
Ett 140 år gammalt kärleksbrev från Villands 
Vånga. 

 

Intressant prov på 1700-talets kärleksbrevskriveri bland 
allmogen. 

_____ 
 
Bland gamla hemmanshandlingar, dagböcker och brev från gården Grönhult i Vånga socken 
har jag även funnit kärleksbrevet, som följer här nedan. Brevet äges av brevskrivaren Ola 
Oredssons sonsons döttrar. Det kan ej anses indiskret att efter 140 år publicera det och låta 
läsarna få en inblick i 1700-talets kärleksbrevskriveri bland allmogen. 
 
    Flera av Ola Oredssons brev äro av hans son Ored Olsson skänkta till kulturhistoriska 
museet i Lund. Ett av dem, där han i 10§§ tolkar sina känslor för sin ”allra käraste och för-
trognaste ven i verlden Svenborg Åkesdotter”, är för benäget genomläsande utställt i en mon-
ter i salen för de religionshistoriska samlingarna. 
 
    Breven äro synnerligen välskrivna och röja en rätt god stilistisk förmåga. En tradition inom 
släkten förmäler att Ola Oredsson hade stor håg att studera till präst, men att hans fader mot-
satt sig detta, yttrande: ”Han är för god att bliva präst, han skall bliva bonde”.  Detta är ett 
typiskt uttryck av en av de självsäkra bondearistokraterna på släktgårdarna här uppe. Av bre-
ven att döma skulle Ola Oredsson säkerligen ha blivit en ypperlig präst, men som bonde sköt-
te han sig också duktigt och förökade sin egendom ej obetydligt. 
 
    Han använde gärna, märkvärdigt nog, tyska glosor i sina brev. Intendent Karlin vid ”Kul-
turen” i Lund yttrade vid ett tillfälle, att detta berodde på att Ola Oredsson under det för 
Sverige så föga smickrande Pommerska kriget 1757 själv ridit för sitt rusthåll och under uppe-
hållet i Pommern lärt sig en del tyska. Detta torde dock vara föga troligt. Författaren av brevet 
här nedan är säkerligen ej en 50-årig person, vilket han under ovan antydda förhållanden mås-
te vara. Sina kunskaper i tyska språket torde han ha inhämtat på annat sätt. Man finner även 
av hans efterlämnade papper, att han ej var obekant, med Sveriges skönlitteratur. Samuel 
Colombus (d. 1679) har särskilt vunnit hans erkännande, och han kallar honom på ett ställe 
för den makalöse. 
 
    Vi övergå till brevet adresserat till ”Ärliga och Sedesamma Pigan Svenborg Åkes Dotter i 
Dyneboda”. 
 
”Min trogna väninna och ljuvaste vän kär 
Jag nu efter löfte till dig skriver här, jag därtill är hågad, jag nu skriva vill, nu skall jag 
försöka, hur det kan gå till. 
 
Min käraste. Jag tackar deg för sednast, då vi sista gången voro tillsammans. Jag kommer med 
glädje ihog, huru vi med förtrolig vänskap, hjärtlig hugnad talades vid om vårt av Guds allvisa 
försyn tillämnade och tilltänkta äkta stånd, vilket samtal icke annat kunde än göra vårt för-
troende till hvarandra allt större och starkare och göra våra hjärtans tankar om hvarandra allt 
mer och mer bekanta. Och göra vår kärlek till hvarandra allt mer och mer brinnande och 
åstadkomma ljufliga, rena och kyska tankar om hvarandra, så att vi med glädje kunna komma 
ihog hvarandra och minnas vårt sista sammanvistande. Jag kommer ihog, att du min upprik-



tiga och kära väninna gjorde mig den äran och bad, att jag snart skulle komma och hälsa på 
dig och dina kära Föräldrar, för hvilket tillbud jag dig vänligen tackar, och jag svarar därpå, 
att jag intet kommer förrän i nästkommande Julehelg, ty då vill jag med lust och nöje komma 
och helsa på Eder, och beder jag, att du icke misstycker, det att jag blir så länge därifrån, ty i 
skolen veta, att jag icke gör det till att jaga någon skräck och fruktan uti Eder, utan jag gör det 
för följande orsakers skull, nemligen, först är det icke nödigt, att jag så ofta går dit, ty hvad 
som talat och lofvat är oss emellan på båda sidor, det är oryggligt och står fast, och jag tvivlar 
intet på Edert ord och löfte, utan det är städse som en levande röst uti mitt hjärta, och hvad jag 
haver lovat mågen I tro, och jag vill, att I skolen det tro, ty jag är härutinnan osviklig och tro-
fast och skall med glädje redligen hålla hvad jag hafver lovat, och detta skall glädja oss på 
båda sidor. För det andra är det icke anständigt, att jag så ofta löper dit, ty då såge det ut, som 
jag vore så oförskämd, att jag icke visste hvad tack ärbarhet och måttlighet härutinnan vore, ty 
då finge mina motståndare och försmädare tillfyllest infall till att lasta och försmäda mig och 
att fälla sina många omdömen, sina onyttiga fördomar och stygga okvädningsord om mig 
själv och dig, min käresta, och då såge det ut, som du och jag min käresta, vi hade något oss 
emellan att förrätta, som vi icke borde gjöra, du vet väl hvad jag menar, och då blefve snart 
vår ära utskämd och vi blefve av våra försmädare kallade otuktiga och osvikliga och kort sagt 
bara skamfläckar i samhället. 
 
    För det tredje vill jag icke komma så ofta till att besvära och omaka Eder ty jag är så sin-
nad, att jag icke gärna vill vara någon människa till tunga och besvär, men jag finner, att när 
jag kommer till Eder, gören I Eder så mycken möda och kostnad för den skull, så att I icke 
veten på hvad sätt I villen fägna mig bäst, för hvilket jag tackar Eder Tusenfaldt, och önskar 
jag att jag kunde vara Eder så till nöje och behag, så att både I mina käre Svärföräldrar och du 
min käresta kunde hafva hugnad och nöje af mig hvarest I sågen mig för Edra ögon, ty då 
vore vår kärlek rättskaffens. Du min allrakäraste bland alla menniskors barn på jorden, jag 
kan icke beskriva med vad glädje och hugnad jag kan taga min penna i handen och beskrifva 
för dig mitt hjärtas tankar och mening på ett förtroligt och redligt sätt, jag skall för dig hvad 
vidkommer icke dölja det ringaste. Du har på ett redligt sätt försäkrat mig med vänligaste ord 
och behagligaste åtbörder om ditt förtroende och din kärlek till mig, och du har mig lofvat att 
efter yttersta kraft och yttersta förstånd och vara mig till tjenst och behag, och just detta är det 
endaste, jag fordrar af dig, och just detta är det angelägnaste, som jag förväntar, att du min 
kära fästemö framför alla andra i världen vill med glädje bevisa mig. Detsamma lofvar ock 
jag dig med glädje tillbaka igen. Vi skola vara uti glädje och förtroende såsom ett, vi skola 
inbördes draga hvarandras bördor med saktmodighet och tålamod, uti alla lyckans omskiften 
skola vi vara lika delaktiga vare sig antingen lycka eller olycka, medgång eller motgång, 
rikedom eller fattigdom, sjukdom eller hälsa, glädje eller sorg, nöd eller goda dagar, och vi 
skola mot hvarandra bevisa trohet och redlighet i liv och lefverne i nöd och död, och det så 
sant som Herren lefver. Gud allena vet huru gärna jag vill alla menniskor väl, jag vill gärna 
tjena hvar och en på det bästa sätt, ty jag kan ock behöfva dess tjänst igen vid ett eller annat 
serdeles tillfälle, ty jag är intet annat än stoft och aska, uti mig sjelf ovärdig och  odogse till 
allt gott, som Gud mig från mitt första inträde på denna verldens skådeplats och intill denna 
stund har bevisat, men af Guds nåd är jag det jag är, ty sjunger jag med betänkande: 
 
 ”Jag mig nu fullväl erindrar  

huru Guds nåde med mig gick 
uti de år, som var mindre, 
då jag förstod ej verldens ockick, 
mig Herren förde underlig, 
att intet kunde skada mig. 
Tack, store Gud, som mig ledsagat 
och fört så underliga fram 



och mig af synder underlig dragit, 
att jag ej kommit uppå skam, 
och ville du helt nådelig 
i glädjen evigt taga mig.” 

 
Se här min käresta, här har jag nu efter löfte, efter min enfaldighet uti välmenthet skrivit dig 
till, häruti är för mitt hjärta upplåtet, att du liksom ser uti hjärtat och skådar mina tankar här-
om, och vet att jag icke tänker något falskt, utan jag menar rent och uppriktigt. Det är för oss 
ganska hugheligt, att vi så kunna upplåta våra hjärtan och icke dölja det ringaste för hvaran-
nan, nu kunna vi allena trygga oss vid hvarannan med glädje och lefva i större trygghet än här 
tillförne. Vi viljom derför framlefva vår tid uti Gudsfruktan, uti ärbarhet och dygd uti en kysk 
och gudelig vandel och intet med vett och vilja missfirma honom, som sagt hafver: ”Du skall 
intet öfverträda mina bud, ty jag är Herren.” 
 
    O, du Helige Gud, du som äktenskapets stiftare är, det är intet vårt eget göromål, att vi 
tvenne kön älskar hvarandra under ren och kysk kärlek, utan du hafver av evighet oss dertill 
utvalt och från våra spädaste år denna kärlek uti våra hjärtan planterat, och genom dig är det, 
att vi nu hafva beslutit en ren äkta trolovning oss emellan. O, så låt det med tiden, som tänkt 
är, vinna sitt önskade ändamål, så att det må lända oss till nytta och dig till ära i tid och evig-
het. 
 
    M e i n  l i e b e r  S c h a t z , läs detta brefvet för dina föräldrar, när tillfälle medgifves. Nu 
intet mer denna gången utan en flitig helsning från mig och till dig, min käraste fästemö, ljuf-
vaste vänninna och utvalda vän, jag är och skall framgent förblifva dig en uppriktig, förtrolig, 
kär, redlig, huld och trogen vän i verlden. 
 
    Grönhult den 13 november 1787. 
    O l a   O r e d s s o n.” 
 
 
    Ola Oredsson har även lämnat efter sig en del dikter, och som komplement till hans brev 
här ovan vill jag citera några versrader ur en av hans dikter, där han filosoferar över frieri och 
äktenskap: 
 
 ”Snart  äkta  knuten  knytas  kan 
 Men  ej  så  lätt  upprifvas. 
 Gud  nåde  qvinna  och  den  man, 
 Som  onda  makar  gifvas. 
 I  ensamt  stånd  långt  bättre  är 
 Sin  enskildt  tid  förnöta 
 Än  så  en  maka  sur  och  tvär, 
 Den  man  dock  städs  bör  sköta.” 
 
    Det bör nämnas att Grönhult och Dyneboda äro granngårdar, och även att den ”brinnande” 
kärleken resulterade i äktenskap den 10 december 1789. 
 
                                                                                                                                        Götho 
 
 
 
Avskrift av ett manuskript från 1927. 
Signaturen Götho var folkskolläraren Gustaf Nilsson i Mjönäs. 


