig uti konungens Tienst, Vida övervägde alla andra 

nöijen.”124 Aminoff framhåller nämligen i samband med beskrivningen av vissa episoder i 

källmaterialet hur tjänsten alltid var det viktigaste i hans liv. Det var den han prioriterade före 

allt annat. Utifrån Aminoffs framställning framstår det som att han inte var ensam på grund av 

att han inte kunde skaffa sig eller behålla vänner. Ensamheten framställs inte bero på 

bristande social kompetens, utan framstår som självvald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Se följande passage i memoarerna där Jochimson stundtals omnämns: Memoarerna, s. 24-43. 
123 För exempel på detta se: Memoarerna, s. 74-84. 
124 Memoarerna, s. 86. 
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3. ANALYS: RÄTT MAN PÅ RÄTT PLATS – EN SOCIAL STRATEGI? 
I detta avslutande kapitel presenteras en analys av på vilka sätt Aminoffs förehavanden och 

beskrivningar av dessa kan förstås i termer av sociala strategier. I analysen jämförs Aminoffs 

manliga självrepresentation med en samtida mans konstruktion av manlighet, nämligen Johan 

Gabriel Oxenstierna.  

 

3.1. Aminoffs och Oxenstiernas skilda habitus 
Under tidigmodern tid var som tidigare påtalats börd, ära, dygd och manlighet betydelsefulla 

prestigekategorier, vilka påverkade möjligheterna att nå olika positioner i det civila och 

armén. Det var mot bakgrund, och med hjälp av, dessa kategorier som en man konstruerade 

sig själv (till stor del gentemot andra män) genom bruket av olika sociala och individuella 

strategier. De olika kategorierna överlappade varandra och kunde användas för att förstärka, 

ifrågasätta och/eller legitimera olika handlingar – allt i syfte att uppnå social prestige. 

Föreskrivna normer inom den adliga kulturen reglerade känslolivet i olika sociala situationer. 

Det var bland annat bestämt hur adelsmännen fick uttrycka vrede och sexualitet. Överlag 

gällde det att uppvisa en förmåga att kontrollera sina känslor och inte agera i affekt – att visa 

att man inte var en slav under ”passionerna”. Detta betraktades nämligen som en brist på 

dygd, en aspekt som blev allt viktigare under perioden. Med andra ord påverkade adelskapet 

adelsmännens habitus.125  

Den adliga kulturen var dock inte homogen, utan inrymde – som i fallet med alla kulturer – 

olika variationer. Vi kan således tala om en hovkultur, en militär adelskultur, en 

ämbetsmannakultur, och så vidare. Medan Johan Gabriel Oxenstierna på grund av sitt habitus 

främst rörde sig inom hov- och ämbetsmannakulturen, innebar Carl Johan Aminoffs habitus 

att han främst var en del av den militära adelskulturen. Aminoff saknade mycket av vad som 

utifrån prestigekategorin börd gav social prestige i den övergripande adelskulturen. 

Oxenstierna hade dock gott om det bördsrelaterade symboliska kapital som Aminoff saknade. 

Han hade till exempel många sociala kontakter och en ståndsmässig uppfostran och 

utbildning, samt kom från släkter med stort politiskt inflytande. Oxenstiernas habitus banade 

väg för honom karriärmässigt, men till skillnad från Aminoff var han mest intresserad av det 

privata livet (hemmet, familjen, vännerna). Karriären betraktade Oxenstierna sig närmast 

påtvingad på grund av plikt gentemot släkten.126 Vi kan således se hur de två männen 

påverkades av sina skilda habitus: Aminoff strävade uppåt för att nå längre än vad som var 
                                                           
125 Ekenstam 2001, s. 36-37; Liliequist 2009, s. 124-125; Liliequist 2014, s. 52-53;  
126 Ekenstam 2001, s. 24-26. 
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honom givet, medan Oxenstierna mer hanterade, och utmanade, den ställning han av börd 

befann sig i men inte fullt ut ville ha. 

Ur källmaterialet framträder en bild av Aminoff som hederlig, plikttrogen (mot fästmön och 

armén), dygdig och framför allt en kontrollerad man. Han framstår som en uppskattad samt 

eftertraktad och uppvaktad man. Man skulle kunna säga, ”ständigt rätt man på rätt plats”. 

 

3.2. Hur kan Aminoffs framställning av sig själv i relation till kvinnor förstås? 
Bilden av Aminoff, i relation till kvinnor, verkar stundtals orealistisk. Ett av skälen till detta 

är att misslyckanden i förhållande till kvinnor i princip inte förekommer. Undantaget för detta 

är den misslyckade förlovningen med fästmön, men ansvaret för misslyckandet förläggs hos 

henne. Oavsett sanningen i det Aminoff skriver, är det tydligt att det i hans habitus föreligger 

ett behov av att framställa sig som en ständigt uppvaktad och eftertraktad men även väldigt 

självbehärskad man. Han beskriver hur han älskar, åtrår och lider på grund av sina ”Sockr”, 

vilket han återkommande kallar sina kärleksintressen. Han blir förälskad flera gånger under 

sitt liv (även då han redan är förlovad) och uttrycker många gånger medkänsla och 

omtänksamhet gentemot kvinnorna i sitt liv – såväl i hans kärleksrelationer, som för hans 

beskyddarinnor. Men Aminoff kontrollerar sig. Han låter inte passionerna styra honom.  

Vi kan alltså se hur Aminoff i framställningen av sig själv ger uttryck för en i samtiden 

rådande paradox, vilken framgår av Liliequists forskning.127 Aminoff parerar risken att 

framstå som överdrivet erotiskt intresserad, vilket kunde uppfattas som omanligt även om det 

uppvisade prov på virilitet. Detta gör han genom att i läsarens ögon konstruera sig som det 

eftertraktade objektet som kontrollerar sig, snarare än som en påflugen kvinnokarl. Han är 

viril men inte alltför liderlig, och hans framhållna förmåga att kontrollera sig (trots otaliga 

inviter) gör att han framstår som en man som inte drivs av något överdrivet erotiskt intresse. 

Även Oxenstiernas liv präglades av många kvinnorelationer, men till skillnad från Aminoff är 

hans relationer till kvinnor redan tidigt av sexuell karaktär. Oxenstierna gjorde sin sexuella 

debut redan som 16-åring, medan Aminoff var över 10 äldre vid sin. Oxenstierna skulle nog 

ha betraktat Aminoffs dygdiga återhållsamhet som ett tecken på bristande virilitet. Ekenstam 

skriver nämligen om hur Oxenstierna i en av sina dagböcker framhåller att om en man avstår 

att tillfredsställa en trånande kvinnas åtrå, så måste denne man vara impotent.128  

                                                           
127 Se främst Liliequist 1999 och Liliequist 2007. 
128 Ekenstam 2001, s. 36, 43-45. 
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Samtidigt framhåller Ekenstam i sin analys att Oxenstierna inte uppfattades som en riktig man 

av sina samtida, till stor del på grund av han inte ”gjorde man” på rätt sätt inom den kontext 

som han var verksam i. Han ägnade sig åt fel saker, hade fel intressen och betedde sig inte 

som en riktig man skulle. Istället uppfattades han som en något omanlig eller feminiserad 

man. Jämfört med Aminoff verkar dock Oxenstierna inte ha känt samma behov av att försvara 

sin manlighet i andras ögon, utan skämtar istället självironiskt om sin egen omanlighet på ett 

sätt som nästan framstår som att han ”står över” behovet av att bekräfta sig som man i 

betraktarens ögon.129  

Utifrån beskrivningen av Aminoffs manliga självrepresentation har läsaren getts en bild av en 

man som istället var mycket mån om att bemöta anklagelser om omanlighet riktade mot 

honom. Som vi sett ledde Aminoffs avhållsamhet – eller otillräckliga uppvisande av prov på 

virilitet om man så vill – till att hans manlighet ifrågasattes under tiden tillsammans med Frau 

Bas. I samband med denna händelse använde sig Aminoff av ett flertal strategier. I sitt försvar 

mot själva anklagelsen hänvisade han till såväl dygd (självkontroll, ovilja att rasa med könet), 

som plikt (vill spara sig för fästmön eftersom han älskar henne och har gett henne ett löfte).  

Vidare återupprättar Aminoff sin manlighet genom att ge bevis på virilitet med hjälp av 

fysiska attribut då han iscensätter en situation där Frau Bas piga ser hans erigerade kön. 

Viriliteten utgör ju nämligen ett förkroppsligande av uppfattat manliga kvaliteter som gör att 

fysiska attribut – som exempelvis en erigerad penis – kan betraktas som ett grundläggande 

bevis på just manlighet. Hela denna episod kan även ses som ett synliggörande av virilitetens 

inneboende ambivalens, vilken Liliequist skriver om. Anklagelsen bottnar ju nämligen inte i 

att Aminoff inte ska vara man (han är ju eftertraktad av kvinnor), utan det handlar snarare om 

att han inte är tillräckligt mycket man (inte visar tillräckliga prov på manlighet). Så snart han 

uppvisar prov på sin virilitet, uppfattas han således åter som att han ”var manlig”. 

Användningen av ”att vara manlig” under tidigmodern tid ligger faktiskt just ganska nära det 

nutida begreppet virilitet.130 

Uppdagandet av fästmöns svek innebar en vändning i Aminoffs relation till kvinnor. Tiden 

innan denna skildrar han sig som en dygdig, kontrollerad och passiv man – som något av en 

ofrivillig casanova. Efter att fästmöns svek uppdagats övergår dock Aminoff till att måla upp 

bilden av sig själv som en eftertraktad kvinnokarl, som definitivt kan tillfredsställa kvinnor 

sexuellt. Den ”nye” Aminoff uppvisar, dock till skillnad från Gustav Halldin i Liliequists 
                                                           
129 Ekenstam 2001, s. 19-22, 28, 30, 38-39, 49. 
130 Liliequist 2007, s. 66-67. 
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artikel ”Masculinity and Virility”, inga tendenser till fallocentriska attityder. Medan Halldin 

sysslar med någon slags påtvingad förförelse, är det snarare så att Aminoff enbart svarar på de 

ständiga sexuella inviter han får. Aminoff kritiserar vad som i samtiden kallades ”sexuella 

vandaler” och i samband med att han beskriver sig som sexuellt aktiv är han dessutom noga 

med att betona att dessa nya nöjen aldrig gavs företräde framför plikten gentemot armén.131  

I och med vändningen beskriver sig Aminoff som full av virilitet, vilket han förklarar med att 

han sparat på sin sexuella kraft och därmed kunde tillfredsställa kvinnorna bättre än ”de tidigt 

utmärglade Fransoserne”. Placeringen av detta i anknytning till beskrivningen av hans numera 

aktiva sexualitet – samtidigt som han påpekar att han alltid sätter plikten främst – ska förstås 

mot bakgrund av att man i samtiden inte betraktade en okontrollerad hängivelse åt sexuella 

nöjen som ett tecken på manlighet.132 Att ohämmat hänge sig åt sina erotiska begär 

betraktades av samtiden inte bara som något som försvagade den manliga anden utan också, 

som Aminoff själv ger uttryck för, som något som riskerade att förlösa viriliteten. Aminoff 

vill vara tydlig med att så inte var fallet när det gällde honom själv. Återigen konstrueras 

således manligheten i förhållande till anspelningar på omanlighet respektive dygd. Även efter 

”vändningen” ägnar sig Aminoff aldrig åt några pornografiska beskrivningar av sitt samröre 

med kvinnor. I detta hänseende liknar Aminoff Oxenstierna som inte heller ägnar sig åt 

detta.133 Det är i båda männens fall snarare vad som leder fram till sexet som är intressant, 

inte själva akten: det vill säga förälskelserna hos Oxenstierna, och inviterna hos Aminoff. 

Även om Oxenstierna och Aminoff liknar varandra i vissa avseenden (många relationer med 

kvinnor, en avgörande förälskelse i tonåren, inga explicita erotiska beskrivningar), finns det 

även avgörande skillnader. Den kanske mest avgörande av dessa är att Oxenstierna gifte sig, 

medan Aminoff förblev ogift livet ut. I det tidigmoderna samhället hade detta en avgörande 

betydelse för manligheten. Det var nämligen i och med äktenskapet och etablerandet av ett 

hushåll som pojken ansågs bli en riktig, fullvuxen man.134 Hos Oxenstierna verkar det inte 

finnas samma behov som hos Aminoff av att bekräfta sin manlighet genom att framställa sig 

som en eftertraktad och uppvaktad man. Kanske går en del av detta att förklara med att 

Oxenstierna i och med äktenskapet redan bevisat sin manlighet i omgivningens ögon. Han 

hade helt enkelt inget behov av de strategier Aminoff använde sig av i sin repertoar för att 

bevisa sin manlighet. 

                                                           
131 Liliequist 2007, s. 58-60. 
132 Ibid., s. 63. 
133 Ekenstam 2001, s. 45. 
134 Liliequist 2007, s. 74. 
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I Oxenstiernas dagböcker är familjen ett ständigt återkommande och mycket viktigt inslag i 

hans liv. Särskilt relationen till sonen Gösta beskrivs som mycket kärleksfull och nära.135 Här 

ser vi återigen en skillnad gentemot Aminoff. Utifrån Aminoffs memoarer framstår det som 

att han aldrig fick några barn. Utgivaren Patrik Bruun skriver dock att Aminoff mot slutet av 

sitt liv ska ha levt tillsammans med en hushållerska, Ulrica Wulff, och hennes tre barn. 

Aminoff testamenterade även sin gård Gröndal åt hushållerskan och hennes barn, så länge de 

var oförsörjda.136 Jonas Liliequist skriver i sitt kapitel ”Sexualiteten” i antologin Män i 

Norden: Manlighet och modernitet 1840-1940, att det inte var ovanligt att ogifta män skaffade 

sig en hushållerska istället för att gifta sig.137 Det skulle således kunna vara möjligt att 

Aminoff hade en relation med denna kvinna och att han var fadern till hennes barn. Någon 

relation till dessa barn beskrivs dock inte och några omnämnanden av barnen eller 

hushållerskan förekommer överhuvudtaget inte i Aminoffs memomarer.  

Utifrån Aminoffs memoarer framstår det som att han i takt med stigande ålder hade allt färre 

relationer med kvinnor. Kanske är det mot bakgrund av detta – och i synnerhet att han var 

ogift – som vi ska förstå den situation i vilken Aminoff beskriver hur hans manlighet på nytt 

blev ifrågasatt vid 50-års ålder. Situationen kring denna anklagelse om omanlighet skiljer sig 

dock ifrån den i fallet hos tiden med Frau Bas. I det senare fallet handlade det snarare om att 

försvara sin manlighet inom den homosociala sfären (i sin överordnades ögon) och inom 

ramarna för den militära manlighetskultur han var en del av. Återigen återupprättar Aminoff 

sin manlighet genom att ge prov på sin virilitet, men denna gång genom aktiv handling. 

Istället för som vid det tidigare tillfället då han visade prov på virilitet genom att passivt blotta 

sitt erigerade kön (fysiskt attribut), handlar det denna gång om en aktiv handling i vilken han 

bevisar sin förmåga att förföra och upptända kvinnor genom att kyssa, och därmed upptända, 

den kvinna som ska ha varit upphovet till att hans manlighet hade ifrågasatts. 

Hur ska då Aminoffs framställning av sig själv i relation till kvinnor förstås? Möjligtvis ska 

beskrivningarna av de många amorösa episoderna i källmaterialet tolkas som en strategi för 

att kompensera för att han förblev ogift – och därmed, utifrån det omgivande samhällets 

rådande normer, aldrig blev en ”riktig” man. Aminoffs sätt att framställa sig själv skulle 

nämligen kunna ses som en strategi för att kompensera för detta – såväl i sina egna som i 

läsarnas ögon. Det var inte så att han inte hade kunnat gifta sig – han hade många möjligheter, 

men fästmöns svek och olyckliga omständigheter gjorde att han förblev ogift. 
                                                           
135 Ekenstam 2001, s. 47-49. 
136 Bruun 1994, s. 381. 
137 Jonas Liliequist, ”Sexualiteten”, i Lorentzen & Ekenstam 2006, s. 181. 
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3.3. Hur kan Aminoffs framställning av sig själv i relation till andra män 
förstås? 

Även om det finns vissa likheter mellan Oxenstierna och Aminoff när det gäller deras 

relationer till kvinnor, är det dock skillnaderna mellan de båda männen i deras relationer till 

andra män som är mest framträdande.  Aminoff var, likt Oxenstierna, den äldsta sonen i sin 

familj, men om Oxenstiernas relationer till sin familj präglades av stor närhet verkar Aminoffs 

relationer snarare ha präglats av distans. Medan Oxenstierna livet igenom fick såväl 

ekonomiskt som emotionellt stöd av sin familj och sina släktingar, framstår Aminoff snarare 

som den som hjälpte sina familjemedlemmar men utan att få något i gengäld.138 Aminoffs 

svaghet för sina släktingar orsakade honom i sin tur mycket huvudbry och en hel del pengar. 

Detta skulle kunna ses som en strategi: Aminoff hänvisar till sitt ”svaga släkthjärta” för att 

förklara sin bristande ekonomi, vilket vidare används som förklaring för varför han inte – 

trots sin stora förträfflighet i tjänsten – nådde högre upp i den militära hierarkin. Genom att 

appellera till sitt hjärtas godhet som en svaghet framstår Aminoff som en god människa (och 

kristen) utifrån de rådande samhällsnormerna (älska din näste som dig själv, hedra din fader 

och moder). Han offrar helt enkelt sig själv för andra.  

Aminoff kan även i anknytning till detta sägas konstruera bilden av sig själv genom 

anspelningar på rådande manlighetsnormer. I beskrivningen av sin relation till bröderna 

anspelar han på idén om mannen kontra pojken: han som fullvuxen och ansvarstagande man 

beskyddar sina pojkaktiga och därigenom mindre förnuftiga och mer okontrollerade yngre 

bröder. I relationen till fadern och hur han räddar denne från den elaka styvmoderns nypor, 

görs anspelningar på rådande idéer om det farliga kvinnoväldet, som bland annat lyfts fram i 

Liliequists artikel ”Ära, dygd och manlighet”.139 Aminoffs far beskrivs i denna episod som en 

svag man, eftersom han låter sig hunsas och domineras av sin hustru. Själv beskriver Aminoff 

sig som den som uppmärksammar att den naturliga ordningen har rubbats och med sin 

karaktärsstyrka ser till att återupprätta denna och därmed skapa ordning och frid i faderns 

hem, vilket också leder till att relationen med fadern förbättras. 

En annan stor skillnad mellan Oxenstierna och Aminoff går att finna i förekomsten och 

betydelsen av nära manliga vänskapsrelationer i de respektive männens liv. Oxenstierna hade 

många starka och nära vänskapsrelationer med andra män och han tycks ha varit en person 

som överlag hade mycket lätt att knyta an till andra. Oxenstierna talar om sina manliga vänner 

                                                           
138 Ekenstam 2001, s. 24-27. 
139 Liliequist 2009, s. 139-140. 
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i termer av kärlek (vilket inte var ovanligt bland 1700-talets bildade män) och omskriver flera 

gånger vänskapens heliga låga. Oxenstiernas vänskapsrelationer präglas av öppenhet och 

innerliga känslouttryck: man gråter, skrattar, kramar, kysser, sover, retar, skämtar och delar de 

innersta tankarna och de mest privata känslorna med varandra. Enligt Ekenstam är 

Oxenstierna kort och gott en ganska typisk representant för 1700-talets aristokratiska 

vänskapskult.140 

Aminoff nämner däremot sällan några manliga vänner och när det väl sker görs det mest på 

ett ytligt sätt och utan fokus på vänskapen. När han skriver om ”vänner” handlar det istället 

snarare om att berätta om hur dessa män uppfattade honom (oftast väldigt positivt), inte om 

hur han uppfattar eller känner för dem. Vid några få tillfällen beskrivs det hur han gråter när 

han ska skiljas från en vän, men de innerliga känslouttryck som präglar Oxenstiernas 

vänskapsrelationer lyser med sin frånvaro i Aminoffs memoarer. Kort sagt framstår det som 

att manliga vänner inte hade någon viktig funktion i Aminoffs liv. Här kan vi således se en 

stor skillnad mellan Aminoff och Oxenstierna. De närmare relationer som beskrivs i Aminoffs 

memoarer förbehålls, som sagt, kvinnor och dessa relationer är i sin tur nästintill aldrig rent 

vänskapliga och aldrig långvariga. På lång sikt framstår Aminoff således som en ensam man.  

Hur ska då bristerna på manliga vänskaper förstås? Frånvaron av nära manliga vänskaper är 

ingenting som Aminoff reflekterar över eller känner behov av att motivera i sina memoarer. 

Möjligtvis skulle de återkommande inslagen av hur han framhåller plikten före andra nöjen, 

kunna ses som en strategi för att förklara hans ensamhet. Han är inte ensam på grund av 

bristande social kompetens, utan för att han själv väljer att prioritera bort sådana framställt 

mindre viktiga värden. Istället för att berätta om manliga vänner, lyfter Aminoff följaktligen 

fram hur han genom sin flit och arbetsamhet i tjänsten får uppskattning från både överordnade 

och underordnade. Antingen hade Aminoff inte något behov av vänner och lägger därför 

ingen tid på att berätta om dessa, eller så var han helt enkelt ganska ensam. Möjligen ska vi se 

denna frånvaro av beskrivna manliga vänskaper utifrån vad Aminoff önskar att förmedla till 

sina läsare – det är helt enkelt inte hans manliga vänskapsrelationer som står i fokus. 

Aminoffs ensamhet skulle även kunna förklaras av att han i sammanhanget inte hade ”rätt” 

habitus. Han var inte en del av den inom den militära manlighetskulturen så viktiga 

bördsadliga homosociala gemenskapen, eftersom han saknade mycket av det ekonomiska och 

symboliska kapital som många män i hans närhet besatt. Aminoff framhåller exempelvis själv 

                                                           
140 Ekenstam 2001, s. 35, 39-43, 50 
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att han saknade en ståndsmässig utbildning, samt att han vid flertalet tillfällen hade problem 

att betala ackord på grund av sin bristande ekonomi. Det är troligtvis mot bakgrund av detta 

som vi ska förstå varför han blev förbisedd (som han själv beskriver det) vid tjänste-

tillsättningar. Det är nog mer sannolikt att hans bristande symboliska kapital är förklaringen 

till detta, än att alla ständigt var avundsjuka på honom. Aminoff kunde helt enkelt inte 

konkurrera på samma villkor som många av de andra. På grund av sitt habitus var han helt 

enkelt inte en lika stark spelare som konkurrenterna i tävlan om positioner inom armén.  

Detta för oss vidare till en annan punkt där Aminoff och Oxenstierna avsevärt skiljer sig åt. 

För Oxenstierna var livet utanför arbetet – det sociala umgänget med familjen, släkten och 

vännerna – det viktigaste, medan tjänsten betraktades som ett påtvingat ont. För Aminoff var 

det tvärtom livet inom tjänsteutövningens ramar som var av störst vikt och följaktligen lägger 

han mycket energi på att framställa sig som en exemplarisk militär man. Huruvida Aminoffs 

fokus på yrkeslivet var självvalt eller inte är väldigt svårt att avgöra. Oavsett vad, är Aminoff 

väldigt mån om att framställa sig som en exemplarisk militär (patriotisk, arbetsam, 

plikttrogen, driven av ära, med mera) och redogör inte för några brister hos sig själv som 

yrkesman. Vidare använder han sig genomgående av militära auktoriteter för att bekräfta den 

positiva bild han målar upp av sig själv, vilket i sig kan betraktas som en social strategi. Var 

han än kommer och vad han än gör inom det militära, framstår han ständigt som rätt man på 

rätt plats. Genom att framställa sig som en förträfflig soldat som av plikt ger allt för kung och 

fosterland, kan man tänka sig att Aminoff söker kompensera för sina bristande anor (hans 

kapital kopplat till börd).  

Liliequist skriver att dygden under tidigmodern tid kom att bli den främsta grunden för social 

prestige. Detta skedde parallellt, och i takt med, förskjutningen från det traditionella 

mansidealet med krigiska bragder till ämbetsmannaadelns hävdande av duglighet i samhällets 

tjänst. Bördsadeln hade sedan länge monopoliserat äran och dygden, men utmanades nu av 

nya sociala grupper vilka förknippade dygd med förvärvad duglighet och merit, snarare än 

börd.141 Aminoff, som verkade i en miljö tydligt dominerad av bördsadeln, anspelar 

återkommande på äran och dygden. Han anspelar på äran bland annat genom att framhålla att 

han enbart går in i dueller då det är rättfärdigat eftersom provokationerna går över gränsen  

– och detta sker just i situationer där hans duglighet som militär ifrågasätts. Han beskriver 

även hur han upplevs som mån om sin ära av såväl överordnade som av män som tillåts 

kommentera hans agerande gentemot kvinnor. Han beskriver också hur han ständigt 
                                                           
141 Liliequist 2009, 125-137. 
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prioriterar arbetet framför andra nöjen på grund av plikt mot kung och fosterland. Aminoff 

anspelar emellertid främst på dygden. Det framhålls inte som något han har socialiserats in i 

redan som barn (till skillnad från Oxenstierna), utan snarare som ett aktivt val, vilket han gjort 

med hjälp av sina ”nådiga välgörerskors moderliga uppsikt”.  

I memoarerna kan vi dock se hur Aminoffs dygdeideal vid ett flertal tillfällen krockade med 

det militära manlighetsidealets krav på att uppvisa mannamod och fysisk styrka. Detta märks 

inte minst i de många dueller Aminoff beskriver. Vi kan alltså i Aminoffs memoarer se ett 

exempel på det vacklande mellan två värdesystem som Collstedt hävdar att adelsmännen 

inom den militära manlighetskulturen ofta stod inför. Om en adelsman medvetet gick in i en 

strid så bröt han mot plikten mot Gud, men om han tillät sin ära att kränkas så bröt detta mot 

den adliga och militära hederskulturens kodex.142 Det är nog mot bakgrund av detta som vi 

ska förstå Aminoffs beskrivning av sig själv och sina motståndare i duellsituationer – och i 

synnerhet hans framhållande av hur han av ”den obehageliga nödvändighet” tvingas in i 

duellerna. 

Aminoff beskriver följaktligen sina motståndare som såväl pojkaktiga, övermodiga och drivna 

av passionerna, som burdusa och ohederliga. Det är alltid den andre som genom 

provokationer tar initiativet till oprovocerat våld, vilket Aminoff besvarar med våld endast då 

detta är rättfärdigat och absolut nödvändigt. Bakgrunden till de dueller Aminoff ”nödgas” in i 

faller under de tre dominerande konfliktkategorier som Collstedt presenterar: 1) respektlösa 

uppträdanden i offentligheten, 2) ifrågasättande av militär duglighet och 3) beskyllningar om 

lögn och ryktesspridning.143  

Konflikterna grundar sig främst på att Aminoff blir muntligt förolämpad och vanligtvis 

handlar det om förolämpningar kopplade till hans yrkesroll, men vid ett tillfälle handlar det 

faktiskt även om att han ska ha ljugit (i samband med Kinninmund-duellen). Själv beskriver 

sig Aminoff som behärskad, hederlig och motvillig. Han besvarar endast provokationen när 

det går så långt att hans ära står på spel och det därmed, enligt det rådande militära 

normsystemet (dock inte lagen), är rättfärdigat att göra detta. I duellsituationen framställer 

han sig som den starkare parten vilken, efter duellen avslutats, visar medkänsla och 

omtänksamhet gentemot den han besegrat. Efter dueller får Aminoff alltid beröm (av 

överordnade) för sitt agerande och gratuleras för segern. Vi kan således se hur Aminoff 

anspelar på flertalet prestigekategorier, för att legitimera duellerna. 
                                                           
142 Collstedt 2007, s. 132-133. 
143 Ibid., s. 202-203. 
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Under tidigmodern tid kom, som tidigare nämnts, omanlighetsfigurerna sprätthöken och 

pultronen att brukas friskt. I Aminoffs memoarer förekommer egentligen aldrig några 

anspelningar på sprätthöken, men pultronen förekommer ett flertal gånger. Pultronen används 

i anknytning till dueller dels för att beskriva motståndaren (antingen direkt eller med 

hänvisning till egenskaper kopplade till pultronen), dels för att förklara Aminoffs aggressiva 

beteende gentemot motståndaren (att han trodde att motståndaren egentligen var en pultron 

och därmed kunde skrämmas till att dra sig ur i ett tidigt skede). I samband med att Aminoff 

framhåller sin goda relation till sina underordnade kan vi se hur han å ena sidan anspelar på 

dygden, å andra sidan använder sig av den retoriska omanlighetsfiguren pultronen.  

Aminoff framhåller att en god soldat bör ha dygden som sitt främsta rättesnöre och 

kontrasterar detta med pultronens lastfulla beteende. På så sätt konstrueras en militär 

manlighet mot bakgrund av dygdeidealet samt med hjälp av bruket av just pultronen. Att 

Aminoff använder sig av pultronen, men inte sprätthöken, ska troligtvis förstås utifrån den 

manlighetskultur inom vilken han verkade. Enligt Liliequist beskrevs sprätthöken som 

förfranskad och kopplades till uppfattat förkastliga franska beteenden och egenskaper, medan 

pultronen främst sammankopplades med negativa tyska later.144 Eftersom Aminoff under en 

längre tid tjänstgjorde i den franska armén, och detta under Sjuårskriget då fransmännen stred 

mot bland annat tyskar, är det föga förvånande att han just använder sig av pultronen och inte 

sprätthöken som omanlighetsfigur. Det låg nog helt enkelt närmare till hands att använda sig 

av pultronen inom den kontext/de kontexter som Aminoff var en del av. 

Uppdagandet av fästmöns svek verkar ha haft en så pass djup påverkan på Aminoffs habitus 

att hans beteende därefter förändrades gentemot såväl kvinnor som män. Han blir efter denna 

händelse mer aktiv och mindre kontrollerad, vilket går att se i våldsrelaterade situationer. Vid 

förolämningar är en ursäkt inte längre tillräcklig och Aminoff är nu inte den avvaktande 

parten som svarar på våldsutfall, utan snarare den som tar initiativet. En intressant avvikelse 

från detta mönster går dock att se i konflikten med majoren Carl Magnus Jägerhorn. 

Jägerhorn både anklagar Aminoff för att eftertrakta hans hustru, och ordnar så att han framstår 

i ofördelaktig dager inför andra överordnade. Aminoff skriver att han hade tänkt utmana 

Jägerhorn för att få chansen att döda honom, men duellen blev aldrig av.  

Detta förklaras av Aminoff dels med att han är för ädel för att möta en sådan hederlös pultron 

som Jägerhorn i en duell, dels med att han behärskar sig för antagonistens fru och barns skull. 

                                                           
144 Liliequist 2014, s. 56-58. 
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Han beslutar sig istället för att överlämna hämnden åt Gud. Aminoff använder sig således här 

av äran, dygden och omanlighetsfiguren pultronen för att förklara varför han undviker att 

uppfylla det militära adelsidealets krav på att försvara sin ära. Utifrån Aminoffs tidigare 

hantering av ärekränkningar framstår det dock som ganska underligt att han skulle ha låtit ett 

sådant grovt angrepp på sin ära (kopplad till plikten som militär) passera. Berättar Aminoff 

verkligen hela historien? Eller är det kanske så att orsaken till den uteblivna duellen helt 

enkelt går att finna i att Jägerhorn var överordnad Aminoff och att han därför inte hade någon 

reell möjlighet att utmana honom? I memoarerna framgår det dessutom tydligt att Jägerhorn 

var en naturlig medlem i den bördsadliga homosociala gemenskapen – samma gemenskap 

som i så fall skulle bedöma huruvida Aminoffs agerande hade varit rättfärdigt eller ej. 

Utifrån källmaterialet förefaller det som att Aminoff aldrig var en del av den ovannämnda 

homosociala gemenskapen.  När Aminoff skriver om de motgångar han mötte i det militära – 

exempelvis hur han blir ”förbisedd” vid tjänstetillsättningar, eller hur överordnade tvekar på 

honom – använder han sig främst av två strategier/förklaringsmodeller för att förskjuta 

ansvaret till andra. Det rör sig antingen om falska vänner som förråder honom (som i fallet 

med ”konspirationen” under 1765 års riksdag i Stockholm), eller så beror motgångarna på att 

konkurrenter förstör för honom på grund av att de är avundsjuka över de överordnades 

positiva behandling av honom. Detta ska ses mot bakgrund av Aminoffs habitus: han saknade 

såväl den adliga uppfostran och utbildning som det ekonomiska kapital vilka adelsmän i regel 

besatt, i egenskap av sin börd. 

Detta skulle kunna förklara varför Aminoff inte verkar ha varit en del av den militära 

homosociala gemenskapen – han saknade helt enkelt det symboliska och ekonomiska kapital 

som krävdes för att komma in. Det Aminoff således hade att konkurrera med var sin karaktär; 

att genom arbetsamhet och slit söka skapa sig förutsättningar att nå högre än vad han på 

förhand kunde hoppas på. Det är troligtvis i ljuset av detta som vi ska förstå Aminoffs 

framställning av sig själv i relation till andra män och hans bruk av de olika 

prestigekategorierna ära, dygd och manlighet. Dygdig, plikttrogen samt tapper för kung och 

fosterland – det är så han vill uppfattas. Det är inte underligt att han vill det. Enligt Collstedt 

var det nämligen på basis av bland annat dessa egenskaper som en person kunde tillskrivas 

högre social prestige och på så sätt i förlängningen nå högre poster inom armén (och därmed 

ytterligare öka sin sociala prestige).145  

 

                                                           
145 Collstedt 2007, s. 202-203, 310-311, 317-319. 
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3.4. Slutord 
Carl Johan Aminoffs memoarer är levande och intressanta på många sätt. De utgör en slags 

tidskapsel som ger läsaren en inblick i hur livet kunde te sig under 1700-talet för en man i 

hans ställning. I takt med att läsaren tar sig allt längre in i memoarerna ges denne möjlighet att 

genom Aminoffs beskrivningar ta del av en 1700-talsmilitärs levda erfarenheter, samt de 

föreställningar och attityder som florerade i den tid han levde och verkade i.   

Ur memoarerna framträder bilden av en man som till synes var ganska ensam. Relationen till 

familjen präglades inte av närhet, undantaget relationen med vissa av hans bröder med vilka 

han stundtals verkar ha stått nära. Sällan omtalas manliga vänskaper på något djupare plan, 

utan närmare relationer verkar han främst ha haft med kvinnor. Trots sina många amorösa och 

erotiska relationer med kvinnor var det dock ingen av dessa som höll på längre sikt och 

Aminoff förblev således ogift. I Aminoffs habitus verkar det föreligga ett behov av att 

återkommande bekräfta sig själv och sitt handlande i syfte att skildra sig som en dygdig, 

ärofull och duglig man. Kanske är det i ljuset av hans behov att kompensera för det han 

saknade som vi främst ska förstå de sociala strategier han ger uttryck för, i förhållande till 

såväl kvinnor som män.  

De relationer Aminoff beskriver till kvinnor har i princip alltid en sexuell och/eller amorös 

underton. Han framställer sig som en eftertraktad och uppvaktad man, aldrig beskrivs ett 

misslyckande. Fram till att fästmöns svek uppdagas för honom präglas hans relationer till 

kvinnor av dygd (så till den grad att hans manlighet ifrågasätts!), men därefter visar han 

tydligare prov på sin virilitet. Genomgående präglas dock Aminoffs agerande gentemot 

kvinnor av självbehärskning. Enligt memoarerna låter han sig nästintill aldrig styras av 

”passionerna”. Den bild han målar upp av sig själv i relation till kvinnor ska sannolikt ses som 

en strategi för att i efterhand kompensera för den misslyckade förlovningen i ungdomen och 

det faktum att han förblev ogift livet ut.  

Relationerna till andra män är mycket få, även om Aminoff framhåller att han ständigt 

uppskattas av överordnade och avundas av andra som inte är lika arbetsamma som han själv. 

Genom att anspela på ära, dygd och manlighet beskriver sig Aminoff i termer av mod, styrka, 

rättfärdighet och behärskning. Svaghet visar han endast i samband med omtänksamhet och 

medkänsla för de hans älskar. Börd hade Aminoff endast till namnet men inte i praktiken, 

vilket inom den militära kulturen var av stor vikt för att nå högre positioner inom armén. Hans 

vilja att framställa sig som i stark besittning av övriga prestigekategorier – ära, dygd och 
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manlighet – ska sannolikt betraktas som sociala strategier i syfte att kompensera för de 

symboliska kapital han utifrån sitt habitus saknade. På så sätt söker Aminoff att i sina egna, 

sin samtids och sina läsares ögon etablera sitt värde som man och människa och därmed 

uppnå social prestige.  

Avslutningsvis är viss ödmjukhet på sin plats. Historikern Maria Ågren har i ett nummer om 

källkritik i Historisk tidskrift betonat två väsentliga epistemologiska komplikationer för 

historiker.146 Det handlar i princip om problemet att empiriska data alltid filtreras genom 

människor två gånger: dels genom personen som producerat källan (i detta arbete Aminoff), 

dels genom historikern som använder källan (författaren i fråga). Ågren poängterar att den 

senare aspekten sällan inbegrips i källkritiken, men att detta kan tas i beaktande om 

källkritiken kompletteras med en explicit självkritik hos författaren. Hon menar att författare 

av historiska arbeten måste synliggöra och reflektera över sina eventuella brister när det 

kommer till kunskaper, fantasi och mänskliga erfarenheter samt vår förmåga att dra slutsatser. 

Historikern måste helt enkelt enligt Ågren ställa sig frågan: vad är det jag ser och vad är det 

jag inte ser i källmaterialet? 147 

Frågan huruvida man överhuvudtaget kan nå historiska sanningar har på senare årtionden 

kommit att ifrågasättas.148 Historikern John Tosh menar att det är viktigt att vi skiljer mellan 

det förflutnas fakta och historiska fakta: ”Det förra är ändlösa och omöjliga att nå kunskap om 

i deras helhet. De senare representerar ett urval som olika historiker har gjort för historisk 

rekonstruktion och förklaring.”149 Detta betyder dock inte att vi inte bör söka kunskap om det 

förflutna, utan enbart att vi måste vara medvetna om att historiens fakta alltid är utvalda. 

Historikern måste därför vara noga med att tydliggöra vilka premisser (exempelvis syften och 

a priori-kunskap) och kriterier (exempelvis avgränsningar och urval) som har gjorts under 

arbetets gång.150 Av detta resonemang följer enligt Tosh inte total relativism: 

Vad det innebär är däremot, att historikernas egna antaganden och attityder noga måste bedömas innan vi  

kan dra några slutsatser om den historiska kunskapens verkliga ställning. […] Återskapande historia är en  

legitim verksamhet, men det är ett misstag att tro att den någonsin helt kan förverkligas eller garanterar en 

objektiv kunskap om det förflutna. […] Historia är varken paradexempel på realism eller offer för relativism. 

                                                           
146 Maria Ågren, ”Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik: några synpunkter på källkritikens roll i dagens 
historieforskning”, Historisk tidskrift 125:2, Stockholm 2005, s. 249-262.  
147 Ibid., s. 260. 
148 Fairburn 1999, s. 6-7; Tosh 2011(b), s. 141. 
149 Tosh 2011(b), s. 193. 
150 Ibid., s. 193-194. 
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Den intar en mellanställning där vetenskapliga procedurer upprätthålls för att hålla forskningens vägar så 

nära det ”verkliga” och så långt från det ”relativa” som möjligt.151  

En åtgärd som vidtagits i denna uppsats för att begränsa skeva tolkningar är inre validering, 

det vill säga att söka tydliga likheter mellan utsagor och företeelser i källmaterialet. I enlighet 

med bland annat Fairburns och Toshs rekommendationer har författaren strävat efter att 

redogöra för undersökningens premisser (syfte, frågeställning, teoretiska utgångspunkter, 

tidigare forskning som studien utgår ifrån, metod och metodologiska utgångspunkter), samt 

att placera det studerade i den aktuella historiska miljön för att i möjligaste mån söka undvika 

anakronism.152 Det senare har gjorts genom att kontinuerligt ta den kontext Aminoffs levde i 

i beaktning vid tolkningen av olika företeelser och utsagor i källmaterialet. 

Förhoppningsvis har denna studie bidragit såväl med nya kunskaper gällande 1700-talets 

manlighetsdiskurs, som till att synliggöra att manligheter och manlighetsideal är föränderliga 

fenomen. Det senare är av vikt då det finns behov av att problematisera och nyansera 

diskussionen kring vad som många gånger uppfattas som eviga manliga ideal. Oavsett om 

detta arbete inte kan sägas bidra med några sanningar om det förflutna, hoppas författaren att 

det har bidragit med ett exempel på hur manlighet kunde konstrueras i 1700-talets Sverige. 

Detta genom en redogörelse av en mans subjektiva, levda erfarenheter – nämligen Carl Johan 

Aminoffs. En man som i samtiden var en ovanlig skribent men som, om vi ska tro hans egna 

utsagor, inte sällan var just rätt man på rätt plats. 

  

                                                           
151 Tosh 2011(b), s. 199, 205, 218. 
152 Fairburn 1999, s. 25-26, 81-83; Tosh 2011(b), s. 27-29, 53-54, 143-144, 219-220. 
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4. SAMMANFATTNING  
I denna uppsats studeras manlighetskonstruktioner som sociala strategier i 1700-talets Sverige 

genom en djupstudie av den nyländske dragonen Carl Johan Aminoffs memoarer. Aminoff 

kan sägas utgöra ett exempel på det tidigmoderna Sveriges militära manlighet, men han var en 

i samtiden ovanlig skribent. I analysen jämförs Aminoffs manliga självrepresentation med en 

samtida mans manlighetskonstruktion, nämligen Johan Gabriel Oxenstierna.  

Aminoffs memoarer har undersökts utifrån två frågeställningar som syftar till att utreda vilka 

anspelningar på manlighet/omanlighet som förekommer i memoarerna i samband med 

Aminoffs beskrivningar av sina relationer till kvinnor respektive till andra män. Utifrån detta 

har författaren analyserat hur Aminoff framställer sig själv som person men framför allt som 

man, samt hur detta kan tolkas i termer av sociala strategier.  

I uppsatsen används det retoriska perspektivet på manlighet dels som analytiskt ramverk, dels 

som en metodologisk strategi. Även begreppen virilitet, social prestige, social strategi och 

habitus används för att analysera Aminoffs självrepresentation. Rent konkret har 

källmaterialet studerats genom kvalitativ närläsning utifrån ett mikrosociologiskt 

angreppssätt, med hjälp av ett flertal på förhand specificerade undersökningsparametrar. 

I relation till kvinnor beskriver sig Aminoff som en uppvaktad, eftertraktad och viril man, 

som emellertid nästintill alltid behåller kontrollen över sina ”passioner” i syfte att leva ett 

dygdigt liv. I relation till andra män beskriver Aminoff sig själv som en plikttrogen och lojal, 

men något distanserad man. Han framställer sig som en lovordad soldat som prioriterar 

plikten i tjänsten före allt annat – framför såväl kärleksintressen som manliga vänner.  

Aminoffs manliga självrepresentation präglas av anspelningar på de i samtiden viktiga 

prestigekategorierna ära, dygd och manlighet. I jämförelse med den samtida Oxenstierna blir 

det tydligt att Aminoff känner ett behov av att genom olika sociala strategier kompensera för 

dels sina bristande förutsättningar kopplade till börd, dels det faktum att han förblev ogift och 

därmed i samtidens ögon aldrig någon ”riktig” man.  

Det framstår som mycket viktigt för Aminoff att betraktas som en man som alltid satte den 

militära plikten framför allt annat. Beskrivningar av misslyckanden som beror av Aminoff 

själv och/eller brister i hans egen person förekommer mycket sällan i källmaterialet. Istället 

framstår Aminoff, utifrån framställningen i memoarerna, som ständigt rätt man på rätt plats. 
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Bilaga 1: Operationaliseringsförfarande 
Tabellen nedan visar hur operationaliseringen av uppsatsens frågeställningar har gjorts – det 

vill säga på vilket sätt de olika aspekterna i uppsatsens frågeställningar har brutits ned till 

konkreta undersökningsparametrar. Källmaterialet har därefter studerats med fokus på dessa 

undersökningsparametrar.  

Områden Undersökningsparametrar 

Relationernas karaktär Typ: Dikotomier – det ena eller andra 

Frågeställning 1: 
..i förhållande till kvinnor 

Påflugen Uppvaktad  

Kvinnokarl Eftertraktad  

Virilitet, lust Dygd, självbehärskning 

Frågeställning 2: 
..i förhållande till andra män 

Mod Feghet 

Styrka  Svaghet 

Oprovocerat våld Rättfärdighet och behärskning 

Känslor och känslouttryck Typ: Frågor – hur och när? 

Gråtande  På vilket sätt? I vilka situationer? 

Förälskelse och uppvaktning På vilket sätt berättar han 
om sina erövringar? 

Hur går han tillväga när han 
uppvaktar? 

Omtänksamhet och medkänsla På vilket sätt? I vilka situationer? 

Förakt och avståndstagande På vilket sätt? I vilka situationer? 

Aggressiv / Lugn På vilket sätt? I vilka situationer? 

Aktiv / Passiv På vilket sätt? I vilka situationer? 

Stolthet / Förödmjukelse, skam På vilket sätt? I vilka situationer? 

Aspekter för analys: 
Text: Hur beskriver han sig själv och hur värderar han 
dessa aspekter av sig själv?  
Kontext: Hur värderades dessa aspekter i samtiden 
utifrån föreställningar om manligt/omanligt? 

 

Typ: Dikotomier – det ena eller andra 

Egenskaper  Positiva / Manliga Negativa / Omanliga 

Fysiska attribut Positiva / Manliga Negativa / Omanliga 

Förmågor Positiva / Manliga Negativa / Omanliga 

Karaktärsdrag Positiva / Manliga Negativa / Omanliga 

 


