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Abstract 
 

 

This dissertation is a study of how the culture of sensibility was expressed in the everyday 

practices and social relations of the Gjörwell family. Headed by publicist, publisher and 

royal librarian Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811), the Gjörwell family served as the 

centre of a wide circle of friends in late 18th-century Stockholm. Gjörwell has been 

regarded as one of the first Swedish representatives of 18th-century sensibility as well as 

an archetype of the Swedish cult of friendship. Due to his effusive emotional 

expressiveness and passionate friendships with other men, Gjörwell has largely been 

derided as effeminate by researchers from the 19th century onwards.  

 

Using theoretical perspectives from the field of the history of emotions (more concretely 

the perspectives of William Reddy, Barbara Rosenwein and Monique Scheer) this study 

centres on the emotional practices of the Gjörwell family, especially taking aspects of 

gender, class, sexuality and power into account. Gjörwell’s vast collection of family and 

friendship correspondence forms the empirical basis of this study. 

 

This study shows that the Gjörwell family and circle of friends in many ways could be 

regarded as an emotional community in which primarily emotions of happiness and joy 

are expressed. Furthermore, this study shows how the exercise of power could form part 

in the creation of an emotional community, as Gjörwell makes constant attempts to 

influence the way family members and friends manage their emotions, strongly dissuading 

them from the expression of melancholy.  

 

Although he has been viewed as effeminate by posterity, Gjörwell in fact regards himself 

as manly. This is due to his ability to remain joyful through adversities which testifies to 

his strong, and therefore manly, nervous organisation. This study thus further illustrates 

how a marked shift in masculine gender norms took place between the 18th and 19th 

centuries.  

 

This study also shows how expression of tender emotion could be a way of reinforcing 

personal status. This was due to the close association made between sensibility and virtue, 

in itself a central concept during this era. As Gjörwell is denied recognition in his 

professional life, the expression of tender emotion – and thus of virtue – becomes an 

important aspect of his personal life. 

 

 

Keywords: sensibility, sentimentalism, emotional practices, emotional community, 

history of emotions, eighteenth century, Carl Christoffer Gjörwell, friendship 
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1 

INLEDNING  
 

 

Min önskan och min känsla för min lilla Stafva är altid densamma: at 

du må vara och blifva lycklig uti dit hjerta, uti dit sinne och uti hela din 

lefnad! Men sötaste Stafva, vissa dina uttryck uti dina bref och 

postscripta utmärka en liten oro i själen, en släng af mjältsjuka, som 

innerligen bedröfva din söta far, som verkeligen mången stund lider, 

när jag tänker: din Stafva är intet så lycklig, som hon kunde vara, om 

hon bara sjelf ville.1 

1792 skrev Carl Christoffer Gjörwell ett brev till sin dotter Stafva där han berörde 

vad han uppfattade som hennes obefogade mjältsjuka, det vill säga melankoli.2 

Stafva, som då var 23 år gammal hade nyligen gift sig med en välbärgad 

grosshandlare och flyttat från föräldrarnas hem i Stockholm till makens hus i 

Norrköping. Trots att fadern hade förståelse för att hon saknade sin familj och 

sitt gamla hem, ansåg han att dottern hade haft stor tur i sitt val av make och 

därför själv borde kunna förbyta sin saknad i lycka – om bara viljan fanns. 

Underförstått skulle hennes oförmåga att uppbåda ett lyckligt sinne innebära 

fortsatt lidande för hennes far.  

Det var inte vilken fader som helst som gav sin dotter råd på känslornas 

område. Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811) har betraktats som en av de första 

svenska representanterna för den slags känslosamhet som blev en del av det 

kulturella och sociala livet under den senare hälften av 1700-talet.3 I sin samtid 

gjorde sig Gjörwell känd som publicist och förläggare. Av litteraturvetaren Hans 

Östman har han definierats som ”en av de mest mångsidiga och betydande 

kulturpersonligheter man kan finna i Sverige under den senare halvan av 1700-

talet”.4 För sina insatser på det litterära fältet gavs Gjörwell benämningen ”de 

lärda mödors patriarch” av den samtide författaren Thomas Thorild. Thorild 

menade att det var Gjörwell ”som med sina arbeten, och sin allmänneliga nit, 

först danade Oss til en lärd Stat, både innom oss sjelfva, och i Europen: hvars

                                                             
1 KB EpG 12:1 Nr 71 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 13/2 1792. 
2 Dessa användes som utbytbara termer i samtiden. För en närmare beskrivning se s. 88 i föreliggande 
arbete. 
3 Henrik Schück & Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria. D. 3, Frihetstiden (Stockholm, 
1985[1927]), s. 92.  
4 Hans Östman, ”Några axplock ur Carl Christoffer Gjörwells korrespondens”, Personhistorisk 
tidskrift 97:1 (2001), s. 5  
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egen eld altid uplifvat alt omkring sig, altid väckt andras dygd och uptändt deras 

snille”.5 Frågan är om han inte även bör betraktas som en känslans patriark. 

Familjen Gjörwell bestod förutom Gjörwell själv av hustrun Brita Nora, sonen 

Carl Christoffer och döttrarna Louise och Stafva. Gjörwell, själv född i Skåne som 

oäkta son till en klockardotter och en adlad militär, hade genom sitt giftermål 

med Brita Nora fått en nära anknytning till Stockholms borgarklass. 

Litteraturhistorikern Oscar Levertin skriver: 

Själf tillhörande den litterära och lärda världen, blef Gjörwell således 

djupt invuxen i Stockholms borgerskap och kunde i första hand gifva en 

bild af den dåtida hufvudstadens hela medelklass, medan hans 

anseende som lärd, hans inflytande som tidningsman och mångfaldiga 

förbindelser också läto honom blicka in i de högre ståndens lif. Hans 

vänskaps- och bekantskapskrets var i själfva verket enastående både 

uppåt och nedåt.6  

Tillsammans utgjorde familjen centrum för en vid vänskapskrets där ett intresse 

för litteratur, en idealisering av vänskap och en känslomässig uppskattning för 

naturen i stor utsträckning utgjorde en gemensam nämnare. Levertin konstaterar 

att de flesta av Stockholms ”vittra och lärda män” hittade ut till familjens hem på 

Djurgården.7  

Förutom sitt arbete inom den litterära sfären har Carl Christoffer Gjörwell 

också gjort sig känd för att ha ansamlat vad som troligtvis utgör den största 

svenska privata brevsamlingen från senare hälften av 1700-talet. Samlingen är ett 

tidsdokument som saknar motstycke från denna period och inkluderar 

korrespondens till och från familj, vänner, kollegor och gynnare. Vad gäller 

korrespondensen mellan familj och vänner karaktäriseras den av sin stora 

detaljrikedom och den nära skildring som den ger av familjens vardagsliv. 

Samlingens betydelse som historisk källa har betonats av tidigare forskning. 

Enligt litteraturhistorikern Otto Sylwan utgör den en ”genom sin omfattning och 

fullständighet enastående samling, ett ovärderligt material för vår lärdoms-, 

litteratur- och kulturhistoria under 1700-talets senare del”.8 Sylwan menar att vi 

i Gjörwells familjekorrespondens lär känna ”ett stockholmskt hem från seklets 

slut på så nära håll som det är möjligt”.9 Idéhistorikern Sten Lindroth betecknar 

i sin tur Gjörwells korrespondens som ”ett enastående material till det senare 

1700-talets svenska kultur- och personhistoria”.10 Idéhistorikern Lars Lindholm 

                                                             
5 Thomas Thorild, En critik öfver critiker (Stockholm, 1990), s. 100.  
6 Henrik Schück, Oscar Levertin & Carl Christoffer Gjörwell (red.), Svenska memoarer och bref. 2, 
Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref (Stockholm, 1900), s. xii.  
7 Oscar Levertin, Från Gustaf III:s dagar (Stockholm, 1896), s. 233. ”Vitterhet” var en term som 
applicerades på skönlitteratur.  
8 Se Otto Sylwans förord i Carl Christoffer Gjörwell, En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev. 
1757-1778 (Stockholm, 1920), s. xxxvi. 
9 Sylwans förord i Gjörwell (1920), s. v.  
10 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden (Stockholm, 1989), s. 90. 
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ser samlingen som en ”oumbärlig källa till sin tid”.11 Paradoxalt nog kan Gjörwells 

ambition att bevara en så stor mängd personliga dokument till eftervärlden ha 

bidragit till att dessa inte använts som källor i akademisk forskning i någon större 

utsträckning. Litteraturvetaren Hans Östman menar att detta samlade materials 

massiva omfång troligtvis bidragit till att Gjörwell inte blivit föremål för någon 

djupare vetenskaplig studie under modern tid.12 Nutida forskning om Gjörwell 

har istället beskrivits som fragmentarisk.13  

När Gjörwell har uppmärksammats inom tidigare forskning är det, förutom 

hans arbete på det litterära fältet, ofta hans känslosamhet som berörts. 1700-talet 

var ett århundrade då känslor fick en ökad betydelse inom det kulturella och 

sociala livet. Det var särskilt ett begrepp – sensibiliteten – som fick sammanfatta 

den förmåga att beröras och känna medlidande som gavs stort värde under i 

synnerhet senare delen av seklet. Utvecklingar inom så vitt skilda fält som 

moralfilosofi, fysiologisk forskning och skönlitteratur hade bidragit till att 

etablera detta begrepp bland europeisk över- och medelklass. På en 

grundläggande nivå syftade det på individens känslighet inför intryck från 

omvärlden. På ett fysiologiskt plan var sensibiliteten relaterad till människans 

nervorganisation. Denna upptagenhet vid känslor har, med en något 

nedvärderande ton, definierats som känslokult.14 Den har även kallats 

”sensibilitetskultur”.15 En med sensibiliteten nära besläktad term var sentiment, 

som under 1700-talet betecknade en slags moralisk reflektion influerad av känsla 

eller en slags förfinad känsla.16 Sensibiliteten var i sin tur nära relaterad till frågor 

om klass och kön. Idéhistorikern Karin Johannisson betonar hur den fick roll av 

                                                             
11 Lars Lindholm, ”Carl Christoffer Gjörwell”, Svenskt biografiskt lexikon, band 17 (Stockholm, 1967-
68), s. 148.  
12 Östman (2001), s. 5. Nutida studier som fokuserar särskilt på Gjörwell berör i huvudsak hans roll 
som förläggare och tidningsman. Idéhistorikern Jacob Christensson har gjort en studie över Gjörwells 
försök att upprätta en svensk version av Diderots och D’Alemberts Encyclopédie i sin avhandling 
Lyckoriket. Studier i svensk upplysning (Stockholm, 1996). Litteraturvetaren Ingemar Oscarsson har 
skrivit om Gjörwells roll som förlagsman under den politiskt turbulenta frihetstiden i uppsatsen 
”’Rikets frihet, borgerlig frihet, skrif-frihet’. Gjörwell och Den politiske Aristarchus 1769-72”, i Marie-
Christine Skuncke och Henrika Tandefelt (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens 
politiska kultur 1766-1772 (Stockholm, 2003). Han har även berört den rapportering av svenska 
nyheter som Gjörwell bidrog med till tidskrifter på kontinenten i ”Svensk 1700-talsjournalistik på den 
europeiska arenan. Gjörwell som Sverigerapportör till utlandspressen”, Presshistorisk årsbok. 2001 
(Stockholm, 2001). Tilda Maria Forselius har undersökt Gjörwells bidrag till utvecklingen av svensk 
veckopress i avhandlingen God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och 
andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730-1773 (Göteborg, 2013). Stefan Ekman har 
undersökt hur Gjörwell relaterade till Jean-Jacques Rousseau i sin tidskrift Den Swenska Mercurius. 
Se Stefan Ekman, ”Dåren, den dygdige medborgaren och den skadlige filosofen. Carl Christoffer 
Gjörwells bilder av Rousseau i Den Swenska Mercurius 1755-1756”, i Jennie Nell & Alfred Sjödin 
(red.), Kritik och beundran. Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750-1850 (Lund, 2017). 
13 Oscarsson (2001), s. 41. 
14 Martin Lamm, Upplysningstidens romantik. Den mystiskt sentimentala strömningen i svensk 
litteratur. Förra delen (Enskede, 1981[1918]), s. 359. 
15 G. J. Barker-Benfield, The Culture of Sensibility. Sex and Society in Eighteenth-century Britain 
(Chicago, 1996); Karin Johannisson, Melankoliska rum. Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten 
tid och nutid (Stockholm, 2009), s. 95. 
16 Denna gav sedan upphov till termen “sentimentalitet”. Se Janet Todd, Sensibility. An introduction 
(London, 1986), s. 6-7 och Barker-Benfield (1996), s. xvii. 
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klassmarkör och statuskod i ett 1700-tal som präglades av ståndsuppluckring och 

snabba omgrupperingar av klass.17 Medan en hög grad av sensibilitet kopplades 

samman med status och förfining, kunde den också slå över i patologiska tillstånd 

som främst ansågs drabba kvinnor.18 Det faktum att även män öppet kunde ge 

uttryck för sina känslor och fälla tårar under denna period har särskilt 

uppmärksammats av eftervärlden.19 

Gjörwells känslosamhet tog sig bland annat uttryck i hans vänskapsrelationer 

och han har betraktats som arketypisk för 1700-talets vänskapskult.20 

Vänskapskulten utgjordes av en strömning som kan kopplas samman med den 

uppvärdering av känslor som gjorde sig gällande under senare hälften av seklet. 

Vänskapens förtjänster betonades kraftigt och vänskapsrelationer kunde 

betecknas av en stark känslomässig intensitet. Denna intensitet stegrade mot 

seklets slut då vänskapsrelationer i ökande grad tog uttryck som liknade 

romantiska kärleksrelationer med passionerat språkbruk, kramar och kyssar.21 

Relationer inom vänskapskulten hade typiskt sett en homosocial karaktär, vilket 

innebar att män främst var vänner med män och kvinnor med kvinnor. På senare 

tid har forskare – i synnerhet vad gäller vänskapsrelationer mellan män – 

debatterat hur dessa relationer ska tolkas. Ska vänskapskulten ses som uttryck 

för en slags manlighet som var mer tolerant för fysisk och emotionell intimitet än 

vad som under senare tid kom att anses acceptabelt? Eller var dessa passionerade 

relationer uttryck för samkönat begär?22 

För sitt känslofulla uttryckssätt och vurmande för vänskapen har Gjörwell fått 

motta relativt hårda omdömen av forskare från andra hälften av 1800-talet fram 

till nutid. I dessa omdömen ligger ofta en mer eller mindre explicit bedömning av 

Gjörwell som omanlig. I den nutida uppfattningen av Gjörwell kommer även en 

sexualitetsaspekt till uttryck – litteraturvetaren Jakob Staberg har betraktat 

Gjörwells sätt att beskriva relationen till en ung vän som erotiskt.23 Vad gäller 

förklenande omdömen definierade Oscar Levertin Gjörwell som en ”blödig”24 och 

                                                             
17 Johannisson (2009), s. 120. 
18 Michael Stolberg, Experiencing illness and the sick body in early modern Europe (Basingstoke, 
2011) s. 180. 
19 Peter Hansen, ”Den gråtande mannen”, Tvärsnitt 26:1 (2004). 
20 Levertin (1896), s. 253; Jakob Christensson, ”Kärlek eller vänskap? En gustaviansk lexikografs 
slutgiltiga ståndpunkt”, i Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén (red.), Ljuva möten och ömma 
samtal. Om kärlek och vänskap på 1700-talet (Stockholm, 1999), s. 268. 
21 Jonas Liliequist, ”Manlighet och socialitet. Från duellernas hedersretorik till 1700- och 1800-talens 
vänskapskult”, i Ann-Katrin Hatje (red.), Historiens mångfald. Presentation av pågående forskning 
vid Institutionen för historiska studier (Umeå, 2004), s. 87-89. 
22 Jonas Liliequist, ”Sexualiteten”, i Jørgen Lorentzen & Claes Ekenstam (red.), Män i Norden. 
Manlighet och modernitet 1840-1940 (Möklinta, 2006), s. 169; Raymond Stephanson, ”’Epicoene 
friendship’. Understanding male friendship in the early eighteenth century, with some speculations 
about Pope”, The Eighteenth Century 38:2 (1997); George E. Haggerty, ”Male Love and Friendship in 
the Eighteenth Century”, i Katherine O'Donnell & Michael O'Rourke (red.), Love, sex, intimacy, and 
friendship between men. 1550-1800 (Basingstoke, 2002). 
23 Jakob Staberg, Att skapa en ny man. C.J.L. Almqvist och MannaSamfund 1816-1824 (Eslöv, 2002), 
s. 99. 
24 Levertin (1896), s. 225. 
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”vek sentimentaliker”25 under det sena 1800-talet. Gjörwells tidiga uppväxt hos 

två djupt troende fastrar hade enligt Levertin bidragit till att ”drag af ordrik och 

from gammal mamsell satt i honom till hans dagars ända”.26 En liknande 

slutledning drogs av Otto Sylwan som 1896 framhöll: 

Af naturen känslosamt anlagd hade han i sin spädaste ålder varit 

föremål för sina gamla fromma fastrars kärleksfulla omsorger, och 

ehuru han tidigt rycktes bort från dem, vill man dock gärna tillskrifva 

denna uppfostran något af den brist på manlig fasthet, det klemande 

med sina egna ömma känslor, som jämt och ständigt trädde fram hos 

Gjörwell.27 

Lars Lindholm har i sin tur påstått att Gjörwells hyllande av vänskapen antog 

”löjliga former”.28 Idéhistorikern Sten Högnäs har hävdat att Gjörwells 

vänskapsrelationer visade på de ”fjolliga drag” som vänskapen kom att anta 

under slutet av seklet.29 Litteraturhistorikerna Henrik Schück och Karl Warburg 

har benämnt honom som en barnslig optimist. De ansåg att Gjörwell förvandlade 

vänskapen till ”en kult, som han utövade med en sentimentalitet, som ofta slog 

över i det komiska”.30 Hans Östman har till och med hävdat att Gjörwells 

”påfrestande naiva” uttalanden skulle vara en av anledningarna till att så få 

forskare studerat hans person närmare.31  

Gjörwell är dock långt ifrån ensam bland 1700-talets män att med tiden 

kategoriseras som omanliga. Snarare tycks detta vara ett förhållningssätt som 

senare forskning ofta intagit mot de män som gav uttryck för den slags 

känslosamhet som upphöjdes under seklet. Ofta tillskrivs dessa män feminina 

eller barnlika drag. I sin avhandling över Jonas Carl Linnerhielm, tecknare och 

vän till familjen Gjörwell, betonar Harald Schiller hur Linnerhielms personlighet 

visade drag av feminin vekhet och obeslutsamhet. På samma sätt som Levertin 

och Sylwan drar slutsatsen att Gjörwell påverkats av sina fastrar, anser Schiller 

att Linnerhielms femininitet antagligen härrörde sig från att han växt upp med 

ett stort antal kvinnor boende i huset.32 Samma litteraturhistoriker som kritiserat 

Gjörwell har på liknande vis hävdat att adelsmannen och skalden Johan Gabriel 

Oxenstiernas personlighet karaktäriserades av blödighet, viljesvaghet och vekhet, 

något som även ska ha gjort avtryck på hans diktning.33 Naivitet och vekhet 

                                                             
25 Se inledning av Levertin i Schück, Levertin & Gjörwell (1900), s. xi.  
26 Levertin (1896), s. 226.  
27 Otto Sylwan, Svenska pressens historia till statshvälfningen 1772 (Lund, 1896), s. 193. 
28 Lindholm, (1967-68), s. 146.  
29 Sten Högnäs, ”Lidelsefull vänskap och förnuftig kärlek”, i Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén 
(red.), Ljuva möten och ömma samtal. Om kärlek och vänskap på 1700-talet (Malmö, 1999), s. 21.  
30 Schück & Warburg (1985[1927]), s. 92, 98. 
31 Östman (2001), s. 5.  
32 Harald Schiller, Jonas Carl Linnerhielm (Stockholm, 1939), s. 39-40. 
33 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. 19-21. 
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tillskrevs även poeterna och adelsmännen Gustaf Philip Creutz och Gustaf 

Fredrik Gyllenborg av litteraturhistorikern Martin Lamm. Fast Creutz verkade 

som ambassadör i Frankrike förblev han enligt Lamm ”ett stort barn” genom 

livet, präglad av sin naivitet och omisstänksamhet.34 Gyllenborgs ”vekhet och 

impulsivitet” gjorde det enligt Lamm i sin tur svårt för honom att motstå ”yttre 

påtryckning”.35 Vekheten präglade till och med hans utseende – i en kommentar 

över Gyllenborgs porträtt påpekar Lamm hur detta utmärks av ”vek harmoni” och 

en ”trohjärtad blick” från hans ”stora barnaögon”.36 Dessa uttalanden tyder på att 

det skett en genomgripande förändring i hur man betraktat förmågan och 

lämpligheten hos män att uttrycka känslor mellan 1700- och 1800-tal. En 

bedömning av manlig känslosamhet som gör sig gällande ända upp till nutid.  

Det finns dock ett exempel på en reservation mot Gjörwells uttryckssätt som 

gjordes av en av hans samtida. Den ovan nämnde Johan Gabriel Oxenstierna, 

själv betraktad som en representant för tidens känslosamhet, antecknade 1769 i 

sin dagbok angående en inbjudan från Gjörwell att besöka honom ute på landet: 

Hans bref var så sirligt, där taltes i så höga ord om Naturens fägring, 

landtbygdens oskuld, vänskapens ljufligaste känslor, hjertats ömmaste 

rörelser, och tankans förtjusning, att jag trodde mig läsa ett stycke af 

hans öfversättningar i sin Mercurius utaf v. Kleist. Sådana talesätt passa 

i en poési, men visa affectation, då de komma i den familiera stylen. Jag 

svarade mera enfaldigt, att jag ej kunde hafva den äran.37  

Martin Lamm anser att Oxenstiernas aversion mot Gjörwells uttryckssätt hade 

sin förklaring i de två männens skilda sociala bakgrunder. Medan Oxenstierna i 

egenskap av greve och riksmarskalk tillhörde svensk högadel var Gjörwell genom 

sitt yrke och sina familjeförbindelser djupt förankrad i Stockholms borgarklass. 

Lamm menar att medan känslosamheten hos Gjörwell bildat en typ av ”offentlig 

religion, lämplig att predikas på gator och torg”, tog den hos unga adelsmän 

istället karaktär av en ”hemlig kult, förbehållen några få invigda och inskränkt till 

poetiskt bruk, till bekännelserna i dagboken och till utgjutelser i de intima 

vänskapsbreven”.38 Lamm menade således att det fanns en klassbaserad 

distinktion för hur, och kanske speciellt var, känslor kunde uttryckas. 

Litteraturvetaren Peter Hansen stämmer in i denna tolkning. Hansen menar att 

Oxenstiernas statusfyllda ståndstillhörighet medförde att han inte behövde visa 

sin känslosamhet offentligt, medan Gjörwell var i större behov av att manifestera 

                                                             
34 Lamm (1981[1918]), s. 202-203, 211. 
35 Lamm (1981[1918]), s. 265. 
36 Lamm (1981[1918]), s. 209. 
37 Johan Gabriel Oxenstierna, Dagboks-anteckningar. Åren 1769-1771 [Elektronisk resurs] (Upsala, 
1881), s. 38. ”Mercurius” står för Den swenska Mercurius, en av Gjörwells litterära tidskrifter. Med 
”v. Kleist” menas den tyske författaren Ewald Christian von Kleist, känd för sin naturbeskrivande 
diktning.  
38 Lamm (1981[1918]), s. 359.  
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sin förtjänst genom att uttrycka sin sensibilitet inför andra.39 Detta visar i sig på 

sensibilitetens koppling till status. Gjörwell har även kallats just ”typ för den 

borgerliga sentimentaliteten under 1700-talets senare del”40 och familjen 

Gjörwell har betraktats som företrädare för en vid denna tid gryende borgerlig 

familjenorm.41 Sammantaget kan konstateras att 1700-talets så kallade 

sensibilitetskultur tangerade och aktualiserade frågor om kön, sexualitet och 

klass.  

Under senare år har det skett en stark framväxt av det så kallade 

känslohistoriska forskningsfältet. Utvecklingen av tvärvetenskapliga teorier med 

influenser från bland annat kognitionsvetenskapen har bidragit till ett nytt 

forskningsmässigt intresse för känslor. Förutom ett mer koncentrerat fokus på 

känslor, kännetecknas det känslohistoriska fältet av en djupare problematisering 

och teoretisering av känslor som fenomen i sig. Känsloupplevelse kontra 

känslouttryck, känslors inre respektive yttre aspekter, känslor i relation till kropp 

och tanke är frågor som behandlas.42 Teoretiker och forskare inom fältet betonar 

känslors roll i historiska processer och vill se ett känslohistoriskt perspektiv 

integrerat som en självklar del i historisk forskning. Historikern och 

kulturantropologen William Reddy skriver:  

One cannot begin to appreciate the sweep and significance of social 

change unless one examines emotional management and its strengths 

and failures, its vital role in relationships and meanings, its links to 

authority and rebellion, and its destabilization by war, famine or 

technical progress.43  

Med hjälp av teorier från detta forskningsfält är det övergripande syftet med 

denna avhandling att göra en näranalys av hur sensibilitetskulturen tog sig 

                                                             
39 Hansen (2004), s. 7.  
40 Se Sylwans förord i Gjörwell (1920), s. v. 
41 Litteraturvetaren Marie Löwendahl har i ett kapitel av sin avhandling Min allrabästa och ömmaste 
vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal undersökt de kvinnliga familjemedlemmarnas 
korrespondens med fokus på själva brevskrivningskonsten. Löwendahl finner att deras sätt att 
uttrycka sig bär prägel av en då framväxande borgerlig självförståelse i vilken känslosamhet och 
familjedygder upphöjdes. Till skillnad från den aristokratiska Hedda de la Gardie, vars brev också 
undersöks, ligger fokus i de gjörwellska breven på den privata hemsfären, inte sociala, ekonomiska 
och politiska frågor. Se Marie Löwendahl, Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning 
under svenskt 1700-tal (Göteborg, 2007), s. 306-307. Carl Jonas Love Almquist var Gjörwells 
dotterson. Litteraturvetaren Jakob Staberg resonerar i sin avhandling om Almquists Mannasällskap 
över hur författarens uppväxt påverkat hans skrivande. Även han betraktar familjen Gjörwell som en 
slags representant för en framväxande borgerlig familjenorm. Se Staberg (2002), s. 37 ff. 
42 För en introduktion av ämnet se Jan Plamper, The history of emotions. An introduction (Oxford, 
2015). 
43 William M. Reddy, ”Sentimentalism and Its Erasure. The Role of Emotions in the Era of the French 
Revolution”, The Journal of Modern History (72:1) 2000, s. 119. Se även Peter N. Stearns & Carol Z. 
Stearns, ”Emotionology. Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards”, The American 
Historical Review 90:4 (1985), s. 820 och Barbara H. Rosenwein, ”Problems and methods in the 
history of emotions”, Passions in Context. Journal of the History and Philosophy of the Emotions 1 
(2010), s. 24. 
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uttryck i en borgerlig familjs vardag och sociala liv under slutet av 1700-talet, med 

särskilt fokus på aspekter av kön, klass och social status och sexualitet. Detta syfte 

specificeras närmare nedan. Först följer en närmare presentation av studiens 

teoretiska utgångspunkter.  

 

Teoretiska utgångspunkter i känslornas historia 

 
Den franske mentalitetshistorikern Lucien Febvre, grundare av Annales-skolan, 

brukar räknas som den förste inom historieämnet att uppmuntra till ett mer 

systematiskt studium av känslor och mänsklig psykologi. Detta gjorde han i en 

samling essäer som publicerades under 1930- och 40-talen. Febvre uppmanade 

historiker att ta till sig psykologins senaste rön för att kunna utvidga 

historieämnets studieområden. Bakom denna uppmaning låg till stor del en oro 

över hotet från den europeiska fascismen och vad Febvre betraktade som 

nationalsocialismens känslomässiga dragningskraft. Utan studier som tog 

känslor och psykologi i beaktning kunde ingen riktig historieskrivning vara 

möjlig: ”[A]s long as they have not been done there will be no real history 

possible. No history of love, just remember that. We have no history of death. We 

have no history of pity, or of cruelty. We have no history of joy.”44 Det skulle dock 

dröja innan Febvres uppmaning fick genomslag i den grad som han hoppats på. 

Från och med det tidiga 2000-talet har vi kunnat se en ökad teoretisering och 

problematisering av känslor som fenomen inom historisk forskning. Perspektiv 

och angreppsätt har delvis hämtas från andra akademiska fält som etnografi och 

kognitionsvetenskap.45 Historikern Jonas Liliequist skriver att det nya intresset 

för känslor historiografiskt sett kan ”spåras till ett missnöje med såväl 

socialhistoriens som den nya kulturhistoriens fjärmande från människors 

konkreta erfarenheter”.46 Karin Johannisson menar att det känslohistoriska 

forskningsfältet representerar ”en stärkt tilltro till det empiriska”. Detta genom 

att lägga betoning på den individuella erfarenheten och ställa den emotionella 

dimensionen ”på samma nivå som tankarna (den intellektuella dimensionen) i 

människans förhållningssätt till världen”.47 Den basala utgångspunkten inom det 

känslohistoriska fältet kan sägas vara just att känslor faktiskt har en historia, 

                                                             
44 Lucien Febvre, ”Sensibility and history. How to reconstitute the emotional life of the past”, i Lucien 
Febvre, A new kind of history. From the writings of Febvre (London, 1973), s. 24. Se även Plamper 
(2015), s. 40-43. 
45 Se Rosenwein (2010) för en beskrivning av fältets interdisciplinära karaktär. 
46 Jonas Liliequist, ”Känslornas historia”, i Karin Sidén & Janna Herder (red.), Passioner. Konst och 
känslor genom fem sekler (Stockholm, 2012), s. 66. 
47 Karin Johannisson, ”Att skriva känslornas historia - går det?”, i Maria Sjöberg & Yvonne Svanström 
(red.), Att göra historia. Vänbok till Christina Florin (Stockholm, 2008), s. 44.  
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något som inte alltid antagits vara fallet. Historikerna Peter Stearns och Susan 

Matt skriver: 

This idea – that emotions have a history – was once controversial. It has 

been gaining ground over the last several decades, as historians, 

anthropologists, sociologists, psychologists, and at least some cognitive 

scientists have come to recognize the role that culture has in shaping 

feeling.48 

Att ge en konkret definition av vad känslor faktiskt är har dock visat sig vara svårt 

inom samtliga forskningsfält som berör dem – historikern Jan Plamper skriver 

att svårigheten att definiera känslor ”is often treated as its leading 

characteristic”.49 Sammantaget kan sägas att forskare inom det känslohistoriska 

fältet inte betraktar känslor som något helt biologiskt determinerat – ett 

antagande som skulle förneka att de var föränderliga och överhuvudtaget kunde 

ha en historia – utan betonar det kulturellas och socialas formativa roll i relation 

till känslor. Susan Matt skriver: ”Historians of the emotions share the conviction 

that feelings are never strictly biological or chemical occurrences; neither are they 

wholly created by language and society. Instead, feelings are something in 

between.”50 I sina teoretiska utgångspunkter har forskare inom det 

känslohistoriska fältet tenderat att på olika sätt luta sig mot 

kognitionsvetenskapliga snarare än neurologiska definitioner av känsla, då det 

tidigare perspektivet tillmäter kulturella och sociala aspekter en större roll.51 I 

denna studie kommer jag att utgå ifrån vad som i nuläget utgör tre dominerande 

teoretiska utgångspunkter inom känslornas historia. Dessa teorier relaterar till 

och bygger till viss grad på varandra. Bakom dem står historikern och 

antropologen William Reddy, historikern Barbara Rosenwein och 

historieantropologen Monique Scheer. 

 

Emotiver, emotionella regimer och tillflyktsorter 

 

I boken The navigation of feeling – a framework for the history of emotions från 

2001 utarbetade William Reddy ett teoretiskt ramverk som visar på det 

känslohistoriska fältets interdisciplinära karaktär genom att grundas på en 

                                                             
48 Susan J. Matt & Peter N. Stearns, ”Introduction”, i Susan J. Matt & Peter N. Stearns, (red.), Doing 
emotions history (Urbana, 2014). 
49 Plamper (2015), s. 11.  
50 Susan J. Matt, ”Current Emotion Research in History. Or, Doing History from the Inside Out”, 
Emotion Review 3:1 (2011), s. 118. 
51 Monique Scheer ”Are emotions a kind of practice (and is that what makes them have a history)? A 
Bourdieuian approach to understanding emotion”, History and Theory 51:2 (2012), s. 195. 
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blandning av kognitionspsykologiska, neurologiska, etnografiska och 

historievetenskapliga forskningsresultat. I detta verk lägger Reddy i synnerhet 

fokus på känslors politiska dimension med det förmoderna franska samhället 

som särskilt studieområde. 

Reddys mest grundläggande teoretiska begrepp, emotive, har utvecklats med 

utgångspunkt i språkfilosofen J. L. Austins ”speech act theory”. Reddy menar att 

yttranden om känslor kan betraktas som en slags talakt efter Austins modell. 

Kärnan i Austins teori var antagandet att muntliga uttalanden inte nödvändigtvis 

behöver utgöra konstaterande (constative) påståenden, utan att det även finns 

yttranden som har en performativ effekt. Detta gäller då de används för att 

verkställa snarare än att beskriva något. Ett konkret exempel på detta är en 

bröllopsceremoni där parterna svarar ”ja” på prästens fråga om de vill ingå 

äktenskap och därmed faktiskt ändrar sitt civilstånd.52 Med begreppet emotive 

vill Reddy etablera en ny kategori som kan placeras mellan konstaterande och 

performativa påståenden, ett känslobegrepp som fokuserar på känsloyttrandens 

performativa karaktär: 

[E]motives are similar to performatives (and differ from constatives) in 

that emotives do things to the world. Emotives are themselves 

instruments for directly changing, building, hiding, intensifying 

emotions, instruments that may be more or less successful.53 

Till stöd för upprättandet av detta begrepp använder han sig av 

kognitionsvetenskapliga studier enligt vilka känslor definieras som en slags 

överinlärda kognitiva vanor. Känsloupplevelser är något som skapas genom att 

delar av ett extremt brett potentiellt tankematerial aktiveras innan individen 

hinner uppfatta att detta görs. När en person så yttrar sig om en känsla kan 

tankematerial som korresponderar till denna känsla aktiveras – att säga att man 

känner på ett visst sätt kan således faktiskt rent kognitivt göra att man känner så. 

Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet, utan individen kan även 

upptäcka att yttrandet inte stämde. Emotiver är således del i en process där 

känslor utforskas och förändras, det vill säga de har både en ”exploratory” och 

”self-altering effect” beroende på det tankematerial som aktiveras. Reddy skriver 

angående uttalanden om känslotillstånd: 

A great range of outcomes are possible following an emotional claim. 

We could categorize them, in an oversimplified way, as confirming, 

disconfirming, intensifying, or attenuating the emotion claimed. 

Insofar as an emotion claim is self-exploratory, its effects on the self 

may tend to confirm or disconfirm the claim; insofar as an emotion 

                                                             
52 William M. Reddy, The navigation of feeling. A framework for the history of emotions (New York, 
2001), s. 97. 
53 Reddy (2001), s. 105. 
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claim is self-altering, its effects on the self may intensify or attenuate 

the state claimed.54 

Användandet av emotiver blir därigenom ett sätt för individen att skapa och 

hantera känslor – med Reddys term ett sätt för individen att navigera i tillvaron. 

Det är dock inte alla typer av yttranden om känslor som betraktas som emotiver, 

utan begreppet hänvisar främst till påståenden som uttalas i presens och första 

person. Andra typer av yttranden om känslor kan anta en emotiv karaktär under 

vissa förutsättningar. Uttalanden i första person som gäller dåtid eller framtid 

kan också ha emotiva effekter eftersom de utgör implicita påståenden om 

pågående tid. Yttranden om känslor i andra eller tredje person har ingen emotiv 

effekt för talaren, men kan ha en emotiv verkan för den som tilltalas eller talas 

om ifall de övar på påståendet.55 I sina egna empiriska undersökningar frångår 

Reddy dock denna snävare definition av emotiver och förutsätter att konstformer 

som teater och skönlitteratur kan ha en emotiv effekt på publiken om de övar på 

den typ av känslouttryck som förevisas. Han förutsätter även att skrivande har en 

emotiv effekt.56 

Andra centrala koncept i Reddys teoretiska ramverk, som i sin tur relaterar till 

användandet av emotiver, är emotional regime och emotional refuge. Begreppet 

emotional regime definieras som en uppsättning av ”normative emotions and the 

official rituals, practices, and emotives that express and inculcate them; a 

necessary underpinning of any stable political regime”.57 Den emotionella 

regimen ligger på en strukturell, politisk nivå och har makt att föreskriva vilka 

känslor som är lämpliga eller möjliga att uttrycka under en epok. Om individen 

inte förmår att leva upp till dessa normer riskerar den att på olika sätt straffas 

eller exkluderas.58 Reddy menar att dessa inskränkningar kan leda till 

känslomässigt lidande, då individer därmed inte på ett fritt sätt kan använda 

emotiver för att sondera olika möjliga känslolägen. I försök att underlätta detta 

lidande och skapa större känslomässig frihet kan emotional refuges, emotionella 

fristäder eller tillflyktsorter, bildas. Dessa utgör trygga undantag från rådande 

normer där individen kan uttrycka andra känslor än de som förespråkas av den 

emotionella regimen. Dessa fristäder kan upplevas inom exempelvis ritualer, 

organisationer eller interpersonella relationer och kan inneha flera funktioner: 

”They may make the current order more livable for some people, some of the time. 

For others, or in other times, they may provide a place from which contestation, 

conflict, and transformation are launched.”59 Känslomässigt lidande kan således 

enligt Reddy utgöra en drivkraft till historisk förändring. Reddy har i sin egen 

                                                             
54 Reddy (2001), s. 103. 
55 Reddy (2001), s. 100-107. 
56 Reddy (2001), s. 166-169. 
57 Reddy (2001), s. 129.  
58 Jan Plamper, ”The History of Emotions. An Interview with William Reddy, Barbara Rosenwein and 
Peter Stearns”, History and Theory 49:2 (2010), s. 243. 
59 Reddy (2001), s. 128. Se även s. 129 för en konkret definition.  
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forskning specialiserat sig på det förmoderna franska samhället och använder det 

absolutistiska franska hovet under 1600- och 1700-talen som ett konkret exempel 

på en emotionell regim. Detta hov kännetecknades av en strikt etikett samtidigt 

som känslor gavs en marginell plats i det sociala livet. Fristäder från detta system 

(samt den strängt hierarkiska ordning som utmärkte det franska samhället som 

helhet) började under denna epok att uppkomma i litterära salonger och slutna 

ordnar där sentimentala uttryckssätt istället premierades. Reddy menar således 

att den sentimentalitet som blev kännetecknande för 1700-talet har sin grund i 

en flykt från hierarkiska, känslomässigt hämmande sociala föreskrifter. I 

Frankrike kom sentimentaliteten dock senare att bli ett sådant dominerande 

paradigm och så sammanbunden med den politiska processen efter revolutionen 

att den i sin tur bildade en ny regim.60  

 

Emotionella gemenskaper 

 

Den amerikanska medeltidshistorikern Barbara Rosenwein har med sitt begrepp 

emotional communities61 försökt att hitta ett verktyg för att analysera hur flera 

olika typer av normuppsättningar för känslouttryck kan existera vid en och 

samma tidpunkt i ett samhälle. Rosenwein har utvecklat detta begrepp i 

uttrycklig reaktion mot historiesociologen Norbert Elias tes om 

civilisationsprocessen, vilken kommit att få stort inflytande inom historisk 

forskning. Elias menade att impulskontroll och självbehärskning blivit allt 

viktigare aspekter av västeuropeiska samhällen sedan 1500-talet, en process som 

hörde samman med bildandet av enväldiga kungamakter och en hovkultur 

fokuserad på förfining. Denna process kontrasterade mot det mer öppna och 

hämningslösa sätt att hantera känslor, sexualitet och kroppsfunktioner som 

präglade medeltiden. Rosenwein anser att Elias antaganden om en sådan linjär 

process ger en djupt missvisande bild av medeltida samhällen. I egna empiriska 

undersökningar har hon istället visat hur känslonormer kunde skifta avsevärt 

över ett kort tidsspann inom en och samma region. Begreppet emotionella 

gemenskaper används för att synliggöra och analysera en sådan typ av mångfald. 

Rosenwein betonar således pluralitet i relation till de känslonormer som råder 

inom ett samhälle. Hon kritiserar uttryckligen Reddys begrepp regime och refuge 

för att ge en binär bild av sådana normer: ”Reddy’s refuges leave us with a 

bipartite society: either one is at court or one is in a sentimental refuge. It is 

                                                             
60 Reddy (2001), kapitel 5.  
61 I avhandlingen kommer detta begrepp att översättas som ”emotionell gemenskap”. 
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possible, though doubtful, that modern mass society yields just such limited 

alternatives.”62  

Enligt Rosenwein utgör emotionella gemenskaper grupper inom vilka ”people 

adhere to the same norms of emotional expression and value – or devalue – the 

same or related emotions”.63 Emotionella gemenskaper sammanfaller till stor del 

med sociala gemenskaper och kan utgöras av allt från familjer, grannskap, 

akademiska institutioner, kloster och fabriker till kungliga hov.64 De kan även 

utgöras av större entiteter. Exempelvis skulle 1800-talets engelska överklass 

kunna betraktas som en emotionell gemenskap.65 En emotionell gemenskap 

skulle också tekniskt sett kunna bestå av en hel nation, i parallell med termen 

imagined community. Detta gäller dock främst modern tid och förutsätter enligt 

Rosenwein en tryckkultur och en läskunnig befolkning.66 Enligt Rosenweins teori 

kan emotionella gemenskaper således visa på stor storleksmässig variation. 

Liksom Reddy utgår Rosenwein från kognitionsforskning i sitt teoribygge och 

ser känslor som del i en kognitiv process av perception och bedömning. Dessa 

bedömningar görs av individen i avsikt att avgöra vad som har positiv respektive 

skadlig inverkan på dess välbefinnande. Därigenom blir just gemensamma 

värderingar, intressen och målsättningar den definierande aspekten av en 

emotionell gemenskap.67 Trots deras i huvudsak sociala karaktär, kan 

emotionella gemenskaper även utgöras av textmässiga gemenskaper som skapas 

och underbyggs av ideologier, läror och gemensamma antaganden.68 Rosenwein 

menar att individer kontinuerligt kan röra sig mellan olika emotionella 

gemenskaper och anpassa sina kognitiva bedömningar och känslouttryck 

beroende på det sociala sammanhang som de befinner sig i.69 Eftersom det 

normalt sett existerar en mångfald av olika gemenskaper vid en given tid är det 

möjligt för en enskild individ att söka upp en gemenskap som den uppfattar som 

mer tilltalande än den egna. När människor flyttar till en radikalt annorlunda 

emotionell gemenskap kan dock konflikt uppstå: 

[I]f someone moves to – or confronts – a radically different sort of 

emotional community, he or she most likely will indeed experience 

paradox, contradiction, and tension. And, because emotions are so 

                                                             
62 Barbara H. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages (Ithaca, N.Y, 2006), s. 
23.  
63 Rosenwein (2006), s. 2 
64 Rosenwein (2010), s. 11. 
65 Barbara H. Rosenwein, Generations of feeling. A history of emotions, 600-1700 (Cambridge, U. K., 
2016), s. 3. 
66 Plamper (2010), s. 253 
67 Barbara H. Rosenwein, ”Worrying about emotions in history”, The American Historical Review 
107:3 (2002), s. 836. Se även Rosenwein (2006), s. 191.  
68 Rosenwein (2006), s. 24-25. 
69 Rosenwein (2002), s. 842; Rosenwein (2006), s. 5. 
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closely tied to values and goals, this displaced person will also very likely 

disapprove of the new community and its practices.70 

Rosenwein relaterar sitt eget begrepp till Reddys emotional regime och anser att 

en sådan till viss del kan likställas med en emotionell gemenskap, så länge denna 

dominerar normer och texter i en stor del av samhället. Emotionella tillflyktsorter 

kan på liknande vis motsvaras av marginella emotionella gemenskaper.71 Vad 

gäller förändring över tid kan detta ske både inom en gemenskap och i relationen 

mellan olika gemenskaper. En dominerande emotionell gemenskap kan förlora 

status och istället inta en marginaliserad position, medan gemenskaper som 

tidigare haft en marginell roll kan börja att dominera, exempelvis efter att ha 

uppnått politisk hegemoni.72 En karismatisk ledare kan också komma in i en 

grupp och förändra dess uppfattningar om känslor. Konkurrens utifrån kan även 

få en grupp att omdefiniera sig själv gentemot en annan.73 

 

Känsla som praktik 

 

Monique Scheer har i artikeln ”Are Emotions a Kind of Practice (And is that what 

makes them have a history)?” försökt att utarbeta en stabilare teoretisk bas för 

praktikbegreppet inom känslohistorisk forskning – enligt Scheer ett begrepp som 

ofta används i känslohistoriska studier men sällan definieras närmare. I 

förlängningen försöker Scheer även att överbrygga en basal problematik inom 

känsloforskningens område, nämligen frågan om känslor ska definieras som 

biologiska eller kognitiva fenomen. Scheer anser att känslohistorikers tendens att 

luta sig mot kognitionsforskning i sina teoretiska utgångspunkter bidragit till ett 

analytiskt isärhållande av kropp och medvetande, då känslor betraktats som ett i 

huvudsak mentalt fenomen. I förlängningen har detta lett till implicita 

antaganden om att kroppen i sig är historielös och måste kopplas bort för att 

känslor ska kunna studeras.74 Eftersom praktikteorier till viss del fokuserat på att 

överbrygga den traditionella uppdelningen mellan kropp och medvetande anser 

Scheer detta vara ett passande teoretiskt koncept att bygga vidare på inom det 

känslohistoriska fältet. Detta gäller allra främst Bourdieus utgångspunkter om 

sociala praktikers funktion i samhället.75 Scheer vill även bygga vidare på Reddys 

                                                             
70 Plamper (2010), s. 257.  
71 Rosenwein (2010), s. 22-23. 
72 Rosenwein (2010), s. 24.  
73 Rosenwein (2016), s. 318. 
74 Scheer (2012), s. 193-196. 
75 Scheer betonar att Bourdieu själv inte gjorde någon systematisk analys av känslors roll i sociala 
praktiker. Se s. 204-205.  
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teoretiska arbete då hon anser att detta närmar sig praktikteori, men inte helt 

utvecklar dess potential för att förstå känslor.76  

I enlighet med Bourdieus utgångspunkter definierar Scheer praktiker som 

beteenden som ofta är invanda och utförs utan att mycket uppmärksamhet riktas 

mot dem. Dessa praktiker formas i sin tur av vårt habitus – ett system av 

kognitiva och motiverande strukturer som svarar mot vår sociala position. Dessa 

strukturer utgör så kallade dispositioner som har inskärpts hos individen genom 

de möjligheter, nödvändigheter, friheter och förbud som utmärker ett samhälles 

”objektiva villkor”.77 Scheer skriver angående praktikers relation till habitus: 

Practices are guided by what Bourdieu calls the ”practical sense” stored 

in the habitus. Individuals behave according to the patterns that their 

community (class, milieu, subculture) requires, but not just in the sense 

of deliberately learning rules of ”appropriate” behaviour – as 

formulated in etiquette manuals – and ”obeying” them.78 

Praktikteori berör i högre grad implicit kunskap, ett i stor utsträckning omedvetet 

sinne för det korrekta beteendet i en given situation. Scheer skriver att ”practices 

are skillful behaviors, dependent (as the term suggests) on practice until they 

become automatic”.79 Hon beskriver vidare hur habitus med tiden blir en slags 

kunskap som sitter i kroppen, detta då användandet av kroppen påverkar dess 

muskler, hormoner och hjärnvävnad. Habitus blir således en slags förkroppsligad 

historia. Eftersom Bourdieu betraktar habitus som ”incorporation of structure”, 

något som reproduceras och understöds omedvetet, har hans teori kritiserats för 

att vara deterministisk och lämna alltför litet utrymme åt aktören.80 Scheer 

menar dock att Bourdieus utgångspunkter lämnar viss plats för individualitet och 

personlig agens. Detta då varje livsbana har sin speciella karaktär och då kontakt 

med olika institutioner såsom familjen, grannskapet, skolan, kyrkan, militären 

eller olika företag skapar ett individuellt habitus. Även om detta domineras av 

individens tidigaste erfarenheter och de erfarenheter som statistiskt sett ofta är 

gemensamma för medlemmar av samma klass, är varje enskild individs habitus 

till viss del unikt. Den uppsättning av dispositioner som utgör ett habitus är heller 

inte permanent fastställd, utan måste bekräftas genom vardagliga praktiker. Ett 

habitus kan aldrig heller helt föreskriva hur praktiker bör utföras. Scheer skriver:  

Since the habitus does not dictate the exact course of action in practice 

but rather provides a ”feel” for the appropriate movements, gestures, 

facial expressions, pitch of the voice, and so on, it leaves space for 

behaviors not entirely and always predictable, which can also 

                                                             
76 Scheer (2012), s. 198-199.  
77 Scheer (2012), s. 201. 
78 Scheer (2012), s. 202.  
79 Scheer (2012), s. 202.  
80 Scheer (2012), s. 203. 
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instantiate change and resistance rather than preprogrammed 

reproduction.81 

Vad gäller känslor specificerar habitus vad som är möjligt att känna i en särskild 

situation och orienterar kroppen och psyket i en viss riktning. Enligt Scheer 

existerar inte känslan som sådan i ren form, utan uppkommer i och med att 

praktiken utförs. Känslor kan därmed betraktas som handlingar – som ”acts 

executed by a mindful body, as cultural practices”.82 Scheer definierar löst fyra 

överlappande kategorier av känslopraktiker som kan studeras som del i 

känslornas historia; mobiliserande, benämnande, kommunicerande och 

reglerande praktiker. Dessa olika känslopraktiker är i sin tur del av vad som ofta 

kallas ”emotional management”, det vill säga ”the ongoing learning and 

maintaining of an emotional repertoire”.83 Scheer försöker att integrera redan 

existerande känslohistoriska teorier och begrepp in i praktikteorin. Därmed 

inordnas även Rosenweins och Reddys utgångspunkter under dessa praktiktyper.  

Med mobiliserande emotionella praktiker menas vanor, ritualer och 

vardagliga tidsfördriv som bidrar till uppnåendet av ett visst känslomässigt 

tillstånd. Praktiken kan utföras i strävan att åstadkomma ett visst känsloläge, för 

att göra en känsla förståelig eller för att modifiera en känsla som inte är önskvärd. 

Scheer skriver:  

Emotional practices in this sense are manipulations of body and mind 

to evoke feelings where there are none, to focus diffuse arousals and 

give them an intelligible shape, or to change or remove emotions 

already there.84 

Dessa praktiker utförs ofta tillsammans med andra människor, med hjälp av 

artefakter, estetiska arrangemang och teknologier. De kan innebära att vi söker 

oss till vissa platser eller använder exempelvis fotografier eller andra personliga 

minnessaker för att hantera vår sinnesstämning. Användning av olika media är 

även central i relation till denna känslopraktik, då vi genom att gå på teater, se på 

en film, spela ett videospel eller läsa en roman kan modulera våra känslor i olika 

grad. Mobilisering av känslor behöver dock inte alltid ske genom ett aktivt 

handlande. Scheer skriver: 

 [W]e are also sometimes simply confronted with an emotional setup. 

The presence of other people, a crowd expressing emotion loudly, or 

                                                             
81 Scheer (2012), s. 204.  
82 Scheer (2012), s. 205. 
83 Scheer (2012), s. 209.  
84 Scheer (2012), s. 209 
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music not of our own choosing can cause us to do an emotion and can 

lead to other managing practices.85 

Benämnande praktiker likställer Scheer med Reddys teori om emotiver och 

menar att användningen av emotiver utgör en känslopraktik.86 Vad gäller 

kommunicerande praktiker skriver Scheer: 

Emotions are perhaps most obviously practices when they are involved 

in communication. Because people know that emotions do things in 

social contexts, they use them as means of exchange. For this purpose, 

the expression of emotion is key, as is […] the issue of whether and how 

they succeed.87  

Känslor kan på detta sätt ses som framföranden (performances). Huruvida 

framförandet av en känsla lyckas eller inte beror på skickligheten hos den som 

uttrycker den samt mottagarens förmåga att tolka den på det sätt som var avsett. 

Att tolka känslor i ansiktsuttryck, gester, verbala yttringar, hållning och 

kroppsliga uttryck som tårar och förändringar i hudton är enligt Scheer en 

komplex process som fungerar på en multisensorisk nivå.  

Reglerande praktiker relaterar till känslonormer. Scheer betonar att 

upprättandet av normer för känslomässiga uttryckssätt hos en grupp sker genom 

tyst socialisering så väl som explicita instruktioner, exempelvis genom att pojkar 

uppmanas att inte gråta och flickor att svälja sin ilska. I analysen av ett specifikt 

habitus bör de implicita normer som delas av gruppen särskilt beaktas. Här 

relaterar Scheer till både Rosenwein och Reddy och påpekar att begreppen 

emotionell gemenskap och emotionell regim (likväl som habitus-begreppet) blir 

problematiska analytiska verktyg om dessa betraktas som statiska och 

sammanhängande system av gemensamma värderingar och beteenden. Hon 

betonar istället vikten av att studera de vardagliga praktiker som upprätthåller 

dessa: ”In historical writing, these concepts need to be drawn into the everyday 

of social life via an emphasis on the practices that generate and sustain such a 

community or culture.”88  

Scheer introducerar även begreppet emotionell stil. Hon anser detta vara ett 

mer flexibelt begrepp än habitus eftersom det är mindre bindande och visar på 

större medvetenhet hos individen. Hon betonar dock att en tydlig distinktion 

begreppen emellan är svår att göra. För denna studie kan detta begrepp vara 

relevant att ta upp då Scheer anser att just den känslosamhet som står i fokus för 

denna avhandling bättre kan definieras som emotionell stil än habitus: 

                                                             
85 Scheer (2012), s. 209.  
86 Scheer (2012), s. 212.  
87 Scheer (2012), s. 214.  
88 Scheer (2012), s. 216.  
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The fashion of heightened emotionality in the Age of Sentimentalism in 

the eighteenth century, arguably the most intensely examined moment 

in the history of emotions in the modern period, might be viewed as an 

emotional style rather than habitus, because it was relatively easily 

reversed and many chose not to participate in it to begin with. The 

rejection of this style conformed to a bourgeois habitus that Bourdieu 

describes as ”the refusal to surrender to nature, which is the mark of 

dominant groups—who start with self-control.”89 

Scheer menar att en dominerande stil eller ett dominerande habitus kontinuerligt 

utmanas av motkulturer, exempelvis sentimentalismen, romantiken eller 1960-

talets hippiekultur. Hellre än att som Bourdieu förstå dessa stilar som ”mindre 

kontrollerade” skulle en praktikteoretisk ansats undersöka känslorelaterade 

normer och förväntningar inom den emotionella stilen och analysera på vilket 

sätt den utmanar den dominerande gruppen.  

 

Tillämpning 

 

Reddys, Rosenweins och Scheers teoretiska utgångspunkter hakar således in i 

varandra på olika plan. Rosenwein lämnar plats för att Reddy’s ”very useful 

notion of ’emotives’”90 kan relateras till hennes egen teori, medan Scheer 

vidareutvecklar Reddys teoretiska begrepp utifrån ett praktikperspektiv. Scheer 

påkallar även behovet av att beakta vilka typer av praktiker som genererar de 

strukturer eller sociala sammanslutningar som de andra forskarna beskriver i 

sina teorier. Som nämnts är detta ett teoretiskt fält under utveckling och i denna 

avhandling kommer ett prövande förhållningssätt till dessa teorier att antas. 

Särskilt fokus kommer dock att läggas på Scheer som införlivar de andra 

teoretiska begreppen i sina egna utgångspunkter och lägger fokus på praktiker, 

en ansats jag anser vara väl applicerbar på det gjörwellska källmaterialet. Det kan 

dock ifrågasättas om ett praktikteoretiskt perspektiv är rimligt att utgå ifrån i 

analysen av det gjörwellska källmaterialet, ifall 1700-talets sensibilitetskultur 

utgör en emotionell stil eller motkultur. Scheer framhåller att praktiker har sin 

rot i habitus och präglas av en omedveten, implicit kunskap om korrekta 

beteenden i givna situationer. Kan stilar, som präglas av mer medvetenhet, då 

analyseras genom praktikteori? Scheer verkar anse att det låter sig göras, 

samtidigt som hon lämnar frågan om skillnaden mellan habitus och stil öppen. 

Detta är i sig en fråga som jag återkommer till i avhandlingens slutdiskussion. 

Detsamma gäller huruvida 1700-talets sentimentalitets- eller sensibilitetskultur 

                                                             
89 Scheer (2012), s. 217. 
90 Rosenwein (2006), s. 25. 
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bör betraktas som en motkultur. Som uppgavs ovan betraktar Scheer 

känslopraktiker som en del i ”emotional management”. I avhandlingen använder 

jag termen ”känslohantering” som en översättning och som ett samlingsnamn för 

olika praktiker som används för att påverka det egna känslolivet. 

 

Syfte och disposition 
 

Den gjörwellska korrespondensen ger tillgång till ett i stor utsträckning 

outforskat källmaterial med ingående beskrivningar av vardagslivet hos en familj 

och vänskapskrets som betraktats som representativ för en typ av känslosamhet 

som gjorde sig märkbar under det sena 1700-talet. Över ett tidsspann av dryga 

20 år ges en ovanligt detaljerad och mångskiftande bild av en familj och deras 

sociala liv. I många fall finns korrespondens från både avsändare och mottagare 

bevarad, vilket ger möjlighet att studera hur känslor tog sig uttryck i social 

interaktion. Här finns således en unik chans att få en nära inblick i det sena 1700-

talets sensibilitetskultur. Utveckling inom det känslohistoriska fältet har 

samtidigt möjliggjort ett mer teoretiskt och problematiserande anslag i studiet av 

känslor i dåtid. Syftet med denna avhandling är att utifrån känslohistoriska 

teoretiska utgångspunkter göra en närstudie av hur sensibilitetskulturen kunde 

ta sig uttryck i vardagsliv och sociala relationer i en borgerlig familj, med särskilt 

fokus på aspekter av kön, klass och social position och, i mer begränsad 

omfattning, sexualitet. Vad fick känslor för betydelse i familjen Gjörwells sociala 

relationer och vardagliga praktiker? Hur relaterades känslor till kön? I vilken 

utsträckning påverkades man av rådande filosofiska och medicinska 

föreställningar om känslor i sin vardag? Hur tog sig känslor uttryck i relation till 

kropp, hälsa och fritidssysselsättningar?  

En central ambition med denna avhandling är vidare att mer specifikt 

diskutera hur maktanspråk på olika sätt interagerade med känslor i Carl 

Christoffer Gjörwells familje- och vänskapsrelationer. Med detta hoppas jag 

kunna bidra till en problematisering, diskussion och – möjligtvis – utveckling av 

de känslohistoriska teorier som presenterats ovan. 

Varför ska man då studera känslornas historia? Karin Johannisson menar att 

undersökningar av känslotillståndens historia kan vara ett sätt för oss att förstå 

vår egen samtid, kanske i synnerhet vad gäller aspekter av klass och kön. 

Johannison skriver: 

Inte minst kan känslor användas för att studera förskjutningar i köns- 

och klassrelationer eftersom de ständigt finns med för att förstärka 
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(eller dölja) sådana samspel. Det gäller till exempel bilden av känslighet 

som kvinnligt kodad.91 

Vad gäller denna undersökning anser jag att vi kan få en särskilt talande bild av 

förskjutningar i synen på manlighet. Den slags känslosamhet som gavs uttryck 

för under 1700-talet har ibland förbryllat och provocerat eftervärlden, något som 

i allra högsta grad gäller Carl Christoffer Gjörwell. Denna avhandling kommer att 

fokusera på hur man inom familjen Gjörwell relaterade till kön och känslor, men 

med utgångspunkt i hur manlig och kvinnlig känslosamhet senare kom att 

betraktas. En sådan jämförelse bidrar till att synliggöra hur det vi idag betraktar 

som självklart och normalt också är historiskt specifikt och kanske i själva verket 

har en relativt kort historia. Nutida reaktioner på de uttryck för känslor och 

intimitet som kunde förekomma under 1700-talet säger i vissa fall mer om vår tid 

än om 1700-talet.  

Avhandlingen har strukturerats tematiskt efter de områden i den gjörwellska 

korrespondensen där känslor framstått som särskilt betydelsefulla. 

Avhandlingen ansluter i stort till tidigare forskning om sensibilitet och känslor 

under 1700-talet, men även till tidigare forskning om borgerlig formering, 

föräldraskap och familj, kropp och patologi, skönlitteratur och läsning, vänskap 

och natursyn – allt på olika vis relaterat till känslor.  

Nedan följer en beskrivning över familjen Gjörwell och deras sällskapsliv. 

Därefter presenteras det källmaterial som avhandlingen bygger på tillsammans 

med principer för urval och metodologiska överväganden. 

Detta följs av ett övergripande kapitel med bakgrund och tidigare forskning 

om känslor under 1700-talet. Tidigare forskning gällande andra områden 

presenteras i anslutning till varje tematiskt kapitel.  

I kapitel 4, det första empiriska kapitlet, diskuteras frågan om den gjörwellska 

familjen och närmaste kretsen kan betraktas som en emotionell gemenskap. I 

kapitlet belyses vilka känslor som främst uttrycktes och värderades inom den 

gjörwellska kretsen och vilka som marginaliserades. 

Kapitel 5 lägger fokus på hur hem och familj fungerade som en känslomässig 

tillflyktsort undan det offentliga livet för Carl Christoffer Gjörwell och vilka 

konsekvenser detta fick för de övriga familjemedlemmarna. Den roll som känslor 

tillmättes i en ny form av föräldraskap som började att idealiseras under 1700-

talet diskuteras även. Den känslomässiga roll som en borgerlig hustru tillskrevs i 

äktenskapet behandlas också. 

I kapitel 6 berörs känslors relation till kropp och patologi, med särskilt fokus 

på kön. Här diskuteras hur den samtida synen på manlig respektive kvinnlig 

sårbarhet inför patologiska sensibla tillstånd återspeglades inom familjen 

Gjörwell. Den patologiska sensibilitetens relation till status diskuteras även. 
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I kapitel 7 behandlas den roll som sentimental och pastoral litteratur intog i den 

gjörwellska kretsen. I kapitlet diskuteras hur läsning kan betraktas som del i 

byggandet av en emotionell gemenskap. 

Kapitel 8 belyser den så kallade vänskapskultens roll i den gjörwellska kretsen. 

Särskilt fokus läggs på kopplingen mellan vänskap, kön och sexualitet.  

I kapitel 9, slutligen, behandlas den gjörwellska kretsens känslosamma syn på 

naturen. Fokus läggs särskilt på relationen mellan känslor och naturens estetiska 

dimensioner. Även det enslighetsideal som gjorde sig gällande i familjen Gjörwell 

behandlas. 

Detta åtföljs av en sammanfattande slutdiskussion. 

 

Familjen Gjörwell och deras sällskapskrets 
 

 

 

Carl Christoffer Gjörwell föddes i Landskrona 1731 som utomäktenskaplig son till 

kaptenen Christoffer Feif-Ehrensparre och klockardottern Walborg Gröning.92 

Gjörwells far hade blivit adlad efter att ha deltagit i Karl XII:s krig mot Norge och 

steg med tiden i de militära graderna till överstelöjtnant. Han erkände aldrig 

öppet Gjörwell som sin son, men tog ansvar för dennes uppfostran och 

utbildning. Med sin moder tycks Gjörwell ha haft en mer sporadisk kontakt och 

hon gör få avtryck i de personliga dokument som han lämnade efter sig. Som 

vuxen tycks han dock ha haft ett ansvar för hennes försörjning.93 Efter Gjörwells 

födsel gifte sig föräldrarna på var sitt håll och Gjörwell fick flera halvsyskon på 

både moderns och faderns sida. Mellan tre och åtta års ålder uppfostrades han av 

två fastrar i Önnestad nära Kristianstad. Han bodde därefter en tid i Finland dit 

hans fars regemente förflyttats. Gjörwell skulle sedan få en påkostad utbildning 

vid universiteten i Åbo, Lund och Greifswald. Ett intresse för historia hade väckts 

hos honom i tidig ålder. Under tiden i Lund utvecklades detta under inflytande 

av historikern Sven Lagerbring, som blev en betydande person i Gjörwells liv. 

Lagerbring, som betonade vikten av källkritik och källredovisning i historisk 

                                                             
92 Generella uppgifter i detta avsnitt har hämtas från Lindholm (1967-68), kapitlet ”Svenskt familjelif 
i slutet af 1700-talet” i Oscar Levertins Från Gustaf III:s dagar (1896), Gjörwells korta självbiografi 
Anteckningar af Carl Christopher Gjörwell om sig sjelf, samtida personer och händelser 1731-1757 
(Lund, 1874), Otto Sylwans förord i Gjörwell (Stockholm, 1920) samt kapitlet ”Släkten” i Henry 
Olssons Carl Jonas Love Almquist. Till 1836 (Stockholm, 1937). 
93 Gjörwell kommenterar vid moderns död: ”Uti måndags begrof jag en enka uti des 91:sta år, en 40 
års pensionnaire på extra-stat.” KB EpG 12:2 Nr 39 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora 
Lindahl och Johan Niclas Lindahl, 5/9 1794. 
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forskning, har betraktats som Sveriges första historiker i egentlig mening.94 

Denne sägs även ha inspirerat Gjörwell att ta sitt efternamn med uppmaningen: 

”Det betyder mindre hvad namn du väljer. Gör väl hvad du gör, så får du nog ett 

godt namn.”95 

Gjörwells ungdom var fylld av religiösa grubblerier och han hade under en tid 

tankar på att bli präst – en idé han senare övergav med konstaterandet att han 

inte lämpade sig för ett så ”heligt värf”.96 Under en period planerade han även att 

tjäna som missionär i Afrika eller Amerika. Som 17-åring upplevde han ett 

omvändelseögonblick och kom en tid därefter i kontakt med den herrnhutiska 

väckelserörelsen, en rörelse av tyskt ursprung som kännetecknades av dess 

betoning på en känslosam inre gemenskap med Kristus.97 Med denna kyrka 

upprätthöll han en relation under större delen av sitt liv, dock aldrig som formell 

medlem. På grund av sin pietistiska trosuppfattning hamnade han under sin 

karriär i konflikt med företrädare för både mer ortodoxt religiösa och 

upplysningsinspirerade åsikter.98 Med åldern lättades hans religiösa iver och 

hans tro betecknades istället av en slags religiös eklekticism.99  

Efter att som 19-åring ha genomfört en årslång resa genom Holland och 

Frankrike återvände Gjörwell till Sverige, arbetade i fyra år som informator och 

sökte sig sedan till Kungliga biblioteket, där han blev anställd som extra kanslist 

1755. Han kom därefter att gå under yrkestiteln ”assessor”. Året innan dess hade 

han börjat ge ut tidskriften Bref om blandade ämnen och därmed inlett sin 

karriär som publicist. Gjörwell skulle sedan bedriva en publicistisk verksamhet 

som enligt idéhistorikern Erik Hamberg saknar motstycke under denna period.100 

Sten Lindroth definierar just tidningspressens och tidskrifternas ökande 

inflytande som ett av de mest utmärkande dragen för 1700-talets kultur: 

Både den politiska nyhetstidningen och den lärda tidskriften hade 

skapats under föregående århundrade, men det var i upplysningstidens 

gynnsamma klimat de slog igenom och blev oumbärliga. Därav följde 

en snabbare puls både i det offentliga livet och inom den vetenskapliga 

                                                             
94 Krister Gierow, ”Sven Lagerbring”, Svenskt Biografiskt Lexikon. Bd 22, Königsmarck-Lilja 
(Stockholm, 1977-1979). 
95 Herman Hofberg, ”Carl Christoffer Gjörwell”, Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt 
ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till 
nuvarande tid [Elektronisk resurs] (Stockholm, 1906), s. 393. 
96 Gjörwell (1874), s. 46 
97 Se Harry Lenhammar, ”Herrnhutismen. Hjärtat och känslans tro”, i Lennart Tegborg & Harry 
Lenhammar (red.), Sveriges kyrkohistoria. 5, Individualismens och upplysningens tid (Stockholm, 
2000).  
98 Schück & Warburg (1985[1927]), s. 94. 
99 Anders Fryxell, Berättelser ur svenska historien. 44, Adolf Fredriks regering, afd. 6. Adolf Fredriks 
samtida vetenskaps- och riksdagsmän (Stockholm, 1904), s. 97.  
100 Erik Hamberg, Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur. Studier kring förmedling och 
samlande av böcker i Sverige under den gustavianska tiden (Göteborg, 1985), s. 244.  
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världen, där nya böcker och upptäckter på kort tid blev kända över hela 

Europa.101 

I Sverige var Carl Christoffer Gjörwell central i denna process. Med Den Swenska 

Mercurius, en litteraturkritisk månadstidskrift som till stor del berörde 

nyutkommen fransk och tysk litteratur, gjorde han sig ett namn inom den svenska 

litterära världen. Med 600 prenumeranter hade denna en ovanligt stor spridning 

för sin tid. Med sina nyheter från utlandet bidrog Gjörwell till att ge Sverige 

utökad kontakt med det lärda Europa, något som tidigare främst hade 

förekommit inom naturvetenskapens område.102 Denna kontakt med utlandet 

upprätthöll Gjörwell under hela sin karriär. Lindroth skriver att det är Gjörwells 

”ovanskliga förtjänst att löpande ha gjort en kultiverad svensk läsekrets förtrogen 

med den internationella lärda publiken, i första hand boknyheter”.103 Gjörwell 

anses vara bland de första att uppmärksamma tysk litteratur under det i stor 

utsträckning franskinfluerade 1700-talet.104 

Under sin karriär skulle Gjörwell totalt stå som utgivare av ett sextiotal 

svenska tidskrifter med både litterärt och politiskt innehåll, under titlar som 

Allmänna Tidningar, Nya Lärda Tidningar och Den Politiske Aristarchus. Trots 

att många av dessa var kortlivade påpekar Hans Östman att en stor del av dem 

överlevde längre än vad som var brukligt under denna tid, i vilken många projekt 

lades ned efter ett par veckor.105 Utöver publicist- och bibliotekarieverksamheten 

kom Gjörwell att ägna sig åt en mycket omfattande förlagsverksamhet där fokus 

låg på utgivning av historiska verk. På detta område anses han ha gjort en stor 

insats genom utgivandet av bland annat Sven Lagerbrings Swea rikes historia 

och Carl Gustaf Warmholtz Bibliotheca sueogothica.106 Gjörwell intresserade sig 

även för pedagogik och undervisning och grundade Upfostrings-sälskapet vars 

primära uppgift låg i att verka för utgivandet av läroböcker för unga. Från och 

med det sena 1760-talet drev han även en boklåda i centrala Stockholm där han 

sålde sina egna publikationer och utländsk litteratur.  

Efter att omväxlande ha sympatiserat med både möss- och hattpartiet 

utvecklades Gjörwell till en hängiven rojalist, som i sina tidskrifter försökte 

bearbeta opinionen till fördel för Gustaf III och statskuppen 1772. Den lojala 

rojalism som han företrädde i sina tidskrifter gav honom under det sena 1780-

talet öknamnet ”riksförgyllaren”.107 Han förestod även under en tid kungens 

enskilda bibliotek. Kungens död blev ett särskilt hårt slag för Gjörwell eftersom 

han hade en tidigare koppling till kungens mördare Jacob Johan Anckarström. 

                                                             
101 Lindroth (1989), s. 83-84. 
102 Lindholm (1967-68), s. 145; Fryxell (1904), s. 81. 
103 Lindroth (1989), s. 86.  
104 Per Daniel Amadeus Atterbom, Svenska siare och skalder eller Grunddragen av svenska 
vitterhetens häfder intill och med Gustaf III:s tidevarf. 3 [Elektronisk resurs] (Upsala, 1844), s. 559-
560. 
105 Östman (2001), s. 6. 
106 Atterbom (1844), s. 562. 
107 Lindholm (1967-68), s. 148. 
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Gjörwell hade varit vän med Anckarströms far och hade efter dennes död tjänat 

som en av sonens förmyndare. Därtill var Gjörwells halvsyster Anckarströms 

svärmor.  

Trots hårt arbete och löften om motsatsen blev Gjörwell flera gånger 

förbipasserad i befordran till bibliotekarietjänsten inom Kungliga biblioteket och 

hölls istället kvar på den lägre kanslistbefattningen.108 1781 gavs han tjänstefrihet 

från biblioteket för att på heltid ägna sig åt sin förlagsverksamhet och fick behålla 

en mycket blygsam lön som pension. Trots sin stora lojalitet mot kungen tycks 

Gjörwell med tiden ha kommit att betraktas som en belastning för hovet, vilket 

tros ha legat bakom hans uteblivna karriär inom kanslivärlden. Anders Fryxell 

skriver angående detta: 

Gjörwells person, hans enkelhet, prosaiska torrhet, tarfliga 

lefnadsvanor och herrnhutiska religionsåsikter passade ingendera för 

Gustaf den tredje och för dennes öfriga omgifning. Den enfald, den 

menlösa uppriktighet för att ej säga oeftertänksamhet, med hvilka 

Gjörwell ansågs sköta sitt politiska tidningsskrifveri, gjorde honom ock 

mindre lämplig till en plats, som förutsatte konungens närmare 

förtroende och således tycktes göra denne i någon mån ansvarig för 

tidningarnas fel.109  

En specifik händelse gjorde att Gjörwell hamnade i onåd hos sin närmaste 

kontakt vid hovet, greven Carl Fredrik Scheffer. Gjörwell hade efter kungens 

förslag startat en fransk variant av sin tidskrift Den Swenska Mercurius med 

ambitionen att förmedla nyheter från Sverige till utlandet. Gjörwells kunskaper i 

franska visade sig dock inte vara mäktiga denna uppgift och ett av kungens tal for 

särskilt illa i hans översättning. Scheffer betraktade därefter Gjörwell med 

misstro och Gjörwell betraktade själv denna konflikt som ett av de främsta skälen 

till sina karriärmässiga missöden.110 

Vid 34 års ålder gifte sig Gjörwell med den då knappt 16-åriga Brigitta 

Eleonora ”Brita Nora” Müllern. Brita Nora var dotter till en avliden 

upphandlingskommissarie och hade träffat Gjörwell när han gjort ett ärende hos 

hennes styvfar som var kunglig sekreterare. På moderns sida härstammade Brita 

Nora från en väletablerad borgarsläkt. Hennes morfar var hovapotekare och 

bland hennes morbröder återfanns hovgravören Nils Georgii och 

historieprofessorn Carl Fredrik Georgii. Tillsammans fick paret Gjörwell tre barn: 

Carl Christoffer (kallad Calle), född 1766, Brigitta Louisa (kallad Brite Louise eller 

Louise) född 1768 och Gustafva Eleonora (kallad Stafva) född 1769. Familjen  

                                                             
108 Hofberg, ”Carl Christoffer Gjörwell” (1906), s. 393.  
109 Fryxell (1904), s. 94. Se även Lindholm (1967-68), s. 147. 
110 Se Sylwans förord i Gjörwell (1920), s. xiv-xv. 
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hyrde flertalet olika bostäder i Stockholm innan de 1783 flyttade ut till en villa på 

Kaptensudden på Djurgården, av familjen kallad ”Torpet”. Efter döttrarnas 

respektive giftermål 1791 flyttade Gjörwell och hans hustru till en våning på 

Regeringsgatan där de bodde fram till Gjörwells död. Vi denna tid började 

Gjörwell även hyra några rum i greven Gustaf Snoilskys hus på Ladugårdslandet. 

Dessa rum benämnde han som sin ”Solitude”, dit bara familj och ett fåtal vänner 

hade tillträde. 

Familjen Gjörwell drogs genomgående med ekonomiska bekymmer. En del 

forskare har sett upprinnelsen till detta i Gjörwells bristande ekonomiska sinne 

och naiva inställning till bokbranschen. Denna naivitet tog sig uttryck i en 

orealistisk tillit till att böcker som behandlade svårtillgängliga ämnen skulle finna 

en stor publik och en överdriven optimism inför nya affärsprojekt.111 Det var 

främst så kallade lärda vetenskaper som Gjörwell ville främja i sitt arbete. Under 

den gustavianska perioden, då allmänhetens intresse allt mer kom att riktas mot 

teater och skönlitteratur, upplevde han en minskande efterfrågan på vad han 

bedömde som vetenskapligt nyttiga verk.112 Han klagade under 1700-talets 

slutskede på ”et publicum, som nu föga läser annat än rese-beskrifningar, 

                                                             
111 Sylwans förord i Gjörwell (1920), s. ix; Lindholm (1967-68), s. 146-147; Arne Munthes förord i Carl 
Christoffer Gjörwell, Carl Chr. Gjörwells brev till Fredrik Sparre 1768-1795 (Stockholm, 1938), s. xix.   
112 Lindholm (1967-68), s. 147.  

Bild 1. Vy av Drottninggatan. Färdigställd 1808 av Elias Martin – vän, granne och hyresvärd till 

paret Gjörwell. Tillsammans bodde de alla på den närliggande Regeringsgatan. 
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romaner och theater-piecer”.113 En stor del av Gjörwells bokhandel baserades på 

försäljning av utländska verk samtidigt som han exporterade sina egna 

publikationer till utlandet. Den osäkra finansiella situation som hans företag 

befann sig i underlättades således inte av att han tolv gånger fick se 

boktransporter på väg till eller från Sverige frysa fast eller förlisa. Dessa olyckor 

betraktade han som en av huvudorsakerna till sin trassliga ekonomi. Vid två 

tillfällen, 1781 och 1787, tvingades han att förklara sig själv i konkurs. Efter den 

senare skulle hans verksamhet och privata ekonomi aldrig återhämta sig.114 Med 

stigande ålder blev denna ekonomiska situation allt allvarligare. Efter att hans 

vän, kunglige bibliotekarien Per Adam Wallmark, 1811 informerat den nyligen 

utsedde kronprinsen Karl Johan Bernadotte om Gjörwells långa tjänst och utsatta 

ekonomiska läge, fick han en audiens hos prinsen och gavs löfte om en pension 

som skulle tas ur Bernadottes handkassa.115 Gjörwell avled dock bara några 

månader senare, medan Brita Nora levde vidare till 73 års ålder.  

Gjörwells barn fick som vuxna uppleva större ekonomisk trygghet än vad 

deras far och mor hade gjort. Trots faderns förhoppning om att sonen Calle skulle 

ansluta sig till hans publiceringsverksamhet, valde denne en mer konstnärlig 

bana. Efter studier vid Ritare-Academien blev han elev till dekoratören och 

arkitekten Louis Jean Desprez och arbetade tillsammans med denne som 

ritmästare och arkitekt vid Gustaf III:s byggnationer på Haga. 1803 utnämndes 

han till stadsarkitekt i Stockholm och 1808 utsågs han till professor.116 1804 gifte 

han sig med en assessorsdotter och guvernant vid namn Elsa Bromell och fick 

med henne dottern Elisabeth. 

Äldsta dottern Louise gifte sig 1791 med en 23-årig kommissarie vid 

livdrabantkåren vid namn Carl Gustaf Almquist, son till Eric Jonas Almquist, 

professor i teologi vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Tierp. Vid denna 

tidpunkt arbetade Almquist som kamrerare vid förvaltningen på Haga, där han 

ansvarade för alla räkenskaper och avlöningar. Genom sitt arbete lärde han 

känna Gjörwells son Calle och kom därefter i kontakt med familjen i stort. Efter 

att under några år ha bott i en våning på Drottninggatan i Stockholm och en 

sommarbostad på Haga flyttade paret Almquist ut på en gård vid namn Sätra, 

belägen 2,5 mil norr om huvudstaden. Där ägnade de sig huvudsakligen åt 

lantbruk. Efter att ha genomgått flera missfall födde Louise tre barn: Carl Jonas 

Love (som växte upp till en av 1800-talets mest berömda och kontroversiella 

författare), August och Louise. 37 år gammal avled Louise i lungsjukdom.  

Yngsta dottern Stafva gifte sig med Johan Niclas Lindahl, den 29-årige sonen 

till en välbärgad grosshandlare från Norrköping. Lindahl var en hängiven samlare 

                                                             
113 KB EpG 12:2 Nr 131 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl och Johan Niclas 
Lindahl, 4/10 1796. 
114 Jakob Christensson, ”En upplysningstida encyklopedists uppgång och fall”, Lychnos. Årsbok för 
idé- och lärdomshistoria. 1993 (Uppsala, 1993), s. 129; Munthes förord i Gjörwell (1938), s. xix. 
115 Fryxell (1904), s. 98-99. 
116 Hans gärning som arkitekt behandlas av Ursula Sjöberg i Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837. 
Byggnader och inredningar i Sverige och Finland (Stockholm, 1994). 
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av böcker och gravyrer och hade gjort sig bekant med familjen genom deras 

gemensamma litterära intressen. 1799 gick grosshandeln i konkurs. För Gjörwell 

blev detta ännu ett hårt ekonomiskt slag, då svärsonen hade bistått med 

avgörande finansiellt stöd till hans verksamhet. Familjen Lindahls ekonomiska 

missöde förvärrades genom ryktesspridning som gjorde gällande att konkursen 

skulle ha föregåtts av bedrägeri, detta då Lindahl dessförinnan tagit ut sitt arv på 

moderns sida. Dessa påståenden kunde dock motbevisas och Lindahl betalade en 

stor del av sin fars skulder. Paret Lindahl tycks också ha kunnat behålla en 

betydande del av sin förmögenhet.117 Johan Niclas Lindahl avled 1813, medan 

Stafva levde vidare i Norrköping till 1840. Paret var barnlöst. 

 

Staden och sällskapslivet 

 

Det är huvudsakligen det gustavianska Stockholm som framträder i den 

gjörwellska korrespondensen. Vid denna tid var huvudstaden en stad i 

stagnation. Eva Eggeby och Klas Nyberg beskriver perioden från mitten av 1700-

talet och hundra år framåt som ”en tid av demografisk nedgång, stora svårigheter 

på arbetsmarknaden, tilltagande fattigdom, utslagning, hög dödlighet, utbredd 

alkoholism och ohälsa bland befolkningen”.118 Den minskande välfärden var 

något som drabbade både fattig och rik. 1750 hade staden en befolkning på 

60 000 och denna siffra steg inte på lång tid, då kortvariga ökningar snabbt 

åtföljdes av minskningar. Den gjörwellska familjen befann sig således i ett tufft 

ekonomiskt klimat och en stad med svåra sociala problem. Samtidigt som staden 

stagnerade på ett demografiskt och ekonomiskt plan blomstrade den dock 

kulturellt. Eggeby och Nyberg skriver: 

Här utvecklades bl.a. ett praktfullt hovliv kring Gustav III, men här 

fanns också Operan och Dramaten. Här fanns välbärgade 

grosshandlare och intellektuella med intresse för kultur, politik och 

sociala frågor. Här fanns författare, konstnärer, musiker och 

skådespelare, som t.ex. Carl Michael Bellman, Johan Tobias Sergel, 

Anna Maria Lenngren, Thomas Thorild och Carl Jonas Love Almquist. 

Här fanns palatsliknande byggnader och vittra sällskap. Och här fanns 

det enklare folkets mötesplatser – krogar och kaffehus.119 

Bellman, Sergel, Lenngren och Thorild stod alla på bekant eller vänskaplig fot 

med Carl Christoffer Gjörwell. Almquist var hans dotterson. Gjörwells 

                                                             
117 Levertin (1896), s. 257-258. 
118 Eva Eggeby & Klas Nyberg, ”Stad i stagnation 1720-1850”, i Göran Dahlbäck & Lars Nilsson (red.), 
Staden på vattnet. D. 1, 1252-1850 (Stockholm, 2002), s. 187.  
119 Eggeby & Nyberg (2002), s. 264. 
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verksamhet som förläggare och publicist innebar att han upprättade kontakt med 

de flesta namnkunniga personer i stadens kulturella och intellektuella sfär.120 

Även om familjen Gjörwell hade begränsade ekonomiska tillgångar stod den 

således i kontakt med stadens kulturella elit. Många med kulturella intressen 

sökte sig också till familjen för att umgås. Ingrid Holmquist ser det gjörwellska 

hemmet som ett exempel på en umgängesmiljö ”med drag av salong”.121 Under 

sina tonår och tidiga 20-årsålder lockade även de gjörwellska döttrarna ett stort 

antal friare till familjens hem. Främst var det personer ur borgarklassen och den 

lägre adeln som besökte familjen. Under den period som de var bosatta ute på 

Djurgården kom de även i kontakt med utländska diplomater och präster bosatta 

i samma trakt, varav vissa blev återkommande besökare hos familjen.  

Gjörwells medarbetare i förlagsverksamheten Jacob Björkegren samt hans 

handsekreterare Johan Adolf Stechau var ständigt närvarande i det gjörwellska 

hushållet. Den senare hade alkoholproblem och Gjörwell fick tidvis rycka in och 

rädda honom undan klammerier med rättvisan som han hamnat i under onyktra 

tillstånd.122 Adolf Älf, sonen till Gjörwells ungdomsvän Samuel Älf, bodde även 

tidvis som fosterson i familjen. Samuel Älf var domprost i Linköping, välkänd för 

sina dikter på latin och halvbror till lärdomshistorikern Johan Hinric Lidén (även 

kallad Henric), som också var nära vän till familjen Gjörwell. 

Bland alla dem som besökte det gjörwellska hemmet stod familjen särskilt 

nära Jonas Carl Linnerhielm, kunglig sekreterare, tecknare och godsägare. 

Linnerhielm kom ursprungligen från Småland och var under en tid på 1780-talet 

förlovad med Stafva. Den exakta anledningen till att förlovningen bröts är inte 

känd. En trolig orsak är att Linnerhielms far misstyckte till förhållandet och ville 

att Linnerhielm skulle gifta sig med sitt kusinbarn, Helena Maria Ehrenstråle. 

Detta skedde också så småningom.123 Linnerhielm har gjort sig känd för att 

genom sina Bref under resor i Sverige bli den förste svensk att publicera en 

voyage pittoresque över landet, det vill säga en underhållande resebeskrivning 

med fokus på landskapsvyer. Till detta verk, som utgavs i tre delar, stod han både 

som tecknare och författare.124 Familjen Gjörwell hade han troligtvis lärt känna 

genom deras gemensamma vänskap med brödraparet Martin, det vill säga 

hovgravören Johan Fredrik Martin och den framgångsrike landskapsmålaren 

Elias Martin. Dessa bröder hade båda varit verksamma i England, men flyttat 

                                                             
120 Tore Frängsmyr skriver att fadern i huset ”hade kontakt med allt och alla i kultursfären”. Se Tore 
Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år. D. 1, 1000-1809 (Stockholm, 
2000), s. 368. 
121 Ingrid Holmquist, Salongens värld. Om text och kön i romantikens salongskultur (Stockholm, 
2000), s. 38.  
122 Till vännen Johan Hinric Lidén skriver Gjörwell angående en av dessa episoder: ”I går förmiddagen 
framhades den gode Stechau inför det förskräckeliga police-bordet, fick sträng förmaning och mild 
dom, samt sitter nu utan alt vidare samvets-qval vid mit bord och renskrifver detta bref.” Se KB EpG 
8:16 Nr 7 Carl Christoffer Gjörwell till Johan Henric Lidén, 5/3 1793. 
123 Schiller (1939), s. 64-65.  
124 Eva Nordenson, Mitt förtjusta öga. J. C. Linnerhielms voyages pittoresques i Sverige 1787-1807 
(Malmö, 2008). 
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tillbaka till Sverige under 1780-talet. De stod även som ägare till den våning på 

Regeringsgatan dit paret Gjörwell flyttade efter döttrarnas giftermål och bodde 

också granne med paret.125  

I Norrköping utgjorde paret Lindahl del av stadens societet. De bodde granne 

med handelsmannen Johan Kuhlman och dennes hustru Margareta Catharina, 

som blev en nära vän till Stafva Lindahl. Det kuhlmanska hushållet inkluderade 

även den ovan nämnde Johan Hinric Lidén. Lidén var född 1741, hade drabbats 

av en reumatisk sjukdom i 30-årsåldern och var under åratal helt sängliggande. 

Från 1770-talet och fram till sin död 1793 bodde han hos vännen Kuhlman. Lidén 

var berömd i samtiden för sin lärdomshistoriska forskning och sitt 

skriftsamlande. Trots sin sjukdom hade han ett omfattande sällskapsliv med 

ständiga besök vid sin sjuksäng.126 Det var antagligen genom honom som Johan 

Niclas Lindahl först hade kommit i kontakt med familjen Gjörwell. Paret Lindahl 

umgicks även med Johan Peter Westring, hovläkare och lärjunge till Carl von 

Linné.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125  Eftersom paret Gjörwell och bröderna Martin levde i samma hus gör relationen inget större avtryck 
i den gjörwellska korrespondensen. För mer om Elias Martin se Mikael Ahlund, Landskapets röster. 
Studier i Elias Martins bildvärld (Stockholm, 2011).  
126 Hamberg (1985), s. 291; Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Gustavianska tiden (Stockholm, 
1997), s. 271-272. Vänskapen mellan Kuhlman och Lidén har skildrats av Elisabeth Mansén i 
uppsatsen ”Vänskap och kärlek inom kurortskulturen”, i Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén 
(red.), Ljuva möten och ömma samtal. Om kärlek och vänskap på 1700-talet (Stockholm, 1999). 
127 Herman Hofberg, ”Johan Peter Westring”, Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade 
lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande 
tid [Elektronisk resurs] (Stockholm, 1906), s. 714. 
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Tablå 1 – Karta över Stockholm 
 

 

 

 

Bild 2. Karta över Stockholm från 1751. Familjen Gjörwell bodde under en längre period ute på 

Djurgården. Vid döttrarnas giftermål flyttade paret Gjörwell till Regeringsgatan på Norrmalm. 

Gjörwell började även hyra några rum på Ladugårdslandet. Dessa kallade han sin ”Solitude”.  
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Tablå 2 - Familjen Gjörwell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 

C. C. Gjörwell, f. 1731 

”Brita Nora” Gjörwell, f. 1749 

Stockholm 

“Calle” Gjörwell, f. 1766 

Elsa Bromell, f. 1775 

Haga, Sätra 

”Louise” Almquist, f. 1768 

“Calle” Almquist, f. 1768 

Norrköping 

”Stafva” Lindahl, f. 1769 

”John” Lindahl, f. 1762 
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Tablå 3 – Centrala personer  
 

 

Almquist, Carl Gustaf - f. 1768, d. 1846. Kommissarie vid livdrabantkåren, sedan 

i huvudsak lantbrukare. Gift med Louise Gjörwell. Far till Carl Jonas Love 

Almquist. Gifte om sig efter Louises död. 

Almquist, Carl Jonas Ludvig - f. 1793, d. 1866. Kallad Love. Berömd författare. 

Son till Louise Almquist, dotterson till Gjörwell.  

Dalman, Lars Johan - f. 1776, d. 1830, e.o. notarie vid Göta hovrätt, 

kammarjunkare. Vän till familjen Gjörwell. Släkting till greveparet Snoilsky som 

ägde huset i vilket Gjörwell hade sin Solitude. 

Forssgren, Johan Georg - f. 1776, d. 1812. Konduktör, dvs. arkitekt vid 

överintendentsämbetet. Från början elev till C. C. Gjörwell d.y. och Louis Jean 

Desprez. Professor från och med 1805. 

Kuhlman, Johan - f. 1738, d. 1806. Grosshandlare i Norrköping. Hyresvärd åt 

Johan Hinric Lidén. Granne åt paret Lindahl.  

Kuhlman, Margareta Catharina - Hustru till Johan Kuhlman. Granne och 

väninna till Stafva Lindahl. 

Kullberg, Herman Anders - f. 1772, d. 1834. Författare och översättare av pjäser 

och romaner. Vän till Gjörwell och paret Lindahl. 

Leopold (adlad af Leopold), Carl Gustaf - f. 1756, d. 1829. Författare, sekreterare 

till Gustav III, medlem av Svenska Akademien. Vän till Gjörwell och paret 

Lindahl. 

Lidén, Johan Hinric - f. 1741, d. 1793. Lärdomshistoriker. Gjörwells ungdomsvän 

och halvbror till domprosten Samuel Älf. Inneboende hos paret Kuhlman i 

Norrköping och där granne med paret Lindahl. Helt sängbunden i reumatisk 

sjukdom. 

Lindahl, Johan Niclas - f. 1762, d. 1813. Grosshandlare från Norrköping med stort 

litteraturintresse. Stafva Gjörwells make.  

Lindahl, Pehr - f. 1723, d. 1800. Grosshandlare i Norrköping. Stafvas svärfar.  



 

33 

Linnerhielm, Jonas Carl - f. 1758, d. 1829. Kunglig sekreterare, kansliråd, 

riksheraldiker, tecknare och lantbrukare i Småland. Nära vän till familjen 

Gjörwell. Under en tid förlovad med Stafva.  

Mandorff, Conrad Arvid Johan - f. 1774, d. 1849. Kopist i utrikesexpeditionen, 

tullförvaltare i Stralsund, kammarråd. Gjörwells favoritvän.  

Norberg, Sophie Henriette - Ryskfödd, tysktalande hustru till bergsrådet Johan 

Henrik Norberg. Vän till Gjörwell. Bodde i det hus där Gjörwell hade sin Solitude. 

Nordström, Henrik Andersson - f. 1772, d. 1837. Boktryckare, med eget tryckeri 

från 1794. Samarbetade med Gjörwell. Vän till hela familjen Gjörwell och friare 

till döttrarna.  

Westring, Johan Peter - f. 1753, d. 1833. Lärjunge till Linné, läkare i Norrköping. 

Vän till paret Lindahl.  
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Porträttgalleri 
 

 

 

  

 

Bild 3. Carl Christoffer Gjörwell i profil. Graverat av familjevännen 

Johan Fredrik Martin efter original av Johan Tobias Sergel. 
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Bild 4. Silhuett av Brita Nora Gjörwell. I familjens 

korrespondens nämns ett porträtt, men det är oklart 

om detta finns bevarat. 

Bild 5. Paret Gjörwells son Calle, målad av Per Krafft d.y. Här 

vid en ålder av 60 år. 
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Bild 6. Louise Gjörwell, gift Almquist. Mor till Carl Jonas 

Love Almquist. 

Bild 7. Stafva Gjörwell, gift Lindahl. Paret Gjörwells 

yngsta barn. Bodde i Norrköping. 
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Bild 8. Johan Hinric Lidén i sin sjuksäng. Lärdomshistoriker, gammal vän till Gjörwell 

och granne med paret Lindahl i Norrköping. 

Bild 9. Johan Peter Westring. Läkare i Norrköping, vän till paret 

Lindahl. 
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Bild 10. Jonas Carl Linnerhielm. Tecknare, vän 

till familjen Gjörwell. 

Bild 11. Carl Gustaf Leopold (adlad af Leopold). Författare, 

vän till Gjörwell och paret Lindahl. 
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Bild 12. Conrad Arvid Johan Mandorff, Gjörwells 

favoritvän. Enligt Gjörwell en mycket vacker man. 

Mandorffs skönhet diskuteras i kapitel 8.  
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2 

KÄLLMATERIAL OCH METODOLOGI 
 

 

 

1700-talet utgjorde den personliga korrespondensens storhetstid. Detta sekel har 

kallats ”brevets århundrade” och litteraturvetaren Stina Hansson har definierat 

dess andra halva som ”brevskrivningens gyllene tid i Sverige”.128 Detta var en 

period då mycket tid lades på privat brevskrivande samtidigt som publicerade 

brevsamlingar där kända personer stod som avsändare utgjorde populär läsning. 

Romaner, pamfletter och artiklar publicerades också ofta i form av brev, ibland 

autentiska, ibland fingerade.129 Denna uppskattning för brevskrivning gick i hög 

grad igen hos Carl Christoffer Gjörwell. Som nämnts ansamlade han vad som 

torde vara den största privata brevsamlingen som finns bevarad från den senare 

halvan av 1700-talet. Den huvudsakliga delen av denna förvaras nu på Kungliga 

biblioteket. Den har delvis köpts in från Stafva Lindahls dödsbo 1840 och delvis 

skänkts till biblioteket efter Gjörwells sondotter Elisabeth Gjörwells död 1855.130 

Allt sammantaget uppgår korrespondensen till drygt 90 volymer, varav delar 

även återfinns i tryckt format. Gjörwell gav själv ut sex volymer av sin 

korrespondens under sin levnadstid.131 Under det tidiga 1900-talet publicerade 

Oscar Levertin ett mindre urval av de brev som utbytts inom familjen.132 I utbyte 

mot det ekonomiska stöd som Gjörwell fick från en av sina gynnare, 

industrimannen Patrick Alströmer, författade han krönikeliknande brev där han 

förmedlade huvudstadens senaste skvaller till Alströmer som levde ute på 

landsbygden. En del av denna korrespondens finns utgiven av Otto Sylwan under 

titeln En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev: 1757-1778.133 

Korrespondens mellan Gjörwell och gynnaren Fredrik Sparre finns också utgiven 

och berör i huvudsak den litterära världen.134

                                                             
128 Stina Hansson, Svensk brevskrivning. Teori och tillämpning (Göteborg, 1988), s. 177. Se även Jon 
Helgason, Hjärtats skrifter. En brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch 
och Johann Wilhelm Ludwig Gleim (Lund, 2007), s. 159. 
129 Löwendahl (2007), s. 9; Carolyn Steedman, ”A woman writing a letter”, i Rebecca Earle (red.), 
Epistolary selves. Letters and letter-writers, 1600-1945 (Aldershot, 1999), s. 119. 
130 Se Levertins inledning i Schück, Levertin & Gjörwell (1900), s. vi-vii. Gjörwells korrespondens med 
gynnaren Fredrik Sparre samt en mindre del familje- och vänskapsbrev förvaras på Riksarkivet. De 
senare beskrivs mer nedan. 
131 Första delen publicerades 1798: Carl Christoffer Gjörwell (red.), Brefväxling. 1 (Stockholm, 1798). 
132 Henrik Schück, Oscar Levertin & Carl Christoffer Gjörwell (red.), Svenska memoarer och bref. 2, 
Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref (Stockholm, 1900). 
133 Carl Christoffer Gjörwell, En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev. 1757-1778 (Stockholm, 
1920). 
134 Carl Christoffer Gjörwell, Carl Chr. Gjörwells brev till Fredrik Sparre 1768-1795 (Stockholm, 
1938). 
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Det var främst Gjörwells yrke som föranledde honom att föra en sådan vidsträckt 

korrespondens. Hans drygt 50-åriga karriär satte honom i kontakt med de flesta 

som på något sätt var involverade i tidens litterära liv, vare sig det gällde som 

skriftställare, samlare, bokvänner eller mecenater. Gjörwell var alltid på jakt efter 

bidrags- och uppgiftslämnare till sina många tidskrifter. Sten Lindroth skriver att 

”i Sveriges humanistiska värld satt han som en spindel i nätet”, han ”ryckte i 

trådarna, håvade in artiklar och recensioner, sporrade och uppmuntrade”.135 

Tidigt i sin karriär började Gjörwell också att bevara brev ur sin korrespondens, 

både sådana där han stod som avsändare och mottagare. Utgående brev 

bevarades genom att avskrifter gjordes innan de skickades iväg eller genom att 

mottagaren återsände dem. Redan som 28-åring ansåg han sig ha 1 000 brev 

värda att bevara. Otto Sylwan skriver att detta yttrande visar på att Gjörwell från 

början ”varit medveten om att hans papper voro dokument av betydelse för 

eftervärlden. Han väntar att hans ’arkiv’ eller ’collectio’ skall bli ett monument 

lika väl som raden av hans tidskrifter”.136 Med tiden utvecklades detta till en 

brevsamling av närmast svindlande omfång. Korrespondensen var såväl inhemsk 

som utländsk – Gjörwell hade korrespondenter i Petersburg, Köpenhamn, 

Hamburg, Leipzig, Göttingen, Berlin, Venedig, Rom, Bern, Paris, Amsterdam och 

London.137  

Förutom brev samlade Gjörwell även på andra typer av handskrifter så väl 

som böcker. I detta var han typisk för sin tid. Tillsammans med flera av sina 

vänner kan han sägas ha ingått i en större gemenskap av handskrifts- och 

boksamlare. Den ovan nämnde Lidén var en stor samlare av främst lärda verk. 

1779 skänkte han sin samling på 5 000 band till Östgöta nation vid Uppsala 

universitet. Lidéns halvbror Samuel Älf var i sin tur innehavare av en mycket 

omfattande handskriftssamling. Gjörwells vän Carl Gustaf Warmholtz 

ihopsamlade ett bibliotek som rymde i princip allt som skrivits om svensk 

historia.138 Gjörwells svärson Lindahls mycket omfattande boksamling skänktes 

till Svenska Akademien i början av 1800-talet och utgjorde grunden för dess 

bibliotek.139 Erik Hamberg anser att denna typ av samlarkultur spred sig till 

Sverige efter de långa fälttåg som företagits under stormaktstiden. Svenskarna 

tog intryck från kontinentala kulturer och medförde plundringsgods i form av 

böcker, kuriosa och konstföremål tillbaka till hemlandet. Just samlandet av 

böcker och handskrifter ökade under frihetstiden då Sveriges bildade skikt tilltog 

markant i antal. Samlandet spred sig också till nya samhällsklasser. Från att 

under 1600-talet huvudsakligen ha bedrivits av adelsmän, präster och personer 

verksamma inom undervisningsväsendet blev det under 1700-talet allt vanligare 

                                                             
135 Lindroth (1989), s. 88. 
136 Se Sylwans förord i Gjörwell (1920), s. xxxvi. 
137 Östman (2001), s. 6. 
138 Hamberg (1985), s. 65, 78, 100-101. 
139 Bo Svensén, ”’Biblioteksfrågan skall tills vidare hvila på bordet’. Om Svenska Akademiens gamla 
biblioteks öden och äventyr”, i Anders Burius (red.), Några hyll(nings)centimeter. Festskrift till Folke 
Sandgren den 15 februari 1998 (Stockholm, 1998). 
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även inom borgarklassen.140 Bland handskriftssamlarna dominerade ett 

personhistoriskt intresse, innefattande både bortgångna personer och 

uppmärksammade personer i samtiden. Hamberg skriver:  

Vare sig man såg framstående personer som efterföljansvärda exempel 

och levnadsideal, eller blott hyste aktning och beundran inför deras 

kunskaper och gärningar, vidmakthölls ett utbrett personhistoriskt 

intresse hos samlarna, liksom inom hela det bildade skiktet i Sverige 

under 1700-talet.141 

Detta personhistoriska intresse återfanns i allra högsta grad hos Gjörwell, som 

även han upprättade en omfattande handskriftssamling där fokus låg på just 

historiska personer. Gjörwell skiljde dock ut sig från majoriteten av de historiska 

samlarna i och med att han även gav ut dessa handlingar i tryck.142 Man kan 

således säga att Gjörwells noggranna bevarande av sina personliga dokument 

innebar att hans yrkespraktiker och personhistoriska intresse fördes över på det 

privata livet för att även tillämpas på honom själv. Som Sylwan hävdade ovan blev 

hans privata samling ett monument över hans livsgärning på liknande vis som 

hans många publikationer. Jakob Staberg menar att Gjörwells upprättande av sitt 

familjearkiv även kan relateras till de under samtiden framväxande borgerliga 

familjenormerna: 

Gjörwell upprättade sitt arkiv som ett väldigt protokoll över familjen. 

Vad som utkristalliseras är familjen som norm, vilken i takt med den 

nya medelklassens ökade självmedvetande sprids till övriga grupper i 

samhället, för att småningom upphöjas till ideologi. På så vis skriver 

han in sig själv i skarven mellan den feodala släktkoden där 

generationer knyts till varandra och den borgerliga familjens kod, där 

modern framträder som emotionell mittpunkt i ett rent släktsystem 

garanterat av faderns namn.143 

Gjörwells ambition att hans brevsamling med tiden skulle nå offentlighetens ljus 

exemplifieras tydligt i brevens utformning, då han försett många av dem med 

överskrifter eller små innehållsförteckningar. Detta gjordes också uttryckligen 

”så at en framtida läsare eller utgifvare ej må hafva det besväret”.144 I enstaka fall 

tilltalar han till och med den framtida läsaren direkt.145 Detta förfarande var även 

kopplat till Gjörwells intresse för historia. Trots sin ansenliga 

                                                             
140 Hamberg (1985), s. 95-97. 
141 Hamberg (1985), s. 103. 
142 Hamberg (1985), s. 246-247.  
143 Staberg (2002), s. 37.  
144 KB EpG 12:3 Nr 8 Carl Christoffer Gjörwell till Johan Niclas Lindahl, 27/1 1797. 
145 I ett brev skriver Gjörwell att han bifogar noter för att ”befria efterverlden ifrån den stora olyckan, 
at förqväfvas af uttolkningar och tillämpningar, tvärt emot epistolographens sinne, så se då här, min 
käre läsare, hvad til textens sannskyldiga förstånd vid alla mörka rum tjenar”. Se KB EpG 12:4 Nr 41 
Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 14/6 1799. 



 

43 

publiceringsverksamhet betraktade han sig i första hand som historiker eller 

”annalist”.146 Bakom hans omfattande skrivande och hans bevarande av 

dokument låg en ansvarskänsla att på ett sanningsenligt vis nedteckna händelser 

ur samtiden. Detta synliggörs genom att Gjörwell i breven har inkluderat noter 

som innehåller förtydliganden eller rättelser. Viljan att dokumentera även 

personliga detaljer kan ibland ta sig förbluffande uttryck. Detta illustreras 

exempelvis genom att Gjörwell 1809 berättar för sin dotter Stafva att han under 

tre års tid nedtecknat titlarna på allt han läst för privat del, till och med 

recensioner ur tidskrifter. Fastän han betonar att detta är något som han enbart 

gör för egen del, inleds denna förteckning med ett företal där hans läsvanor 

beskrivs i detalj.147 Uppenbarligen är även denna lista tänkt att nå eftervärldens 

ögon.  

 

Familjebreven 

 

Inom den gjörwellska brevsamlingen finns en enskild del korrespondens som går 

under beteckningen ”Familjebref”.148 Den berör huvudsakligen korrespondens 

utbytt inom familjen Gjörwell samt mellan familjemedlemmarna och deras 

vänner. Samlingen består av sju i huvudsak kronologiskt ordnade volymer som 

förvaras i ett eget arkiv på Kungliga biblioteket. Det är denna samling som står i 

fokus för denna avhandling. Totalt uppgår den till drygt 1 100 brev och biljetter 

(det vill säga kortare meddelanden).149 Samlingen tar sin huvudsakliga startpunkt 

1791 när yngsta dottern Stafva gifter sig och flyttar till Norrköping och därmed 

skiljs från resten av familjen. Större delen av samlingen består också av brev som 

Gjörwell skrivit till sin dotter. Efter att ha skadats allvarligt i en vagnsolycka 

ställde han sig mycket motvillig till att åka vissa typer av öppna vagnar på 

landsväg, något som ofta krävdes för att företa en resa till Norrköping.150 

Tillsammans med svårigheten att lämna sin affärsverksamhet gjorde detta att 

han sällan besökte sin dotter. Stafva tycks i sin tur ha hindrats att resa från 

Norrköping eftersom hon ansvarade för vården av sin åldriga och sjukliga 

svärfader.151 Den nära relationen far och dotter emellan upprätthölls istället 

                                                             
146 KB EpG 12:5 Nr 156 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 5/3 1805; KB EpG 
12:3 Nr 81 Carl Christoffer Gjörwell till Ulrica Carolina Widström, 31/10 1797; KB EpG 12:6 Nr 99 
Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 28/2 1809. 
147 KB EpG 12:6 Nr 99 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 28/2 1809. 
148 Denna samling kallas allmänt ”Familjebref” och betecknas även så på volymernas ryggar. På 
Kungliga biblioteket går den dock tekniskt under beteckningen ”Brev från och till medlemmar av 
familjen Gjörwell, växlade åren 1780-1811”. 
149 Samlingen innehåller även ett stort antal kopior som inte tagits med i denna sammanräkning. 
150 KB EpG 12:1 Nr 69 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl och Johan Niclas 
Lindahl, 10/2 1792. 
151 KB EpG 12:4 Nr 32 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 14/5 1799. 
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genom en omfattande och tät korrespondens. Gjörwell blev även ofta ålagd att 

skaffa och skicka litteratur till det litteraturintresserade paret Lindahl, vilket även 

gav upphov till ett frekvent brevskrivande. Då Gjörwells övriga två barn antingen 

bodde i eller i närheten av Stockholm gör deras korrespondens inte samma 

avtryck i brevsamlingen. Samlingen inkluderar även i mindre grad brev som 

skickats till gynnare, kollegor och myndighetspersoner. I många fall beror detta 

på att dessa brev skickats som bilagor i brev till familjemedlemmar.  

Majoriteten av Gjörwells korrespondens renskrevs av hans handsekreterare 

Stechau innan den skickades ut, detta då Gjörwells egen handstil var mycket 

svårläslig.152 Han uttryckte därför stor glädje när det visade sig att den 14-årige 

dottersonen Love Almquist förstod sig så bra på olika skrivstilar ”at han, lik vår 

gode gamle Stechau, läser, förstår och afskrifver min pittriga styl med alla des 

slängar och förkorrtningar”.153 En stor del av övrig korrespondens som bevarats 

består också av kopior av andra avsändares brev som Stechau gjort specifikt för 

samlingen. I vissa fall finns både original och avskrift inkluderade. I en jämförelse 

mellan dessa framkommer att Stechau i vissa fall ändrat i interpunktion och 

stavning. Även Gjörwells stavning kunde ändras efter handsekreterarens 

standard. Detta gäller dock i synnerhet kvinnliga familjemedlemmars brev, som 

sällan innehåller regelbunden interpunktion i original. Vad gäller brev som 

enbart finns i avskrift är det svårt att avgöra i vilken grad Gjörwell har censurerat 

eller ändrat i dessa. Till sin dotter skriver han vid ett tillfälle: ”Mina bref måste 

merändels med enspännare-brådskan expedieras; men när jag sedan med 

sedentarisk tålmodighet läser dessa scripturer igenom, så finner jag altid något 

at bättra och rätta.”154 Detta tyder således på att brev korrigerades, men troligtvis 

gäller det främst mindre detaljer. I ett fall påpekas att ett mindre fördelaktigt 

utlåtande om en gemensam vän utelämnats i en avskrift av ett brev från hans 

dotter.155  

Genom köp förvärvade Johan Niclas Lindahl rätten till sin svärfars 

manuskript efter dennes död. Redan i 70-årsåldern började Gjörwell dock sända 

över sin samlade korrespondens – sin ”käraste qvarlåtenskap”– i oförseglade och 

förseglade konvolut till dottern i Norrköping.156  De tidigare fick hon och maken 

läsa för att sedan försegla och lägga till den övriga samlingen, de senare fick 

öppnas ett år efter Gjörwells död. I ett brev till Stafva skildrar Gjörwell hur han 

”öfverser, granskar, rättar, rubricerar och uplyser” sina privata dokument med 

ambitionen att bevara heder och aktning för honom själv och barnen i 

                                                             
152 Till och med de egna familjemedlemmarna hade svårigheter att tyda hans stil. Gjörwell ber ibland 
sin dotter Stafva att skriva tillbaka och bekräfta att hon kunnat läsa de brev som han skrivit för egen 
hand: KB EpG 12:3 Nr 158 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 10/8 1798; KB 
EpG 12:3 Nr 167 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 18/9 1798.  
153 KB EpG 12:6 Nr 62 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 26/4 1808. 
154 KB EpG 12:1 Nr 160 Carl Christoffer Gjörwell till Johan Niclas Lindahl. Odaterat.  
155 Gjörwell kommenterar: ”Det efterföljande i brefvet om en viss annan persons besök gås uti 
afskriften gerna förbi.” Se KB EpG 12:3 Nr 126 Gustafva Eleonora Lindahl till Carl Christoffer 
Gjörwell, 26/3 1798 (Avskrift).  
156 KB EpG 12:4 Nr 149 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 8/7 1800. 
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framtiden.157 Den samling som han skickade över till paret skapades också efter 

vissa fastställda principer: 

Af de convoluter jag nedsänder, ser du sjelf, at jag har en princip och 

regel, som jag följer, hvad handskrifna paper beträffar, som skola en 

gång, efter alles vår död, komma uti andra händer. Historien, 

vitterheten, vänskapen och tacksamheten äro de hufvudämnen och 

föremål, som öfveralt framlysa uti denna samling af handlingar och 

bref.158 

De brev som valts ut att bevaras tycks även ha utgjort sådana som Gjörwell ansåg 

särskilt vackra. Angående ett brev som hans hustru skickat till dottern i 

Norrköping skriver han: ”Jag har redan lagt det uti min samling, så vackert är 

det!”159 Skapandet av denna brevsamling var således Gjörwells eget stora projekt. 

Det var han som hade makten att avgöra vilken bild av familj och vänskapskrets 

som skulle förmedlas vidare till eftervärlden. Medan vissa brev kategoriserades 

som ”gömbara”, det vill säga värda att bevara, ansågs andra höra ”för 

ögonblicket”. Dessa borde förstöras efter att de lästs, delvis beroende på att de 

kunde innehålla felaktiga uppgifter om aktuella nyhetshändelser som inte borde 

spridas till eftervärlden.160 1808 skriver Gjörwell till sin dotter angående deras 

korrespondens: 

Jag lärer förr skrifvit, och bedt, at alla sådane små commissions-bref, 

såsom detta, icke gömas, utan förstöras, ber därom å nyo. Du skal få et 

gömbart bref framledes, äfven om alt brefskräps utgalrande och 

förstörande: därmed sysselsätter jag mig alla dagar.161 

Med kommissionsbrev menade Gjörwell brev som behandlade olika praktiska 

ärenden. Dottern Stafva tycks dock ha velat bevara allt det som hennes far skrev 

till henne. Gjörwell påpekar att hon visserligen är ”mycket god, som vil behålla 

äfven minsta breflapp ifrån min hand”, men att det inte fanns någon poäng i att 

spara denna typ av ”hoprafsade” papper.162 Trots faderns uttryckliga önskan och 

förmaningar tycks Stafva Lindahl i själva verket ha bevarat ”varje brevlapp” som 

fadern skrivit till henne – familjebrevsamlingen är full av dessa snabbt 

ihopskrivna brev. Dessa innehåller tidvis mer känslig information än vad som 

inkluderades i den korrespondens tänkt att ingå i Gjörwells samling. I och med 

detta underminerades också Gjörwells ambition att kontrollera den bild som 

framträdde av honom själv och familjen. Den utseendemässiga skillnaden mellan 

                                                             
157 KB EpG 12:5 Nr 39 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 10/11 1801. 
158 KB EpG 12:5 Nr 39 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 10/11 1801. 
159 KB EpG 12:1 Nr 17 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 21/6 1791. 
160 KB EpG 12:6 Nr 40 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 5/2 1808. 
161 KB EpG 12:6 Nr 47 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 6/2 1808. 
162 KB EpG 12:5 Nr 38 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 10/11 1801. 
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dessa och de brev som renskrivits av Gjörwells handsekreterare är också stor (se 

exempel på s. 48 och 49). I förlängningen ger förekomsten av dessa brev en mer 

mångfacetterad bild av familjelivet än vad som annars hade varit fallet, en bild 

som inte i efterhand har granskats av Gjörwell. 

Sammantaget kan sägas att många av de brev som utbyttes inom den 

gjörwellska familjen och vänskapskretsen har skrivits med stor omsorg. Detta 

gäller dock i synnerhet Gjörwells egna brev (det vill säga de ”gömbara”), som är 

betydligt längre och mer detaljrika än de övrigas. Ett och samma brev kan också 

ha mycket skiftande karaktär och innehålla beskrivningar av familjenyheter, 

riksnyheter, lokalt skvaller och långa, litterärt färgade naturskildringar. Brevens 

längd kan variera från en sida till femton sidor. Korrespondensen innehåller även 

ofta bilagor i form av utdrag ur tidningsartiklar, avskrifter av dikter och, som sagt, 

avskrifter av brev som skickats till bekanta, kollegor och myndighetspersoner. 

Även brev från vänner skickades ofta som bilagor i brev till andra 

familjemedlemmar. Att skicka runt brev till flera avsändare var inte ovanligt 

under denna period. Brev lästes ofta av fler personer än mottagaren och kunde 

ibland cirkulera runt i en relativt stor krets av läsare. Det var överhuvudtaget 

vanligt att skriftligt material spreds i handskrift under denna tid, innan den 

kommersiella tryckkulturen utvecklats till fullo.163 De brev som utgör huvuddelen 

av samlingen, det vill säga de brev som Gjörwell skickade till dottern och 

svärsonen i Norrköping, var dock så kallade ”förtroendebrev” som enbart fick 

läsas av dessa två, om inte annat uppgavs. Gjörwell uttryckte även farhågor att 

dessa brev skulle kunna hamna i andras händer redan under hans livstid.164 

Orsaken till detta låg delvis i det politiskt turbulenta läge som rådde i landet 

under denna period. Gjörwell var också försiktig med att kommentera politiska 

frågor i sin korrespondens.165 

Familjemedlemmarna var också medvetna om att vissa av deras brev 

inkluderades i faderns samling. Med eftervärlden i åtanke klagade Gjörwell på 

dottern Stafvas stavning: ”jag vil gjömma vissa af dina bref, och då vil jag också, 

at man skal se, at du är doter af en granlaga bokstafverare.”166 I vissa fall fick 

familjemedlemmarna skicka iväg brev till Stockholm för att kopieras. Stafva 

beskriver hur hon endast en kort tid får behålla systern Louises brev innan det 

tas ifrån henne: ”Professor Lidén skulle genast se det, och han admirerade det; 

                                                             
163 Åsa Arping, ”Att tänka med känslan. Om kvinnors brev och kritik mellan salongs- och tryckkultur”, 
i Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg (red.), Den litterära textens förändringar. Studier 
tillägnade Stina Hansson (Eslöv, 2007), s. 184-185 
164 Gjörwell skriver till paret Lindahl: ”Framför alt förordar jag med eder, käraste barn, at I heligt 
vården mina aflämnade handskrifter, vare sig bref eller annat, och försätten icke eder gamle 
välmenande fader, på sin höga ålderdom, uti oro, ja aldeles en sådan oro, som skulle snart hasta 
honom i grafven; hvadan jag ock redan förordat, at få nedlägga vissa paper uti min Stafvas egen 
särskilda gjömmo.” KB EpG 12:4 Nr 95 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl och 
Johan Niclas Lindahl, 17/12 1799. Stafva får en skarp reprimand efter att hon visat ett av Gjörwells 
brev för sin läkare. Gjörwell konstaterar: ”Förtroendespaper äro inga circulationspaper.” KB EpG 12:5 
Nr 122 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl och Johan Niclas Lindahl, 19/6 1804. 
165 Östman (2001), s. 10. 
166 KB EpG 8:23 Nr 43 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl, 15/12 1801. 
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sedan skulle ditt vackra bref flux til Stockholm, för at där copieras.”167 Sonen Calle 

tycks dock ha motsatt sig detta förfarande. När denne är på väg att besöka paret 

Lindahl i Norrköping ber Gjörwell att sonen ej får veta att hans brev inkluderats 

i faderns samling ”ty han tager lätt en sak illa, som dock är icke illa ment”.168 

Inkluderingen i faderns projekt att bevara familjens korrespondens till 

eftervärlden skedde inte helt på frivillig basis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
167 KB EpG 12:1 Nr 65 Gustafva Eleonora Lindahl till Brigitta Louisa Almquist, 16/1 1792 (Avskrift). 
168 KB EpG 12:2 Nr 106 Carl Christoffer Gjörwell till Gustafva Eleonora Lindahl och Johan Niclas 
Lindahl, 26/7 1796. Calle är också den familjemedlem som i minst utsträckning finns representerad i 
samlingen, med endast tre brev. 
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Bild 13. Gjörwells brev renskrevs ofta av hans handsekreterare innan de 

skickades ut. Dubbletter gjordes också och förseddes med innehållsförteckning 

för att ingå i hans samling. Ovanstående brev utgör ett exempel på detta. 
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Bild 14. Ett så kallat icke ”gömbart” brev, skrivet i Gjörwells egen hand. 
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Urval och metodologi 
 

 

Den stora mängd personliga dokument som Gjörwell lämnade efter sig innebär 

med nödvändighet att urval måste göras för att dessa ska kunna ingå i en 

undersökning. I denna studie har jag, som sagt, valt att fokusera på 

familjebreven. Den främsta anledningen till detta är att denna samling i sin 

uppbyggnad inkluderar flertalet olika avsändare inom familjen Gjörwell, även om 

den absoluta tyngdpunkten ligger på Gjörwell själv. Utöver familjebreven är 

Gjörwells samling huvudsakligen indelad i två skilda arkiv innehållande brev där 

han antingen står som avsändare eller mottagare. Familjesamlingen innehåller 

till skillnad korrespondens andra familjemedlemmar emellan samt 

korrespondens mellan dessa och deras vänner. Detta ligger således i linje med 

denna avhandlings syfte att undersöka hur känslor tog sig uttryck inom familjen 

och den vidare vänskapskretsen. Det ger även möjlighet att studera den 

gjörwellska kretsen som en emotionell gemenskap, vilket jag återkommer till 

nedan.  

Den gjörwellska brevsamlingen torde ha organiserats någon gång under 1800-

talet när den i omgångar förvärvats till Kungliga biblioteket. I det sätt varpå 

arkiven upprättats finns en viss godtycklighet när det gäller vilka brev som 

placerats var. Detta då brev som rimligtvis borde ha hamnat i familjearkivet i 

vissa fall har placerats i övriga samlingar. Majoriteten av de brev som svärsonen 

Lindahl skrivit till Gjörwell finns till exempel placerade i arkivet ”Brev till 

Gjörwell”, medan Gjörwells brev till svärsonen i regel finns placerade i 

familjebrevsamlingen. Vissa brev förekommer både i familjebrevsamlingen och i 

andra arkiv. Ambitionen i denna studie har varit att få ett så heltäckande urval 

som möjligt och att i så stor mån som möjligt inkludera flertalet olika brevskrivare 

inom familj och vänskapskrets. Därför har brev som placerats utanför 

familjebrevsamlingen inkluderats i den mån som de kompletterar studien. Hur 

definierar jag då vänskapskrets? Carl Christoffer Gjörwell hade ett mycket stort 

kontaktnät och den gjörwellska familjen hade ett omfattande sällskapsliv. Denna 

avhandling sträcker sig också över ett tidsspann på 20 år och relationer kommer 

således att skifta över tid. Vissa relationer börjar som mer ytliga bekantskaper för 

att sedan övergå i vänskap. Brevskrivare som inkluderats är därför sådana som 

under någon period definieras som vänner av de gjörwellska 

familjemedlemmarna. I enstaka fall har jag inkluderat brev från mer ytligt 

bekanta personer eller från Gjörwells gynnare ifall dessa belyser centrala aspekter 

av studien. Hur det gjörwellska sällskapslivet och de gjörwellska 

vänskapsrelationerna tedde sig är också något som i sig analyseras i kapitel 8.  

Förutom de brev som förvaras på Kungliga biblioteket finns även ett sextiotal 

brev utbytta inom familj och vänskapskrets placerade på Riksarkivet. Dessa har 
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tidigare varit i familjen Almquists ägo och utgörs i huvudsak av brev som Louise 

skrivit till systern Stafva.169 Samtliga av dessa brev har inkluderats i studien. Jag 

har även valt att inkludera ett mindre antal brev som Stafva Lindahl skrivit till sin 

väninna och granne Margareta Catharina Kuhlman. Dessa upptäcktes på vinden 

i det kuhlmanska hemmet och skänktes senare till Norrköpings stadsbibliotek. 

Breven finns publicerade i Harald Lundgrens essäsamling Ett ömt hjärtas brev 

och det är denna källa som jag utgår från i referaten.170 Totalt ingår ca 1 600 brev 

och biljetter i studien. 

En volym av utdrag ur brev som sonen Calle skrev till paret Gjörwell under en 

resa på kontinenten mellan 1794 och 1796 finns även bevarad på Kungliga 

biblioteket. Dessa utdrag sammanställdes någon gång på 1800-talet av Calles 

dotter Elisabeth Gjörwell. Fastän de tekniskt sett skulle ha utgjort ett intressant 

bidrag till denna studie har de inte inkluderats. Detta beror på att just de aspekter 

som ligger i fokus för denna undersökning har uteslutits, det vill säga 

beskrivningar av familjens sociala liv och Calles känslor. Volymen inleds med ett 

förord i vilket Elisabeth Gjörwell skriver att ”famillie angelägenheter, och 

förtroenden, så väl som de ofta uprepade melancoliska uttryck, som synes till en 

del härröra af hälsan, och saknaden af de hemma varande” inte inkluderats.171  

Vilka konsekvenser får då de förutsättningar som den gjörwellska samlingen 

upprättats under? Vi vet att den skapats med en uttrycklig ambition att 

eftervärlden skulle ta del av den. Den har upprättats för att särskilt illustrera vissa 

aspekter av Gjörwells liv samtidigt som breven har renskrivits och granskats. De 

brev som ingår i denna samling har i vissa fall skrivits med avsändarens vetskap 

om att de mycket väl kunde hamna i Gjörwells växande samling för att bevaras 

till eftervärlden. Sammantaget kan således hävdas att det är en välansad bild av 

familjen Gjörwell och den kringgärdande kretsen som här träder fram. Med tanke 

på detta, är den mängd personliga detaljer som den ändå innefattar 

anmärkningsvärda. Talande är hur Oscar Levertin i inledningen till sin delvis 

censurerade utgåva av familjebreven ursäktar den bristande diskretion som 

familjen uppvisade i sin korrespondens med hänvisning till 1700-talets ”mindre 

granntyckta måttstock” vad gällde förmedlandet av intima, ömtåliga detaljer.172 

Därtill kommer att samlingen även innehåller brev som Gjörwell inte själv valt 

att inkludera. Vi kan naturligtvis aldrig få en heltäckande bild av det gjörwellska 

familjelivet, men denna brevsamling ger oss trots allt en unik möjlighet att på 

personnivå undersöka en del av det sena 1700-talets känslohistoria. 

Ofrånkomligt finns en maktaspekt djupt integrerad i detta källmaterial då 

Gjörwell upprättat kriterier för och kunnat bestämma vilket material som 

bevarats. Ytterst släppte han dock på kontrollen över sin kvarlåtenskap genom att 

                                                             
169 Dessa finns i Louise Kellbergs samling, SE/RA/721395. 
170 Hjalmar Lundgren, Ett ömt hjärtas brev. Essäer och meditationer (Stockholm, 1947). 
171 KB EpG 18 ”Utdrag af arkitekten C. C. Gjörwells bref till sina föräldrar under en utländsk resa 1794, 
1795, 1796”. 
172 Levertins inledning i Schück, Levertin & Gjörwell (1900), s. viii. 
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låta samlingen förvaras hos sin dotter. Denna ändrade faderns vision genom att 

bevara sådant material han helst hade sett förstört.  

 

 

Känslor i text och känslohistorisk metodologi 
 

 

Denna undersökning utgår från skriftligt material, vilket i regel också är det 

medium som ligger i fokus för känslohistoriska studier. Enligt Barbara 

Rosenwein kan det lätt förefalla som att texter ligger långt ifrån verklig känsla. 

Känslor i text kan betraktas som en slags andrahandsuppgifter som lätt kan 

förvrängas. Hon betonar samtidigt att detta även kan vara fallet utanför ett 

skriftligt sammanhang: 

Emotions are always delivered ”secondhand,” whether one adopts 

Reddy’s notion of emotives or thinks simply of the ways in which one 

knows about feelings in ordinary life: via gestures, bodily changes, 

words, exclamations, tears. None of these things are the emotion; they 

are symptoms that must be interpreted – both by the person feeling 

them and by observers.173 

Att arbeta med skriftligt material innebär således att vara inbegripen i en sådan 

tolkningsprocess, på liknande vis som med kroppsliga eller verbala 

känslouttryck.  

Rosenwein framhåller vidare att det i anslutning till skriftligt material kan 

uppstå frågor kring konventioner som föreskriver ett visst känslomässigt tonläge. 

Tillhör känslan i en text skribenten eller är den snarare ett uttryck för genre?174 

Den gjörwellska korrespondensen tillkom i ett sammanhang där ett specifikt 

brevskrivningsideal rådde. Frågan kan uppstå vilken information i breven som är 

uttryck för brevskrivningskonvention och vilken som är en mer direkt förmedling 

av en individuell uppfattning. Går detta överhuvudtaget att skilja på? Under 

1700-talet skulle privat korrespondens helst präglas av spontanitet och 

naturlighet – allra helst skulle brevet likna ett samtal mellan avsändare och 

mottagare, fast i städad form. Denna uppfattning utgjorde en reaktion som först 

uppstod inom den franska adeln mot ett tidigare retoriskt influerat 

brevskrivningsideal. Detta hade föreskrivit att korrespondens skulle upprättas i 

enlighet med antika retoriska regler, något som i förlängningen gav brev från 

                                                             
173 Rosenwein (2006), s. 27. 
174 Rosenwein (2006), s. 27. 
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förmodern tid en formalistisk karaktär. Utvecklingen av ett brevskrivningsideal 

som bröt med denna tradition fick i förlängningen som konsekvens att kvinnor 

ansågs vara bättre brevskrivare än män, eftersom de med sin relativt bristande 

formella utbildning i högre grad kunnat behålla en naturlig spontanitet i sitt 

skrivsätt.175 Stina Hansson beskriver hur förmedlingen av känsla blev en allt 

viktigare del av brevskrivningsnormen allteftersom seklet gick. I Christian 

Fürchtegott Gellerts populära tyska brevställare, tryckt på svenska under 1780-

talet, kategoriserades till exempel olika brevtyper efter den grad av sentiment, 

eller känsla, som de utmärktes av.176 På de känslosammaste typerna av brev – 

exempelvis de som uttryckte sorg, medlidande eller kärlek – placerade Gellert 

särskilt hårda krav på naturlighet hos brevskrivaren. Hansson kommenterar hans 

instruktioner: 

Ingenting som ”förråder” – märk ordet! – eftertanke, konst eller möda 

får synas i dem. Skulle någon vara ”egennyttig nog, at förställa sig” eller 

tvingas till detta, så bibehåller han ”dock altid i sina Bref den 

skyldigheten, at iakttaga den character, han wil föreställa”.177  

Den gjörwellska korrespondensen uppkom således i en tid då just 

känsloförmedling var något som värdesattes inom brevskrivande. Denna 

känsloförmedling skulle också åtminstone ge intryck av att vara äkta i de fall 

brevskrivaren själv inte kunde uppbåda de känslor som krävdes. Frågor om 

känslors autenticitet är något som uppkommit i studier av just 1700-talet. Martin 

Lamm kommenterar exempelvis den ”egendomliga känsloinfektion” som han 

anser rådde i 1750-talets Sverige och som präglade tidens skrivande: ”Alla dessa 

småpoeters påträngande bekännelser bära samma prägel av genomförd 

osannfärdighet. Även känslor, som ursprungligen varit uppriktiga, ha spårlöst 

dränkts i en ström av ihålig och konventionell retorik.”178 Lamm antar här att det 

funnits en kärna av äkta känsla, som överlastats av en icke-autentisk känslosam 

retorik tills den inte längre gick att känna igen. Frågor om autenticitet och 

förställning har även behandlats inom känslohistorisk teori. William Reddy 

menar att den emotiva funktionen hos uttalanden eller påståenden komplicerar 

frågan om känslor kan betraktas som uppriktiga respektive förställda. På grund 

av de kraftfulla och ibland oväntade effekter som emotiver kan ha på talaren bör 

uppriktighet inte betraktas som ett naturligt tillstånd. Snarare utgör uppriktighet 

en inlärd skicklighet i att hantera emotiver. Uppriktighet bör heller inte betraktas 

som det enda alternativet till förställning, utan dessa kategoriseringar bör snarare 

ses som ytterligheter i olika sätt att handskas med emotiver: 

                                                             
175 Arping (2007), s. 179 ff; Hansson (1988), s. 57-58; Löwendahl (2007), s. 49 ff.  
176 Hansson (1988), s. 55-56. 
177 Hansson (1988), s. 56. 
178 Lamm (1981[1918]), s. 186.  
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Even though we must hold others responsible for their actions in certain 

respects, it is also true that no one can be faulted for not knowing 

everything that is going on with herself and that social life entails 

operating with a generous margin for error, as well as constant 

correction, in emotion claims.179  

Rosenwein skriver att forskaren inte bör oroa sig över frågor om autenticitet 

såvida detta inte är en fråga som behandlas inom den emotionella gemenskap 

som undersöks. Enligt Rosenwein består känslor till stor del av sociala signaler. 

Om en viss känsla utgör en standardrespons inom en grupp bör frågan inte vara 

huruvida detta ger uttryck för verklig känsla, utan snarare varför en viss norm 

råder över en annan.180 Monique Scheer betonar i sin tur att uppfattningar om 

känslors genuinitet och inre karaktär är så djupt inbäddade i vårt moderna 

västerländska habitus att de kryper in i vetenskapliga definitioner av känslor och 

påverkar forskningsfrågor och tolkningar. Med detta som utgångspunkt kan 

historiska aktörers beteenden verka förbryllande: 

Were the emotional expressions of medieval kings ”mere” 

performances, planned and insincere? Are conventionalized emotions 

“real” at all? When one conceives of feeling as a kind of practice, these 

questions become the object of inquiry: In what historical situations do 

such issues become pertinent? Is involuntary bodily arousal construed 

as more ”real” than deliberate expression, and if so, why?181 

Hellre än att leta efter en känslomässig sanning blir frågan för forskaren hur och 

varför historiska aktörer mobiliserade sina kroppar på vissa sätt, kultiverade 

vissa typer av känslomässiga framföranden och debatterade känslopraktiker med 

varandra. Dessa frågor kommer också att stå i fokus i denna studie. 

Hur bör då de gjörwellska breven mer konkret behandlas i en känslohistorisk 

undersökning? Hur kan en känslohistorisk metodologi te sig? Vad gäller 

emotionella gemenskaper har Barbara Rosenwein i ganska hög grad specificerat 

hur de kan identifieras. Hon skriver att forskaren  

looking at them seeks above all to uncover systems of feeling, to 

establish what these communities (and the individuals within them) 

define and assess as valuable or harmful to them (for it is about such 

things that people express emotions); the emotions that they value, 

devalue, or ignore; the nature of the affective bonds between people that 

they recognize; and the modes of emotional expression that they expect, 

encourage, tolerate and deplore.182  

                                                             
179 Reddy (2000), s. 119. 
180 Rosenwein (2010), s. 21. 
181 Scheer (2012), s. 215.  
182 Rosenwein (2010), s. 11.  
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Idealt bör man starta med en samling texter relaterade till den grupp som 

undersöks. Dessa texter bör också höra till en sammanhängande period.183 Båda 

kriterier uppfylls således i det gjörwellska fallet.  

Rosenwein understryker att emotionella gemenskaper inte konstitueras av en 

eller två känslor, utan snarare konstellationer eller uppsättningar av känslor. 

Förutom att beakta vilka känslor som betonas, hur dessa betonas och i vilka 

kontexter detta sker bör man även vara uppmärksam på vilka känslor som 

placeras i periferin eller inte alls erkänns. Källor som i ton eller innehåll visar på 

avsaknad av känslor är lika viktiga som de som uttryckligen refererar till känslor. 

I de texter som används som utgångspunkt för en studie bör historikern därför 

notera alla ord, gester och verbala uttryck som betecknar både förekomst och 

avsaknad av känslor. Forskaren bör försöka hitta mönster inom och mellan texter 

och särskilt intresse bör riktas åt vem som känner vad, när och varför.184 

Rosenwein betonar vidare att känslor ofta förekommer i sekvenser, det vill säga 

att känslouttryck följer på varandra. Dessa sekvenser är av betydelse – att 

exempelvis känna sig arg och sedan känna skuld är en upplevelse väldigt olik den 

att känna sig arg och sedan euforisk.185 

Scheer uppger att en känslohistoria inspirerad av praktikteori innebär att 

forskaren i större utsträckning fokuserar på vad människor gör och hur dessa 

ageranden är situerade. Känsla som praktik är inlärd och överförs både mellan 

generationer och genom socialiseringsprocesser mellan vuxna. Enligt Scheer 

synliggörs cirkulationen och förändringen av känslopraktiker allra tydligast i de 

fall där det uppstår osämja i denna överföringsprocess. I konflikter över känslor 

synliggörs såväl uttryckliga som underliggande antaganden om känslors 

innebörder och sätt att fungera: 

Conflicts over emotional practices will provide particularly rewarding 

objects of study, as they produce many sources for explicating clashing 

emotional styles. These contain explicit and implicit assumptions about 

how emotions work, how they should be lived out, and what they mean; 

they are also tied to underlying concepts of the self, personal agency, 

and the moral values that flow from them.186 

 

 

 

 

                                                             
183 Rosenwein (2010), s. 12. 
184 Rosenwein (2010) s. 17; Rosenwein (2006), s. 26. 
185 Rosenwein (2016), s. 8.  
186 Scheer (2012), s. 218.  
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Tillvägagångssätt 
 

 

 

I arbetet med källmaterialet har jag försökt att ta fasta på de metodologiska 

riktlinjer som beskrivits ovan. Inledningsvis har alla referenser till känslor 

noterats och skrivits ned. Detta visade sig vara ett givande sätt att få en inledande 

bild av den gjörwellska kretsen och visade på mönster som jag möjligtvis inte 

annars hade beaktat. Dessa uttalanden har sedan kategoriserats in i teman som 

framträtt särskilt tydligt i källmaterialet. Särskilt intresse har också riktats mot 

tillfällen då konflikter eller motsättningar om känslor förekommit. I de fall där 

det varit möjligt har jag försökt att fokusera på kommunikationen mellan två 

parter. I många fall dominerar dock Gjörwells del av korrespondensen då han 

oftast var den flitigare brevskrivaren och hans brev finns bevarade i större 

utsträckning. Jag har även försökt att lägga fokus på tillfällen då känslor inte 

uttrycks eller ges förhållandevis lite uppmärksamhet. Vad gäller 

familjebrevsamlingen har jag gått igenom den som helhet, det vill säga även brev 

som utbytts med kollegor, gynnare och myndighetspersoner. Dessa har tjänat en 

funktion av att visa hur Gjörwell uttryckte sig utanför sin familj och 

vänskapskrets, men har inte legat i fokus för studien.  

Medan vissa empiriska teman på ett tidigt stadium har förefallit mer självklara 

har andra utkristalliserat sig under studiens gång. Vänskap framträdde tidigt som 

ett centralt tema, medan det med tiden blev tydligt att läsning och känslor var 

nära sammankopplade i familjen Gjörwell. Ett tematiskt upplägg föreföll som det 

mest givande sättet att strukturera en studie som bygger på ett sådant stort och 

detaljerat material och berör olika områden som var för sig kräver 

kontextualisering och genomgång av tidigare forskning. Den känslosamhet som 

Carl Christoffer Gjörwell gav uttryck för har betraktats som udda, ibland till och 

med komisk, av eftervärlden. Jag har därför ansett det vara viktigt att 

kontextualisera de olika ämnesområden som berörs för att därigenom kunna 

betrakta känslosamheten utifrån de antaganden och förutsättningar som var 

rådande i hans egen tid.  

I citering av källmaterialet har jag bevarat originalstavning och ursprunglig 

interpunktion.187 Kursivering i citat förekommer alltid i original om inte annat 

anges.  Jag har valt att modernisera användningen av stor begynnelsebokstav i 

citaten, det vill säga jag använder inte stor begynnelsebokstav vid substantiv, eller 

tilltal såsom ”Du”. Detta då praxis kan skifta hos samma brevskrivare och 

Gjörwells handstil ibland är så otydlig och full av förkortningar att det är svårt att 

                                                             
187 Undantag har ibland gjorts vad gäller avskrifter av de kvinnliga familjemedlemmarnas brev då 
Gjörwells handsekreterare försett dessa med ett stort antal tankstreck som kan verka förvirrande. I 
referaten har jag även valt att i regel skriva ut stor begynnelsebokstav efter utropstecken och 
frågetecken.  
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avgöra om det är stor eller liten bokstav som avses. Ett undantag är persontitlar, 

som alltid skrevs med stor bokstav. 

 I referaten benämns familjemedlemmarna som de kallades till vardags; 

Brigitta Eleonora blir således Brita Nora, Gustafva Eleonora blir Stafva och 

Brigitta Louisa blir Louise. Carl Christoffer d.y. benämns Calle. Övriga personer 

benämns vid efternamn. Brita Nora kallades även ”Bribri” och kan benämnas så 

i citat ur källmaterialet. Johan Niclas Lindahl kallades ”John” av familjen 

Gjörwell och Carl Gustaf Almquist kallades ”Charles”. De kan också benämnas så 

i citat. Hädanefter hänvisar alla fotnoter till källmaterialet till de samlingar som 

återfinns på Kungliga biblioteket, om inte annat anges. Ofta förekommande 

brevskrivare eller mottagare benämns med initialer i fotnoterna hädanefter. En 

förteckning av dessa förkortningar återfinns på s. 286. De gjörwellska döttrarna 

benämns efter sina efternamn som gifta. Huvuddelen av breven som ingår i de 

gjörwellska samlingarna är numrerade. Numret bifogas tillsammans med datum 

i fotnoterna.188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
188 Som nämnts bifogade Gjörwell ofta bilagor i sina brev. Brev som utgörs av bilagor går under samma 
nummer som brevet vartill de är bifogade. Man får således leta framåt i brevet för att hitta det brev 
som utgörs av en bilaga. 
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3 

KÄNSLA OCH SENSIBILITET UNDER 1700-TALET 
 

 

Upplysningen har betraktats som förnuftets era, samtidigt som denna period 

paradoxalt nog har blivit känd för sin känslosamhet. Sten Högnäs påpekar att 

synen på 1700-talet som förnuftets tidsålder har bidragit till att seklets kultur 

feltolkats. I själva verket stod känsla och förnuft inte nödvändigtvis i 

motsatsförhållande under detta århundrade, utan en viss typ av känsla 

betraktades som en central del av förnuftet. Högnäs menar att hyllandet  

av känsligheten, ”ömheten”, egentligen är upplysningens centrala idéer 

driven till sin spets. Den är en konsekvens av tidens hyllande av 

empirismen, ty mellan känsla och erfarenhet, mellan sens commun och 

sensibilitet, dras egentligen ingen tydlig gräns.189 

Högnäs refererar här till John Lockes empiristiska filosofi som berörs närmare 

nedan. Enligt den brittiske historikern Lawrence Stone kan rötterna till det under 

1700-talet ökande intresset för känslor och människans inre liv delvis sökas i den 

ökande skriv- och läskunnigheten bland människor utanför prästerskapet. Stone 

menar att detta gynnade en ny typ av introspektion och utvecklingen av nya 

religiösa rörelser.190 De pietistiska trosformer som växte fram under denna period 

betonade en innerlig, känslosam och personlig form av religiositet, vars effekter 

tycks ha spritt sig utanför den religiösa sfären. Litteraturvetaren Stina Hansson 

har visat hur svenska författare från 1700-talets mitt till stor del lånat sitt 

känslosamma språkbruk från den samtida andaktslitteraturen.191 Seklet 

kännetecknades samtidigt av en pluralitet i synen på känslor, då nya teorier och 

begrepp uppkom medan äldre samtidigt till viss del behöll sin ställning.192 Fram 

till 1700-talet hade den aristoteliska affektläran haft stort inflytande över hur 

                                                             
189 Högnäs (1999), s. 35. Se även Sten Högnäs, Människans nöjen och elände. Gyllenborg och 
upplysningen (Lund, 1988), s. 18 och kapitlet ”Förnuftet”. Den så kallade moral sense-filosofin och 
dess inflytande i Sverige har behandlats av Torgny T. Segerstedt i Moral sense-skolan och dess 
inflytande på svensk filosofi (Lund, 1937). Se även Olof Herrlin, Sensus communis. En studie till 
problemet om förnuft och känsla i gustavianskt religionstänkande (Stockholm, 1942). 
190 Lawrence Stone, The family, sex and marriage in England 1500-1800 (Harmondsworth, 1979), s. 
153-155. 
191 Stina Hansson, Ett språk för själen. Litterära former i den svenska andaktslitteraturen 1650-1720 
(Göteborg, 1991). Se även Hansen (2004), s. 9. 
192 Ute Frevert, ”Defining emotions. Concepts and debates over three centuries”, i Ute Frevert (red.), 
Emotional lexicons. Continuity and change in the vocabulary of feeling 1700-2000 [Elektronisk 
resurs] (Oxford, 2014), s. 17 



 

59 

känslor uppfattades. De så kallade affekterna, ibland likställda med passioner, 

betraktades enligt denna lära som nödvändiga för mänskligt handlande. 

Affekterna verkade dock bara kortsiktigt och tenderade att vara egennyttiga, 

vilket innebar att de kunde leda till handlande som var skadligt för individen. 

Affekterna hade sitt säte i själen som ansågs bestå av en rationell del och en 

sensitiv, irrationell del. Det var viktigt för individen att upprätta balans mellan 

affekter och förnuft. Förnuftet hade som uppgift att tygla och tämja affekterna.193 

Det var inte heller alla känslor som betraktades som önskvärda eller likvärdiga 

under 1700-talet – passioner eller affekter kunde även fortsättningsvis uppfattas 

som problematiska om de inte tyglades av individen. Vad gäller engelskt 

språkbruk har historikern Thomas Dixon studerat den mångfald av beteckningar 

för känslor som under modern tid skulle förenas under engelskans nu vanligast 

förekommande beteckning ”emotions”. Dixon betonar hur 1700-talets 

skriftställare visade prov på en mer komplex uppfattning om känslor (och 

förnuft) än vad nutida forskning tenderat att uppfatta: 

Writers of this period could (and usually did) have one attitude to moral 

sentiments, another to sentiment and sensibility more broadly, another 

to affections, and another to passions. This was not merely an ”Age of 

Reason”, but nor was it merely an ”Age of Passions”. It was an age of 

reason, conscience, self-love, interests, passions, sentiments, 

affections, feeling and sensibility.194 

Det sista begreppet – sensibilitet – skulle dock få en särskild betydelse för hur 

känslor beskrevs och uppfattades i Europa och dess kolonier under 1700-talet. 

Historikern Ute Frevert skriver: ”Sensibility, sensibilité, Empfindsamkeit 

generated a public craze that was equally relevant for Britain, North America, 

France and German-speaking Central Europe.”195 På en basal nivå syftade detta 

begrepp på sinnenas mottaglighet för intryck, men kom med tiden att tillskrivas 

allt fler betydelser. Karin Johannisson betonar sensibilitetens mångsidighet. I 

1700-talets begreppsvärld antog den flera innebörder, bland annat förhöjd 

förnimmelseförmåga, förhöjd mottaglighet för känslor och förhöjd empatisk 

förmåga.196 Utveckling inom filosofi, fysiologisk forskning och skönlitterärt 

skrivande bidrog samfällt till att ge sensibiliteten ett starkt inflytande under 

                                                             
193 Leif Runefelt, ”Dygden, nyttan och begären. Affektläran i frihetstida etisk och psykologisk 
litteratur”, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria (Uppsala, 2004), s. 22; Frevert (2014), s. 
17-18; Högnäs (1988), s. 61-62.  
194 Thomas Dixon, From passions to emotions. The creation of a secular psychological category 
(Cambridge, 2003), s. 66. 
195 Ute Frevert, Emotions in history. Lost and found [Elektronisk resurs] (New York, NY, 2011), s. 
173. 
196 Johannisson (2009), s. 96. Janet Todd betonar på liknande vis att begreppet kom att beteckna ”the 
faculty of feeling, the capacity for extremely refined emotion and a quickness to display compassion 
for suffering”. Se Todd (1986), s. 7. 
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seklet.197 Som nämnts betraktades sensibiliteten som relaterad till människans 

nervorganisation. Begreppets etablering var således även del i en process där den 

så kallade nervteorin började att utmana humoralpatologin som huvudsaklig 

fysiologisk förklaringsmodell till känslors uppkomst.198  

Särskilt John Lockes inflytelserika epistemologiska verk An Essay Concerning 

Human Understanding, publicerad i flera versioner under det sena 1600-talet, 

medverkade till att etablera sensibiliteten som begrepp. I detta verk utgick Locke 

från en empiristisk och sensualistisk filosofisk ståndpunkt och hävdade, i motsats 

till tänkare som Descartes, att människan föddes som en tabula rasa, utan 

medfödda idéer. Locke ansåg att idéer formades av människans erfarenheter, 

från yttre sinnesintryck som med hjälp av nerverna fördes till hjärnan:  

External, Material things, as the objects of SENSATION; and the 

Operations of our own Minds within, as the Objects of REFLECTION, 

are, to me, the only Originals, from whence all our Ideas take their 

beginnings.199  

Med detta poängterade Locke att religiösa eller moraliska principer inte fanns 

inplanterade i människan vid födseln, utan att vi föddes med sinnesorgan för att 

genom dem kunna uppfatta världen och dra egna slutsatser om hur den var 

beskaffad.200 I Sverige fick Lockes empiristiska kunskapssyn stort intellektuellt 

inflytande under den gustavianska perioden. Teologen Olof Herrlin skriver att de 

”gustavianska upplysningsmännens grundläggande kunskapsprincip är 

erfarenhet och åter erfarenhet. På empirismens fundament mötas de mest skilda 

karaktärer och intentioner inom det svenska 1700-talets andliga liv”.201 

Historikern Stephen Gaukroger beskriver hur Lockes idéer kom att 

omformuleras till en radikal form av ”sensibilism” när de introduceras i fransk 

filosofi under det tidiga 1700-talet – något som fick djupgående konsekvenser för 

förståelsen av människans kognitiva förbindelse med världen. Detta skedde 

genom att Lockes utgångspunkter även applicerades på känslor och moral, vilket 

allt sågs som ett uttryck för sensibilitet – reaktioner på sinnesintryck från den 

yttre världen. Sensibilitet kom så i det franska 1700-talet att ses som grunden för 

vår kognition, helt essentiell för vår förståelse av världen: 

By the mid-century, in the work of writers such as Diderot, 

sensibility/sensitivity/sensation is a unified phenomenon having 

physiological, moral, and aesthetic dimensions, and it lies at the basis 

                                                             
197 Anne C. Vila, Enlightenment and pathology. Sensibility in the literature and medicine of 
eighteenth-century France (Baltimore, 1998), s. 1.  
198 Detta diskuteras mer utförligt i kapitel 6.  
199 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (Oxford, 2008), s. 55. För mer om detta 
se Stephen Gaukroger, The collapse of mechanism and the rise of sensibility. Science and the shaping 
of modernity, 1680-1760 (Oxford, 2010), kapitel 4.  
200 E. J. Lowe, Locke on human understanding (London, 1995), s. 9. 
201 Herrlin (1942), s. 10.  
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of our relation to the physical world: it is what natural understanding 

has to be premissed on.202 

Historikern G. J. Barker-Benfield menar att dessa utgångspunkter blev till ett 

”psykoperceptuellt paradigm” som under 1700-talets gång tillfördes allt mer 

spirituella och moraliska värden.203 Medlidande, medmänsklighet, sympati, 

förmåga att beröras och beröra andra skulle utgöra sensibilitetens grundläggande 

element. Denna uppvärdering av medlidande och medmänsklighet har ansetts 

sporra framväxten av seklets reformrörelser, till exempel abolitionsrörelsen och 

arbetet för reformer i fångvården.204 Tvärt emot Lockes utgångspunkt av 

människan som en tabula rasa, kom filosofer och tänkare som Earlen av 

Shaftesbury och Jean-Jacques Rousseau senare att hävda att det fanns en slags 

naturlig sensibilitet och inneboende godhet nedlagd i alla människor. Ute Frevert 

skriver:  

Sympathy, or the ability to empathize with suffering and pleasure, the 

capacity for fellow-feeling, became a cardinal human virtue in the 

eighteenth century, a means ’for the good and the maintenance of 

society’.205  

Denna tanke fick sin tydligaste utformning av den skotska upplysningens 

moralfilosofer, däribland David Hume, Francis Hutcheson och Adam Smith.206 I 

samtiden gick dock meningar isär om hur kraftfull denna naturliga sensibilitet 

var och i vilken utsträckning den behövde formas, bevaras eller utbildas. Trots 

det menar William Reddy att det i Frankrike fanns en anmärkningsvärd konsesus  

among the educated elite about the centrality of natural sentiment to 

virtue, a consensus that, while encompassing some significant 

variations of emphasis, stretched from the highest intellectual protégés 

of the courts to the lowliest scribblers of melodrama, including painters, 

composers, and pamphleteers along the way.207 

En sensibel känslosamhet betraktades således som tätt sammankopplad med 

dygd. Dygd var i sig ett centralt begrepp i de religiösa, filosofiska och politiska 

diskussioner som fördes under seklet. Kristina Fjelkestam beskriver hur 

                                                             
202 Gaukroger (2010), s. 390. Se även s. 393. För mer om Lockes betydelse för etableringen av 
sensibilitetsbegreppet, se George S. Rousseau, ”Nerves, spirits, and fibres. Towards defining the 
origins of sensibility”, i George S. Rousseau, Nervous acts. Essays on literature, culture and 
sensibility, (Basingstoke, Hampshire, 2004) och Jessica Riskin, Science in the Age of Sensibility. The 
Sentimental Empiricists of the French Enlightenment [Elektronisk resurs] (Chicago, 2002), s. 2.  
203 Barker-Benfield (1996), s. xvii.  
204 Stone (1979), s. 162; Frevert (2011), s. 171-174.   
205 Frevert (2014), s. 13. Se även Todd (1986), s. 25-28; Barker-Benfield (1996), s. 105; Anne Vincent-
Buffault, The history of tears. Sensibility and sentimentality in France (Basingstoke, 1991), s. 34. 
206 Frevert (2014), s. 13-14. 
207 Reddy (2001), s. 161. För ett liknande resonemang se Riskin (2002), s. 3.  
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dygdbegreppet med sina ”antika och kristna anor” utgjorde en slags ”nyckelterm 

i försöken att formulera beskaffenheten av en god och samhällsnyttig individ”.208 

Reddy menar att denna koppling mellan sensibilitet och dygd skapade ett 

incitament att på en personlig nivå manifestera sin känslosamhet för att 

därigenom förevisa sin dygdighet. Detta ledde till en eskalering av känslomässig 

utlevelse i Frankrike under 1770- och 1780-talen. Känslor uttrycktes med sådan 

intensitet och frekvens i brev, romaner, självbiografier, tidningar och statliga 

handlingar att man inom nutida forskning konfunderats och ofta ifrågasatt 

genuiniteten i dessa uttryck. Denna skepticism gjorde sig dock även gällande i 

samtiden, då man under samma period såg ett ökat ifrågasättande av 

autenticiteten i dessa känsloyttringar.209  

 

Sensibilitet i relation till klass, etnicitet och kön 

 

Klass, etnicitet och kön fanns på ett tydligt sätt integrerade i 

sensibilitetsbegreppet. Karin Johannisson beskriver sensibilitetens relation till 

klass: 

Som tillstånd blir sensibiliteten till i tusentals tecken. Det markerar och 

graderar via subtila nyanser som skiljer övre överklass från lägre, övre 

medelklass från tjänstemannaklass och låter uppkomlingen hjälplöst 

demaskeras.210 

Historikern Anne Vincent-Buffault betonar på liknande vis hur sensibiliteten 

utgjorde en slags livskonst som kunde behärskas genom ett nyanserat bruk av 

känslouttryck och undvikande av överdrifter. Den vanligaste fysiska 

manifestationen av sensibiliteten var tårar, men den tog sig även uttryck i 

darrningar, kramper och svimningsanfall.211 Alla människor kunde dock inte 

inneha denna typ av sensibilitet – David Hume konstaterade till exempel att ”the 

skin, pores, muscles and nerves of a day-labourer are different from those of a 

man of quality so are his sentiments, actions and manners”.212 Sensibiliteten var 

även något förbehållet invånare i civiliserade nationer. Adam Smith ansåg att ett 

                                                             
208 Kristina Fjelkestam, Det sublimas politik. Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner 
(Göteborg, 2010), s. 20. 
209 Reddy (2001), s. 161-163. För mer om sensibilitet och känslors genuina uttryck se Patricia Ann 
Meyer Spacks, Privacy. Concealing the Eighteenth-century Self [Elektronisk resurs] (Chicago, 
2003), s. 56. 
210 Johannisson (2009), s. 120. 
211 Vincent-Buffault (1991), s. 53; Christopher Lawrence, ”The nervous system and society in the 
Scottish Enlightenment”, i Barry Barnes & Steven Shapin (red.), Natural order. Historical studies of 
scientific culture (Beverly Hills, 1979), s. 27-28. 
212 Citerad i Lawrence (1979), s. 29.  
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visst mått av välmående var nödvändigt för att empati gentemot medmänniskor 

skulle kunna uppstå. Denna upplevdes därför inte av “vildar”: 

If our own misery pinches us very severely, we have no leisure to attend 

to that of our neighbour: and all savages are too much occupied with 

their own wants and necessities, to give much attention to those of 

another person.213 

Vad gäller kön ansågs kvinnor rent biologiskt besitta en högre grad av sensibilitet, 

detta då den kvinnliga nervorganisationen betraktades som finare än den 

manliga. I förlängningen ansågs detta göra kvinnor mer mottagliga för 

sinnesintryck och ge dem en högre grad av moralisk förfining. I och med detta 

löpte de samtidigt högre risk att utveckla patologiska former av sensibilitet, det 

vill säga åkommor relaterade till nervsystemet.214 Relationen mellan manlighet 

och sensibilitet var av en mer komplex karaktär. Peter Hansen betonar att det i 

Sverige under 1780- och 90-talen kunde ”vara en sorts social framgång att som 

ung man utpekas som känslosam”.215 Några årtionden senare utgjorde detta 

istället ett nedsättande omdöme om bristande manlighet. Känslosamhet 

betraktades nu uteslutande som en positiv egenskap för kvinnor och poeter. 

Hansen definierar den sensibla mannens status under det sena 1700-talet som 

”ett kortvarigt experiment i manlig identitetsformering”, ett experiment som 

uppstod i en period av ståndsuppluckring ”innan det borgerliga samhällets 

komplementära könsuppfattning etablerats som norm”.216 Fastän han kunde 

återfinnas i verkligheten figurerade den sentimentale mannen enligt Hansen i 

huvudsak som litterär norm. Då denna norm utgjorde den diametrala motsatsen 

till vad som skulle bli den ideale 1800-talsborgaren utgjorde den en utprövning 

av ett mansideal som var dömt att misslyckas. Medan mannen från borgarklassen 

skulle verka aktivt ute på en konkurrensfylld marknad, utmärktes den 

sentimentale mannen av passivitet och utlevande känslosamhet. Hansen 

sammanfattar dennes typiska egenskaper: 

Han månar sig om de ynkligaste varelser och vill inget hellre än att 

hjälpa, gärna i form av någon slags uppoffring. Uppoffringen kan med 

fördel vara pekuniär, allra helst som han ingen förståelse har för 

ekonomi och karriär. Han mår som bäst i den goda familjens trygga 

sköte, inte minst i lek med barnen, eller i Guds natur med en känslosam 

roman i handen. Han är sin känslighet till trots en märkvärdigt asexuell 

                                                             
213 Adam Smith, The theory of moral sentiments, (Cambridge, 2002), s. 240. För mer om detta se 
Lawrence (1979), s. 29 och Frevert (2014), s. 13-14. 
214 Meyer Spacks (2003), s. 56; Vila (1998), s. 225. 
215 Hansen (2004), s. 10. 
216 Hansen (2004), s. 10-11. 
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figur som finner sitt amorösa himmelrike snarare i vänskapens själsliga 

gemenskap än i kropparnas förening.217 

Hansen menar att denna manstyp i stora drag speglar det borgerliga kvinnoideal 

som skulle bli framträdande under 1800-talet, med fokus på familjekvinnan som 

ägnar sig åt välgörenhet och romanläsning. Det relativt snabba skiftet i synen på 

manlig känslosamhet från 1700- till 1800-tal tycks också ha uppfattas av 

människor som genomlevde båda perioderna. 1814 skrev den tyska 

skådespelerskan Friederike Krickeberg till en vän som bett att få publicera de 

kärleksbrev som hon utbytt med publicisten och politikern Friedrich Gentz under 

det sena 1700-talet: 

You wish to have letters from Gentz to me in order to give them over to 

today’s critical world? Don’t demand that of me! I could trust them to 

you then, you would feel them today, but who else? Even this era is over; 

love has another disguise; the tender subject matter has blown away, 

and, I believe, a young man who would write these letters today would 

not consider himself very masculinely exalted.218 

Sammanhängande med detta skedde ett skifte i synen på manlig gråt. Under 

1700-talet idealiserades manliga tårar som fälldes under vissa omständigheter, 

ett faktum som var tätt kopplat till sensibilitetskulturens upphöjande av 

förmågan att beröras och förevisa sitt medlidande. Vincent-Buffault betonar att 

”men did not fear to cry for admiration, tenderness or joy, and often liked to let it 

be known, an attitude which at that time had no connotations of femininity”.219 

Med detta inte sagt att det varit helt oacceptabelt för män att gråta före denna 

period. Idéhistorikern Claes Ekenstam har gett exempel på män från 

stormaktstiden som själva beskriver hur de gråter.220 Jonas Liliequist har i sin tur 

illustrerat hur tårar kunde vara del av den politiska retoriken under tidigmodern 

tid.221 Litteraturvetaren Magnus von Platen har beskrivit hur gråt tycks ha varit 

en normal företeelse under gudstjänsten under tidigmodern tid. Under 1800-

talet förvisas dock tårar gradvis till den privata sfären och ges tydligare kvinnliga 

konnotationer. von Platen menar att vi vid sekelskiftet 1900 i Sverige hade 

kommit till en punkt där manlig gråt framställdes som tydligt avvikande.222 

Denna förskjutning utgör även grunddraget i hur forskare framställt 

förändringen i synen på känslor från 1700- till 1800-talet – känslosamheten 

                                                             
217 Hansen (2004), s. 10.  
218 Citerad i Lorely French, German women as letter writers, 1750-1850 (Madison, N.J., 1996), s. 38.  
219 Vincent-Buffault (1991), s. ix. 
220 Claes Ekenstam, ”En historia om manlig gråt”, i Claes Ekenstam (red.), Rädd att falla. Studier i 
manlighet (Stockholm, 1998), s. 73-77 
221 Jonas Liliequist, ”The political rhetoric of tears in early modern Sweden”, i Jonas Liliequist (red.), 
A History of Emotions. 1200-1800 (London, 2012).  
222 Magnus von Platen, ”Den gråtande svensken”, i Lennart Elmevik (red.), Saga och sed. Kungl. 
Gustav Adolfs akademiens årsbok. 1996/97 (Uppsala, 1997), s. 102, 116-120.  
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kvarstår men omformuleras till ett specifikt kvinnligt attribut. Den får även en 

plats inom romantiken, som dock utgörs av en mer avgränsad konstnärlig 

inriktning till skillnad mot den känslosamhet som förekom på bredare front 

under 1700-talet. Samtidigt som känslosamheten får en tydligare koppling till 

kvinnligheten förlorar den sin ställning. Karin Johannisson ser detta som del i en 

utveckling under 1800-talet ”då gapet vidgades mellan två livssfärer: manligt-

offentligt-rationellt och kvinnligt-privat-känslomässigt”.223 Så hamnar vi till slut 

i de svenska litteraturhistorikernas förklenande omdömen om det sena 1700-

talets känslosamma män. Trots det kraftfulla avståndstagande som gjorts 

gentemot denna tidsperiod betonar litteraturvetaren Otto Fischer hur detta 

utgjorde en känslomässig försöksperiod som i själva verket fick en långtgående 

effekt. Fischer skriver att i den  

sentimentala kulturen utprövas emotionella och sociala attityder och 

reaktionsmönster som varit avgörande för formandet av moderna 

subjekt. I dessa hänseenden ingår sentimentaliteten som ett bortträngt 

arv i vår egen tids subjektskonstituerande praktiker, ehuru man i dag 

förväntas lämna de mest blamerande sentimentala attityderna och 

uttryckssätten bakom sig när man lämnar puberteten.224 

Vilken roll hade då känslor och sensibilitet i den gjörwellska familjen och 

vänskapskretsen? Nedan tar denna avhandlings empiriska undersökning vid.  

 

 

 

 

                                                             
223 Johannisson (2008), s. 51. Se även David Tjeder, The power of character. Middle-class 
masculinities, 1800–1900 [Elektronisk resurs] (Stockholm, 2003), s. 147-148. Om en liknande 
utveckling i Frankrike se Reddy (2000), s. 145. 
224 Otto Fischer, ”’O Skald! med detta ömma bröst’. Lidner inför läsarna”, i Anna Cullhed & Otto 
Fischer (red.), Poetens monopolium. Bengt Lidner 250 år (1757/1759-2007/2009) (Lund, 2009), s. 
330. 
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4 

EN LYCKLIG GEMENSKAP  
 

 

I detta kapitel diskuteras hur familjen Gjörwell skulle kunna betraktas som en 

emotionell gemenskap i enlighet med Barbara Rosenweins definition – det vill 

säga en social gemenskap inom vilken vissa känslor värderas och betonas medan 

andra motarbetas eller marginaliseras. Dessa resonemang kommer sedan att 

vidareutvecklas och problematiseras i de kapitel som följer.  

Fokus kommer att läggas på de känslouttryck som ges extra tonvikt i 

kommunikationen mellan familjemedlemmarna. I familjen Gjörwell är dessa 

uttryck ofta relaterade till glädje, lycka, lycksalighet, sällhet och munterhet, vilka 

jag väljer att kalla positiva känslor eller sinnesstämningar.225 En central aspekt i 

kommunikationen mellan familjemedlemmarna är även att förmedla tillgivenhet 

för varandra genom att skildra hur man blir berörd av att tänka på sina nära och 

den tid som man tillbringat tillsammans. Denna typ av känslouttryck är i sin tur 

ofta sammankopplad med känslor av glädje och lycka. Det kan således hävdas att 

det främst är en lyckobetonad och familjeorienterad sensibilitet som uppskattas 

inom den gjörwellska familjen. 

I detta kapitel behandlas även kort vilka känslor som inte uppskattas och helst 

inte kommuniceras inom familjen. Medan känslor av lycka och glädje värderas 

och uttrycks med hög frekvens, omgärdas känslor som kan betraktas som 

negativa, exempelvis sorg eller chock, i mer eller mindre grad av tystnad.  

Medan en uppskattning för känslor av lycka och glädje kan utläsas som en 

genomgående tendens i familjens korrespondens, uttrycks den också explicit i 

vad Gjörwell själv benämner som en ”lyckans filosofi”. Denna filosofi visar på en 

underliggande norm i den emotionella gemenskapen och kommer att tas upp i 

samband med tidigare forskning om begreppet lycka under upplysningen. 

Avslutningsvis behandlas kort skillnader i hur Carl Christoffer Gjörwell 

kommunicerade känslor innanför respektive utanför familje- och 

vänskapsrelationer.

                                                             
225 ”Lycksalighet” och ”sällhet” är inte lika vanligt förekommande idag som övriga termer och kan 
därför vara värda att närmare definiera. I Svenska Akademiens ordbok definieras adjektivet 
”lycksalig” som att vara ”i högsta grad lycklig”, ”glad”, och ”säll”. ”Säll” kan användas ”om person: som 
(allmänt) befinner sig i en lycklig l. förmånlig ställning o. har anledning att känna sig lycklig, lyckligt 
lottad, lycklig”. Dessa begrepp ligger således nära varandra i betydelse och gjorde även så under den 
tidsperiod som ligger i fokus i undersökningen. Se Svenska Akademiens ordboks nätversion: 
”Lycksalig”: https://www.saob.se/artikel/?unik=L_1275-0007.vL7x&pz=3 
”Säll”: https://www.saob.se/artikel/?unik=S_16015-0123.yFk7&pz=3 (Hämtat 31/10 2017). 

https://www.saob.se/artikel/?unik=S_16015-0123.yFk7&pz=3
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Glädje som kommunikativ norm  

 

Som nämnts tidigare betonar Monique Scheer att forskare bör beakta vilka 

vardagliga praktiker som bygger upp och bibehåller en emotionell gemenskap 

(eller för den delen emotionell regim eller ett habitus). Scheer menar att dessa 

termer riskerar att tappa sin analyskraft om de betraktas som statiska system av 

gemensamma värderingar.226 I familjen Gjörwell finns en tendens att främst 

kommunicera känslor av glädje inom den korrespondens som förs med familj och 

vänner. Detta kan ses som en kommunikativ känslopraktik som bidrar till att 

bygga upp och bibehålla en emotionell gemenskap. Enligt Scheer kan 

kommunikationen av känslor ses som ett slags framförande. Detta framförande 

kan lyckas eller misslyckas och är beroende av skicklighet både hos den som 

uttrycker känslan och den som tolkar den. Tolkningen av känslor är en komplex 

process som fungerar på en multisensorisk nivå. Som exempel på vad som måste 

tolkas i framförandet av känslor ger Scheer främst fysiska eller verbala uttryck: 

tal, ansiktsuttryck, gester, kroppshållning osv. Men känslor förmedlas också i 

skrift och i familjen Gjörwells fall är det just detta som vi har tillgång till. Det är 

således en skriftspråklig tolkningsprocess mellan avsändare och mottagare som 

pågår. I denna korrespondens kan vi se att det finns en ambition hos avsändaren 

att främst skildra glada ämnen och att denna kommunikativa känslopraktik ofta 

lyckas genom att mottagaren uttryckligen bekräftar brevets glada tongång och 

den glädjande effekt som det haft på dem själva. Med Scheers terminologi innebär 

detta att mottagaren bekräftar att brevet lyckats mobilisera de önskvärda 

känslorna. I familjens kommunikativa känslopraktiker ingår även att gestalta sig 

själv och andra familjemedlemmar i en glad dager, en slags skrivande praktik som 

skapar en gemensam bild av familjemedlemmarnas sinnelag. 

För Carl Christoffer Gjörwell själv är brevskrivande och dagboksskrivande på 

ett särskilt tydligt sätt kopplade till känslor av glädje och lycka. Betoningen av det 

glada sker aktivt och skrivandet blir hos honom till en slags medvetet utförd 

emotiv känslopraktik – genom att benämna ett positivt känsloläge som han 

tidigare haft kan detta återupplevas. Skrivandet, och läsandet av vad man tidigare 

skrivit, utgör därmed inte bara ett försök att kommunicera en känsla eller 

dokumentera en upplevelse, utan har en konkret effekt i att faktiskt frammana en 

viss önskvärd känslostämning. När Gjörwell i ett brev till paret Lindahl skildrar 

den lyckliga lördag som han just upplevt inleds beskrivningen: ”Låten mig, bästa 

barn, än en gång få njuta den sälla morgonen jag i dag njutit!”227 Angående sin 

privata dagbok skriver han: ”Det roar mig så mycket at läsa uti denna journal af 

min vie privée, ty jag njuter därigenom glädje ånyo.”228 Efter att ingående ha 

                                                             
226 Scheer (2012), s. 216. 
227 EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791. 
228 EpG 12:4 Nr 48 CCG till GEL (Oadresserat, odaterat). 
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skildrat en promenad på Djurgården i ett brev till den vän som i själva verket varit 

hans enda sällskap under turen, kommenterar Gjörwell varför detta görs så 

noggrant. Skrivandet betecknas som ett medel att återuppleva lyckan som han då 

kände: 

[H]varföre skrifver jag så omständeligen om alt detta? Jo, af den ädlaste 

af al egoisme: ty jag flyttar därunder min tanka, mit minne, min 

bildning, min känsla uti alla dessa successiva, för mit hjerta så verkeliga 

lycksaligheter – illusioner, om andre så behagar – tilbaka […].229 

Ovan nämndes hur Gjörwell främst ville att vissa principer skulle prägla de brev 

som han bevarade till eftervärlden, däribland tacksamhet. Man kan således säga 

att han skriver med ett slags öga åt eftervärlden. Med utgångspunkt i William 

Reddys teori om emotiver, kan antas att detta slags medvetna kontinuerliga 

benämnande av vissa känslor faktiskt kan leda till att de uppkommer i samtiden. 

Upplevelsen av lycka är också något som Gjörwell på ett självklart vis vill 

förmedla till andra. Till vännen Linnerhielm skriver Gjörwell angående en resa 

till sin dotter och svärson i Norrköping: ”Jag kände mig under densamma så 

lycksalig, at jag ärnat samla ihop alla de bref jag under och om densamma skrifvit, 

för at deraf gjöra en rese-beskrifning, ty de tolkade bäst mina både tankar och 

känslor.”230 Till dottern Louise beskrivs hur han under denna resa njutit ”så 

mycken lycksalighet för mit hjerta, at jag skulle fela mer än mycket, om jag ej 

skickade några rader härom til dig”.231  

Det glada budskap som familjemedlemmen försökt att förmedla bekräftas 

också ofta av mottagaren. Gjörwell meddelar Stafva att han vidarebefordrat de 

”begge så vackra och tillika så glada bref” som hon skrivit till sina syskon.232 Han 

tackar själv dottern för hennes ”sista kära, glada och goda bref” och kommenterar 

att han gärna läser sådana.233 Till maken ute på resa skriver Stafva att hon hunnit 

misströsta om att få brev ifrån honom: ”Jag trodde ej at jag skulle få något af min 

lilla älskade John; – men se – tyfven fick jag icke ändå et litet gladt och vackert 

bref!”234 Till Stafva skriver Louise: ”Du målar så lifligen i dit förra bref din glädje 

öfver vår bägges så goda och ömma pappas vistande hos dig, at jag just tyckte mig 

se din innerliga glädje och ljufva sällhet.”235 

I vissa fall beskriver mottagaren hur brevets glada tongång lyckats frammana 

samma känslor hos dem själva. Stafva tackar sin bror för hans sista ”lilla, öma, 

goda och glada bref” och betonar att ”det emottogs och lästes med all den vällust 

                                                             
229 EpG 12:2 Nr 147 CCG till Johan Georg Forssgren, 27/11 1796. Om den glädjande funktionen hos 
brev se även EpG 12:2 Nr 140 CCG till JNL, 21/10 1796. 
230 EpG 12:2 Nr 148 CCG till JCL, 13/12 1796. 
231 EpG 12:2 Nr 132 CCG till BLA, 5/10 1796. 
232 EpG 12:3 Nr 167 CCG till GEL, 18/9 1798. 
233 EpG 12:1 Nr 108 CCG till GEL, 27/11 1792. Se även EpG 12:1 Nr 90 CCG till GEL, 27/7 1792; EpG 
12:1 Nr 94 CCG till GEL, 24/8 1792; EpG 12:1 Nr 95 CCG till GEL, 9/9 1792. 
234 EpG 12:3 Nr 28 GEL till JNL, 12/4 1797 (Avskrift). 
235 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 19 BLA till GEL, 31/1 1797. 
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och glädje, som alla dina söta rader skänka din Stafva”.236 Till sin far skriver hon 

på liknande vis: ”Aldrig kan jag beskrifva min glädje öfver min söta fars gracieusa 

bref: det var så öfveralt vackert, at jag ej kan med et enda ord förklara så mycken 

öm glädje och erkänsla, jag i det innersta af mitt hjerta känner.”237 Lindahl, 

ständigt uttråkad av sin handelsverksamhet, betonar också han den muntrande 

effekten av Gjörwells brev. Han skriver att dessa brevs 

glada, ojämförligt intagande och faderligt förtroliga inneholl utgjöra 

med min adorabla Stafva, de enda, men ock de ljufwaste stunder, som 

ej kunna annat än lycksaliga mig och gjöra drägeligt alt det bråk, 

förträtligheter och beständiga calculationer samt härskara af ideliga 

ziphror som uptaga dagarne […].238 

I familjens skrivande praktik ingår även att gestalta både det egna och andra 

familjemedlemmars glada sinnelag. Modern i familjen Gjörwell, Brita Nora, 

skildrar i ett brev till en vän hur hon tillsammans med ett mindre sällskap tagit 

avsked av vännen Linnerhielm som var i färd att resa från Stockholm till 

Småland. Med misstycke beskriver hon hur illa Linnerhielms bror med sin ”tunga 

figur” smält in i deras sällskap där ”glädje och sensibilité voro rådande”.239 Stafva 

förklarar i ett brev till Linnerhielm, skrivet långt efter den ungdomstid som de 

tillbringat tillsammans, att ”samma lifliga glädje, samma munterhet, som fordom 

omgaf mig, följer mig ännu”.240 Under Stafvas graviditet skriver Gjörwell till 

hennes make och berättar att det gläder honom att höra hur dottern roar sig med 

grannfrun på konserter och pjäser. Detta då han anser nöjen vara oumbärliga ting 

om ”den lilla tilkommande Don Juan skal blifva lika så verksam och glad, som 

sal[ig] morfar varit”.241 Efter att ha fått sitt porträtt målat af den i samtiden väl 

anlitade konstnären Per Krafft d.ä. beskriver Gjörwell för Stafva hur alla 

”beundra likheten och den glädje, som finnes därjämte uttryckt”.242 Hur centralt 

det var för honom att det var just denna känsla som framträdde i målningen 

synliggörs genom hans återkommande kommentarer på detta tema. När han 

senare skickar porträttet som en gåva till Louise konstaterar han att gubben ”är 

väl gammal” men ser ”uti sanningen och känslan hos honom, glad ut”.243 Gjörwell 

avbildas sedan på ett medaljongporträtt av Johan Tobias Sergel, vilket sedan blir 

                                                             
236 EpG 12:3 Nr 42 GEL till CCG d.y., 8/6 1797 (Avskrift). Se även hennes postskriptum till fadern i 
EpG 7:26 Nr 107 JNL till CCG, 29/10 1792. 
237 EpG 12:1 Nr 64 GEL till CCG, 16/1 1792 (Avskrift). Se även EpG 12:2 Nr 139 GEL till CCG, 20/10 
1796 (Avskrift). 
238 EpG 7:25 Nr 86 JNL till CCG, 24/10 1791. För en liknande respons, se EpG 7:27 Nr 180 JNL till 
CCG, 21/10 1793.  
239 EpG 12:7 Nr 6 BEG till John Jennings, 8/7 1791 (Avskrift). 
240 EpG 12:5 Nr 114 GEL till JCL, 21/3 1804 (Avskrift). 
241 EpG 12:1 Nr 77 CCG till JNL, 6/3 1792. Denna graviditet slutade med att barnet dog och paret 
förblev sedan barnlösa. Denna händelse berörs närmare i kapitel 5.  
242 EpG 12:1 Nr 164 CCG till GEL, 10/5 1793. 
243 EpG 12:1 Nr 166 CCG till BLA, 28/4 1793.  
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graverat av familjevännen Johan 

Fredrik Martin (se s. 34). I ett brev till 

Linnerhielm beklagar Gjörwell att det 

inte är det ovan nämnda porträttet av 

Krafft som får denna behandling: 

”Hade portraitet af Hr Kraffts hand 

blifvit följdt, torde den glädje blifvit 

mera synbar, som råder i både 

originalet och copian.”244 I familjen 

finns även en tendens att skildra den 

glädje som utmärker andra 

familjemedlemmar eller att bekräfta 

den beskrivning som en 

familjemedlem gett av sig själv. När 

Louise mottar porträttet som nämndes 

ovan kommenterar hon faderns ”glada 

och så väl träffade profil”.245 I ett brev 

till Stafva beskrivs hur hon besökt 

Kungsträdgården ”i sällskap med vår 

altid lika aimabla och muntra söta 

mor”.246 Detta gäller även 

familjemedlemmarnas utseende. Gjörwell beskriver dottern Louises ”rena och 

glada blick” i ett brev till Stafva.247 När Stafva ber om en silhuett av sin mor skriver 

fadern till svar att en sådan kommer bli svår att få till stånd, då Brita Nora alltid 

träter på sin uppnäsa: ”Louise, Calle och Adolf lägga dock ihop råd, at stjäla så 

oförmärkt en afbild af det altid uti mina ögon så vackra, glada och goda 

ansigtet.”248 När maken är på besök hos svärföräldrarna i Stockholm skriver 

Stafva från Norrköping: ”Ack! Hvilken lycka för dig, som får skåda ansigte mot 

ansigte, såsom det står i Bibeln, ja deras goda och glada ögon!”249 

Linnerhielm, en av familjen Gjörwells allra närmsta vänner, tycks särskilt 

benägen att bekräfta den gjörwellska bilden av det egna sinnelaget och den 

glädjande effekten av deras brevskrivning. I ett brev till Stafva ges en ingående 

beskrivning av hur hans sinnesstämning helt omvandlats efter att han läst ett av 

Gjörwells brev. När Linnerhielm uttrycker detta är det antagligen med vetskap 

om att hans kommentar skulle komma att läsas av Gjörwell själv, då brev 

vanligtvis skickades runt mellan familjemedlemmarna: 

                                                             
244 EpG 12:2 Nr 148 CCG till JCL, 13/12 1796. 
245 EpG 12:3 Nr 4 BLA till CCG, 9/1 1797 (Avskrift). 
246 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 18 BLA till GEL, 7/8 1796. 
247 EpG 12:1 Nr 62 CCG till GEL, 8/1 1792. 
248 EpG 12:1 Nr 62 CCG till GEL, 8/1 1792. 
249 EpG 12:3 Nr 26 GEL till JNL, 6/4 1797 (Avskrift). Till fadern skriver hon vid ett tillfälle: ”Min lilla 
goda far har litet oroat sina små barn i Norrköping, då pappa säger, at ej snart villa fägna oss med sit 
goda och glada ansigte.” EpG 12:1 Nr 70 GEL till CCG, 12/2 1792 (Avskrift). 

Bild 15. Porträttet av Per Krafft d.ä. i vilket 

Gjörwell ansåg att hans glada sinnelag 

framträdde. Detta kan jämföras med 

porträttet på s. 34 som enligt Gjörwell 

saknade detta glada uttryck.  



 

71 

Jag känner mig sjelf sällare än förut, när jag läser hans naïva 

beskrifning på sin lugna lycksalighet, och deraf finner huru säll man kan 

vara. Jag är ej mera uprörd och orolig, som jag eljest af naturen ofta är. 

Jag är stilla och förnöjd blott genom hans teckning af lugnets och 

invärtes fridens sällhet.250  

Det kan här noteras att ett naivt uttryckssätt kunde uppfattas som något positivt 

och eftersträvansvärt i den gjörwellska kretsen och bör relateras till deras höga 

värdering av pastoral litteratur inom vilken oskuldsfullhet och enkelhet 

hyllades.251 ”Oskyldig” är också ett positivt adjektiv som tillskrivs det mesta av 

Gjörwell själv.252 I ett annat brev till Stafva betonar Linnerhielm också det tack 

som han är skyldig hennes far ”för alla de nöjen han närvarande och frånvarande 

gifvit mig genom sitt glada sällskap, sina vidsträckta kunskaper och sin lika 

muntra som interessanta och sakrika correspondance”.253 Till Brita Nora 

beskriver han det brev han just mottagit från henne som ”lifligt, gladt och 

förnöjande, likasom i de tider, då jag road och förtjust, var delagtig af den glädje 

du spridde öfveralt i din täcka boning”.254 Efter att ha besökt den då nyligen gifta 

Stafva i hennes nya hem i Norrköping skriver Linnerhielm hem till hennes mor 

och skildrar det lindahlska parets husliga lycka. Angående Stafvas relation till sin 

svärfar konstaterar han: ”Han är så rädd att genera henne, så måhn om henne, at 

det just var min fägnad: och hon visar honom tilbaka alla möjliga attentioner och 

all den glada ömhet, som ligger förborgad i hela hennes väsende.”255 Linnerhielm 

beskriver även många år senare hur hans yngsta dotter är lik Stafva i ”glädtighet 

och oskyldig yrhet”.256 Vid ett tillfälle ber han sin gamla ungdomsvän att bibehålla 

”den glädtighet” som alltid gjort henne älskad.257 Gjörwells glada utseende 

skildras även av Linnerhielm som skriver att han ”vällustas” av de ”milda glättiga 

dragen i Herr Assessorns portrait”.258 Svärsonen Lindahl är också noggrann med 

att betona det förunderliga i Gjörwells glada sinnelag. Han kommenterar dennes 

”owanliga sinnesstyrka och munterhet” och skriver att även professor Lidén 

förvånas över den gamle vännens ”otroliga arbetssamhet och munterhet”.259 Tack 

vare sitt lugna och glada sinne spår Lindahl att svärfadern kommer att uppnå 

                                                             
250 EpG 12:7 Nr 22 JCL till GEL, 19/1 1798 (Avskrift). 
251 Se Löwendahl (2007), s. 265; Lamm (1981[1918]), s. 328. Jon Helgason beskriver hur pastorala 
ideal påverkade tysk brevskrivning i Helgason (2007), s. 198. 
252 Gjörwell kallar landsbygden för oskyldig: EpG 12:1 Nr 9 CCG till GEL, 31/5 1791. Han skickar 
oskyldiga blommor till sin dotter: EpG 12:1 Nr 36 CCG till GEL och JNL, 18/9 1791. Han bestämmer 
sig för att vara glad på ett oskyldigt vis: EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791. Han bjuder 
på en oskyldig fest på dottern Louises namnsdag: EpG 12:1 Nr 32 CCG till GEL och JNL, 28/8 1791. 
Han kallar historien för en oskyldig vetenskap: EpG 12:1 Nr 68 CCG till GEL, 22/1 1792. 
253 EpG 12:7 Nr 43 JCL till GEL, 19/4 1804 (Avskrift).  
254 EpG 12:7 Nr 15 JCL till BEG, 29/5 1793 (Avskrift).  
255 EpG 12:7 Nr 12 JCL till BEG, Midsommardagen 1791 (Avskrift). 
256 EpG 12:7 Nr 24 JCL till GEL, 18/3 1798 (Avskrift). 
257 EpG 12:7 Nr 43 JCL till GEL, 19/4 1804 (Avskrift). 
258 EpG 7:32 Nr 153 JCL till CCG, 25/8 1799. 
259 EpG 7:25 Nr 19 JNL till CCG, 1/8 1791; EpG 7:25 Nr 86 JNL till CCG, 24/10 1791. 
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samma ålder som den franske författaren Bernard le Bovier de Fontenelle, som 

dog kort innan sin 100-årsdag.260 

 

Den lyckliga rörelsen 

 

Som nämndes i föregående kapitel värderades förmågan att beröras högt i 1700-

talets så kallade sensibilitetskultur. Inom familjen Gjörwell betecknas 

upplevelsen av att bli berörd ofta just som att känna ”rörelse” och jag använder 

även detta uttryck när jag beskriver denna typ av känsloreaktion. I familjen 

Gjörwell är rörelsen ofta familjeorienterad; man berörs av tillgivenhet för sina 

familjemedlemmar, av att höra om deras välgång i livet eller genom att 

återuppleva gemensamma minnen. Detta kan ses som ett drag i det borgerliga 

familjefokus som familjen Gjörwell betraktats som ett exempel på – det är i 

huvudsak en slags borgerlig, familjeorienterad sensibilitet som man ger uttryck 

för. Sensibiliteten är samtidigt kopplad till känslor av glädje och lycka; 

återupplevandet av lyckliga minnen, lycka över den lycka som andra 

familjemedlemmar upplever eller lycka över den tillgivenhet som 

familjemedlemmarna uttrycker för varandra. ”Öm” eller ”ömhet” är termer som 

ofta förekommer i dessa beskrivningar. ”Ömhet” har av litteraturvetaren Louise 

Vinge definierats som förmågan ”att känna djupt och sant” och hon anser det vara 

ett begrepp besläktat med sensibilitetskonceptet.261 Det är således en slags 

sensibel form av glädje eller lycka som uttrycks inom familjen. Detta illustreras i 

ett brev som Louise skriver till sin mor efter att ha besökt föräldrarna som under 

sommaren bor ute på Djurgården. Louise har vid detta lag varit gift i över tio år 

och bor själv på landet utanför Stockholm: 

Tusende tusende tack för så mycket obeskrifligt roligt som jag sist hade 

hos min söta mamma och pappa på den förtjusande Djurgården – ack 

hvilka sälla och glada stunder jag där njöt – hos mina ömt älskade 

föräldrar – hvad alt där var onaturligt hygligt och propert – och den 

dagen om förmiddan då vi var till Brunn huru rolig och säll den var för 

mitt hjerta kan jag intet beskrifva.262 

                                                             
260 EpG 7:26 Nr 27 JNL till CCG, 12/3 1792. Vid ett ytterligare tillfälle ber han svärfadern om ett boklån 
och ”wågar anhålla derom på minst 50 år, ty Fontenelle war icke så reglerad och ägde ej den glättighet 
och sinnneslugn som min swärfar, ännu mindre så kunnig och öm läkare som nådig swärmor.” EpG 
12:1 Nr 120 JNL till CCG, 22/12 1792. 
261 Louise Vinge, ”Ömhet, kärlek, dygd och vänskap”, i Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén (red.), 
Ljuva möten och ömma samtal. Om kärlek och vänskap på 1700-talet (Stockholm, 1999), s. 9.  
262 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 42 BLA till BEG, bekommit 7/8 1802. 
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Hon ber modern att hälsa familjevännen Björkegren och tillägger att hon vid ett 

annat tillfälle ska skriva ett långt brev till honom. Då krävs dock att hon är i en 

annan sinnesstämning:  

[D]å får jag låf at vara litet muntrare, ty nu gråter jag som et barn och 

det bara af glädje – detta låter för narracktigt men så förhåller det sig 

värkeligen – således vid en annan slags glädje skall jag nog skrifva 

honom till. 

Tanken på den glada, roliga och sälla helgen som hon tillbringat med sina 

föräldrar ger således upphov till en tårfylld glädje, som på ett uttryckligt vis skiljer 

sig från en mer munter variant.  

I försöket att skriftligt kommunicera sin rörelse beskriver de gjörwellska 

familjemedlemmarna ofta språket som otillräckligt. Känsloreaktionen beskrivs 

därför med hänvisning till fysiska känslouttryck såsom tårar, blickar och 

darrande läppar, som på ett mer konkret vis får förmedla de känslor som 

brevskrivaren är oförmögen att uttrycka i ord. Detta visar på ett underliggande 

antagande att det är kroppen som bäst kan förmedla en känsla. Talet kan också 

beskrivas som ofullständigt. Inför Louises bröllop skickar hennes blivande make 

Almquist ett brev till den blivande svärfadern Gjörwell i vilket parets framtid 

behandlas. Brevet påverkar Gjörwell djupt och i sitt svar till Almquist beskrivs 

hur han efter deras giftermål ska uppfylla dennes begäran att ofta besöka parets 

nya hem: 

[N]är min genom dig så sälla Louise flyttat under dit tak, och jag där 

ofta får sitta och njuta en vällust af helt ny art, den mäst rena af alla, 

den nästan himmelska vällust, då en far ser sina barn lyckeliga, 

lyckeliga uti en ålder, då ingen ting för bildnings-gåfvan, för hjertat, för 

känslan kan saknas – då vil jag ofta komma til eder, då skal jag så gerna 

öpna för eder alla de vänskapens och ömhetens tilgångar, som finnas 

uti mit hjerta; jag vil då utgjuta hela min själ uti de förtrognaste samtal, 

och hvad jag icke med orden kan uttrycka, det skolen I läsa uti mina 

rörde blickar, uti de anletsdragen, som tolka den slags lycksalighet, 

hvilken kan kännas, icke beskrifvas.263  

Denna syn på kroppen som den främsta förmedlaren av känslor bär tydliga 

likheter med hur känslor skildrades i sentimentala romaner under 1700-talet. 

Litteraturvetaren John Mullan skriver:  

Tears, blushes, and sighs – and a range of postures and gestures – 

reveal conditions of feeling which can connote exceptional virtue or 

allow for intensified forms of communication. Feeling is above all 

                                                             
263 EpG 12:1 Nr 46 CCG till Carl Gustaf Almquist, 16/10 1791. 
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observable, and the body through which it throbs is peculiarly excitable 

and responsive.264  

Denna typ av hänvisning till det fysiska exemplifieras på flera plan i ett brev som 

Louise skriver till systern Stafva. I detta exempel är det minnet av den glada 

ungdom som systrarna tillbringat tillsammans som får henne att gråta. Minnet 

frambringas av ett brev från Stafva i vilket blommor och en vers av 

ungdomsvännen Linnerhielm, här kallad bror Carl, finns bifogade. Fysiska 

handlingar eller uttryck som förmedlar känsla kopplas här rent konkret till 

systerns brev; Louise kysser det och fuktar det med sina tårar. Tårarna ska i sig 

underlätta för systern att förstå innebörden i den känsla som Louise vill 

kommunicera: 

[D]itt lilla bref med blomsterna samt vår älskade bror Carls värs tryckte 

jag till mina läppar – de sälla tårar som då fugtade dit bref min lilla 

Stafva, må tyda för dig mina känslor – huru lifligt kom jag icke håg [sic] 

vår oskyldiga ungdom – våra nöjen – våra små äfventyr, vår lilla 

kammare där vi de mästa mårnar med glada och muntra hjertan såg 

den majestetiska soln stiga upp öfver bergena, och hur du då skyndade 

till at skrifva af några värsar jag till mina ritningar eller våra andra små 

lantliga gjöromål – aldrig lilla Stafva kan jag tänka på den tiden utan at 

bli på det högsta upprörd.265 

Ofta är det just i läsningen av en familjemedlems brev som rörelsen uppkommer. 

Rörelsen är således del i en kommunikativ process där mottagarna bekräftar ett 

brevs känslosamma innehåll genom att beskriva den känsloreaktion som 

mobiliserats hos dem själva. I nedanstående exempel blir Stafva berörd av sin 

moders känslofulla brev, vilket leder till en fysisk känsloreaktion i form av tårar:  

Jag har aldrig känt mig mera lycklig än då jag fick emottaga söta mors 

lilla söta charmanta och vackra bref. Ömheten och glädjen täflade och 

voro så rådande i hvarje rad, at jag kände den ljufvaste förnöjelse at äga 

en liten så god och söt mor. Mitt hjerta var ej mindre ömt, mindre rördt 

– jag fälde de varmaste tårar, då jag af min söta Lindahl hörde läsas min 

söta mors vackra bref. Hans hjerta var ej mindre rördt; vi greto som små 

barn – det vi ju ock äro?266 

Denna referens till ett barns tårfullhet, vilket antagligen vill skildra ett mer 

ohämmat uttryck av känslor, återkommer i ett brev som Brita Nora skriver till 

Stafva. I detta berättar hon hur en gladlynt Gjörwell kommit in i hennes kammare 

där hon satt och sydde tillsammans med Louise och där läst upp ett av de första 

                                                             
264 John Mullan, Sentiment and sociability. The language of feeling in the eighteenth century 
[Elektronisk resurs] (Oxford, 1988), s. 201. 
265 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 44 BLA till GEL, 23/1 1803. 
266 EpG 12:1 Nr 87 GEL till BEG, 9/7 1792 (Avskrift). 
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brev som de fått ifrån Stafvas nya hemort Norrköping. I detta hade Stafva 

beskrivit det varma mottagande som hon fått av sin svärfar vid deras första möte. 

Modern lever sig in i dotterns situation och det är just dotterns lyckliga 

livsomständigheter som ger upphov till en känsloreaktion. Familjen gråter 

tillsammans: 

Vid den berättelsen i dit bref, där den vörnadsvärda åldriga mannen 

kom dig så långt til mötes – en sådan attention – vid hans år – så 

mycken godhet redan för dig – charmante gubbe – måtte jag snart få 

trycka dig inom mina armar och välsigna dig! Hvilken känsla för dig, 

Stafva, då du kastade dig i hans armar! Vi hafve gråtit som barn vid 

berättelsen. Ack! Vad dit unga hjerta då måste varit upfyldt af känslor! 

Ack! Bibehåll och förvara städse dessa dyrbara intryck i din själ som det 

yppersta medel at bevara din lycksalighet! Lyckliga Stafva! Ack mer än 

lyckliga flicka! Hvad försynen har varit mild emot dig, som skänkt dig 

en maka, en liten man, som redan visat dig så hundratals prof af sin 

ömhet!267 

Den slags rundgång som sker i dessa kommunikativa känslopraktiker relaterade 

till rörelse och lycka illustreras i brev som Stafva och Louise skickar till varandra 

vid tiden för Louises giftermål. Stafva beskriver hur man på avstånd i Norrköping 

firat paret Almquists bröllop som ägde rum på självaste julafton. Stafva 

förutsätter att systern skulle beröras av att bevittna hur andra berördes av hennes 

lycka. I detta fall skildras Stafvas svärfars känsloreaktion: 

Ack! Visste du hvad välsignelser – hvad öma tårar gjötos öfver din lycka 

– du skulle då visst röras, at se en åldrig gråhårig svärfader med 

darrande hand taga vinglaset til munnen, under det hans goda ögon 

fuktades af tårar, som han uplyfte til himmelen, och sade: ”Gud välsigne 

henne”!268 

Varianter av denna skildring inkluderas också i brev till både fadern och brodern. 

Till fadern beskriver hon hur de alla lyckönskat systern med darrande läppar och 

tårfulla ögon. Skildrandet av händelsen får här en mobiliserande känslomässig 

effekt hos Stafva, som återigen berörs när hon i skrivandet påminns om sin 

svärfaders rörelse inför brudparets lycka:  

Jag önskar at min lilla söta syster Louise, tillika med sin älskansvärde 

Charles, skulle hört alla de öma välsignelser, som med darrande läppar 

och tårefulla ögon af oss alla önskades lycka. – Jag röres ännu, då jag 

påminner mig, huru min gamle estimable svärfar torkade välsignelsens 

                                                             
267 EpG 12:1 Nr 10 BEG till GEL, 3/6 1791 (Avskrift). 
268 EpG 12:1 Nr 58 GEL till BLA, reviderat 5/1 1792 (Avskrift). 
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tår ur sina ögon – han darrade och tog vinglaset och sade: Gud välsigne 

dem!269 

Stafva berörs således av att minnas hur hennes svärfar berördes, ett minne som 

väcks i skrivprocessen. Effekten av den rörande beskrivningen bekräftas i sin tur 

i Louises svarsbrev då hon försäkrar att hon inte kunnat hålla tillbaka heta 

tacksamhetstårar över Norrköpingsbornas välönskningar. Dessa tårar får 

kommunicera den känsla som hon inte skriftligen kan uttrycka: ”måtte de säga 

dig det, som min penna är för svag at tolka! Jag vet at du förlåter det, efter detta 

fel ej härrör af mitt hjerta.”270 I samma brev skildrar Louise hur hennes nyblivna 

make ”uptänkt alla möjeliga attentioner” för att göra henne lycklig. 271 Till svar 

skriver Stafva, som återigen berörs av systerns lycka: 

Jag glädes utan like, ty [ditt brev] säger mig din lycka, din sällhet – och 

skulle jag då ej offra tacksamhets-tårar til den allmagt, som gjort dig 

säll? Ack jo, bästa vän! De flyta af et rent och vänskapsfullt hjerta – jag 

säger ej mera - - - Gud känner mina känslor - - -.272 

Man kan således säga att det i familjen Gjörwell finns en etablerad praktik av att 

i huvudsak kommunicera en viss typ av känslor i korrespondensen 

familjemedlemmar emellan och även att bekräfta den känsla som brevskrivaren 

velat förmedla. Medan positiva känslor som lycka och glädje kan skildras med 

hög frekvens och i stor detalj, råder betydligt större tystnad, eller en betydligt mer 

inskränkt detaljrikedom, i kommunicerandet av negativa känslor. 

 

Marginaliserade känslor 

 

Barbara Rosenwein betonar att även avsaknad av känslor bör beaktas i en analys 

av en potentiell emotionell gemenskap, det vill säga att källor som i ton eller 

innehåll saknar referenser till känslor bör uppmärksammas. Medan det finns en 

slags norm av att betona glada och lyckliga ämnen i den gjörwellska 

korrespondensen, kan man säga att det finns en omvänd tendens vad gäller 

ämnen som uppfattas som smärtsamma eller sorgliga. Den höga värderingen av 

känslor som glädje, lycka och sällhet får som konsekvens att det är dessa känslor 

som talas om och frammanas, medan sorg, chock och bedrövelse snabbt kan gås 

förbi. Om både skrivandet och läsandet av brev har en mobiliserande funktion, 

                                                             
269 EpG 12:1 Nr 55 GEL till CCG, 26/12 1791 (Avskrift). Se även EpG 12:1 Nr 57 GEL till CCG d.y., 26/12 
1791 (Avskrift). 
270 EpG 12:1 Nr 60 BLA till GEL, 29/12 1791 (Avskrift).  
271 EpG 12:1 Nr 60 BLA till GEL, 29/12 1791 (Avskrift). 
272 EpG 12:1 Nr 65 GEL till CCG d.y./GEL till BLA, 16/1 1792 (Avskrifter). 
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det vill säga bidrar till att frammana de känslor som skildras, borde det innebära 

att man undviker att skildra känslor som inte värderas för att därigenom undvika 

att uppleva dem. Det finns även exempel på att brevskrivaren kommenterar att 

ett brev inte kommer att gå i en glad tongång eller ursäktar att det behandlar mer 

smärtsamma ämnen, vilket tyder på att brevet frångår en etablerad norm.273 

Detta kan kontrasteras mot de högljudda beklaganden som man kan finna i 

biografiska texter från 1600-talet, exempelvis i Agneta Horns självbiografi.274  

Detta hör i sig samman med ett skifte i synen på lycka och olycka som berörs 

senare i kapitlet. Det finns dock ett undantag från denna tendens att kringgå 

smärtsamma ämnen. De gjörwellska familjemedlemmarna, och i synnerhet 

Gjörwell själv, uttrycker ofta oro för familjemedlemmars och vänners liv och 

hälsa. Detta berörs närmare i kapitel 6.  

Carl Christoffer Gjörwell själv har även en tendens att beklaga sig, samtidigt 

som han betonar att han inte klagar eller inte vill klaga. I familjekorrespondensen 

är det särskilt en händelse som under en tid får Gjörwell att överge den glada 

tonen i sin brevskrivning – den lindahlska handelsverksamhetens konkurs som 

inträffar 1799. De handelsblockader som upprättats under Napoleonkrigen hade 

slagit hårt mot den lindahlska verksamheten som i stor utsträckning bedrev 

handel med utlandet. Till detta handelshus hade Gjörwell en betydande skuld 

som nu krävdes in av kreditorer. I en handvändning såg han sina besparingar 

inför sin egen och hustruns ålderdom försvinna. Eftersom det under en period 

spreds rykten om att den lindahlska konkursen föregåtts av bedrägeri blev även 

Gjörwells trovärdighet som handelsman ifrågasatt genom associationen till 

svärsonen. Detta påverkade hans affärsverksamhet som gjorde ännu större 

förluster än tidigare. Samtidigt rådde missväxt i Sverige och upplopp ägde rum 

runt om i landet.275 I ett brev till sin dotter beklagar sig Gjörwell över sin situation, 

samtidigt som han betonar att han egentligen inte vill klaga: 

Det är väl hårdt, at hafva vid de sjutio åren, samt med mycket arbete, 

och under månge motgångar, hopsamlat en liten egendom, som kunde 

                                                             
273 Efter att det lindahlska handelsbolaget gått i konkurs nämner Gjörwell ett brev som han skrivit till 
vännen Linnerhielm i ett brev till sin dotter: ”Så glada bref skrifver jag ej mera så snart; – och huru 
skulle jag kunna vara glad, när mina mig så k[ära] barn i N[orrköping] lida?” EpG 12:4 Nr 61 CCG till 
GEL, 16/8 1799. När Gjörwell skriver till dottern Stafva och uttrycker fasa över Anckarströms 
mordförsök på kungen kommenterar han att detta brev ”inte blir så gladt, som merändels alla mina 
bref til dig varit.” Se EpG 12:1 Nr 79 CCG till GEL, 26/3 1792. Till Stafva skriver han också: ”Det bref 
jag idag skrifver blir icke et af det glada, ty det innehåller förluster, dock tillika minnen, som höja 
tankan, förädla känslan.” EpG 12:5 Nr 216 CCG till GEL, 6/6 1806. Till samma dotter skriver han: ”Uti 
helgdagarne skal jag väl få ihop et nytt bref för skrinet, men huru gladt det blir kan jag icke säga”. Se 
EpG 12:6 Nr 61 CCG till GEL, 8/4 1808. Gjörwell ursäktar att han berör problem med fostersonen 
Adolf i ett brev till Stafva. Se EpG 12:1 Nr 95 CCG till GEL, 9/9 1792. Stafva Lindahl ber också väninnan 
Kuhlman om förlåtelse för ett mindre glatt brev i vilket hon uttryckt oro över sin makes sviktande 
hälsa, se Lundgren (1947), s. 62. 
274 Se kapitlet ”Lyckans växlingar – fortuna som biografisk kategori” i Kristiina Savin, Fortunas 
klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige (Lund, 2011). 
275 Mats Berglund, Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848 (Stockholm, 2009), 
s. 234. 
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ökas och fortfara, at utgjöra en knapp bergning för mig och min k[ära] 

hustru, och då se den, genom aldeles oväntade olycks-händelser, 

försvinna, utan utsigt, at någonsin mera kunna eller orka hopsamla det, 

som nu förloras: dock jag vil ej mycket klaga, fast jag lider; utomdes et 

lidande, som jag delar med så många andra uti desse högst svåra 

tider.276 

När riksdagen och kröningen av Gustaf IV Adolf hålls i Norrköping 1800 går hans 

handelsverksamhet i det för tillfället stillastående Stockholm ännu trögare. Dessa 

ekonomiska problem kommenteras i ett brev till Stafva, samtidigt som Gjörwell 

hävdar att detta egentligen är något som inte bör ordas om: ”Jag, som tål så litet 

förluster, känner min trycka kanske mer än någon annan; men lida och tiga är 

också en lefnads-regel.”277 Här berörs således en negativ händelse med en 

kommentar om att den inte borde beröras, vilket visar på underliggande normer 

i brevskrivningen. I nedanstående exempel berättar Louise om sin graviditet som 

slutat i missfall för sin syster. De påföljande komplikationerna gjorde henne så 

sjuk att varken hon själv eller resten av familjen trodde att hon skulle överleva. I 

sin beskrivning av händelsen uttrycker hon medkänsla för maken snarare än att 

fokusera på sin egen reaktion, kallar sin skildring för klagosång och går snabbt 

vidare till andra ämnen: 

 [D]u kan aldrig tro hvad det gjorde mig ont ehuru sjuk jag var, at känna 

min lilla beskedliga och älskade Almquists heta tårar som runno på mig 

under det han hölt mig i famn – men någ af med denna klago sång jag 

vill hoppas at jag med tiden och så skall blifva så god som en ann kan 

du tänka, och är jag mer än glad at höra at du mår så väl.278 

Samma tendens att inte uppehålla sig vid negativa eller sorgliga ämnen kommer 

till uttryck efter att systern Stafvas svärfar gått bort. Louise beklagar hennes sorg, 

men vill uttryckligen snabbt gå vidare till att behandla annat: 

Med oro min lilla Stafva har jag hört at du mist din vördnadsvärde 

svärfar, hvad det lärer kåsta på dig, men bästa du med undergifven [sic] 

bör vi möta lifvets omskiften, jag vill hastigt förbigå denna ängsliga 

pungten, hur mår du hur mår din lilla beskedliga Lindahl […].279 

                                                             
276 EpG 12:4 Nr 66 CCG till GEL, 1/9 1799. I ett brev till en väninna beklagar sig Gjörwell över sina 
yrkesmässiga missöden, samtidigt som han skriver att han inte klagar: ”Man har gjort mig mycken 
orätt, jag röner än alla dagar lidanden; men min nådiga hörer mig aldrig klaga. Hjertats lugn, sinnets 
glädje är den lön, jag kan gifva mig sjelf; och med denna slags egennytta står hela min öfriga lefnad 
uti närmaste förbindelse. När til detta tänkesätt de lyckligaste famille-omständigheter sig fogat; så 
bör jag icke heller klaga.” Se EpG 12:3 Nr 24 CCG till Sophie Henriette Norberg, 3/4 1797. 
277 EpG 12:4 Nr 115 CCG till GEL, 7/3 1800. 
278 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 7 BLA till GEL, April 1792. 
279 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 30 BLA till GEL, 19/8 1800. 
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Tillsammans med sonen Calle var Brita Nora närvarande vid den maskerad där 

Gustaf III blev skjuten av Jacob Johan Anckarström. I ett brev till Linnerhielm 

skildras den effekt som denna händelse haft på hennes vanligtvis glada 

sinnestillstånd. Fast mordet på kungen gjort stort avtryck går hon snabbt vidare 

till att skildra den glädje som hon skulle känna ifall Linnerhielm, som numera bor 

i Småland, kunde möta paret Gjörwell under deras kommande besök hos dottern 

i Norrköping. Hon beskriver inledningsvis hur mordet på kungen förkvävt 

den glädje, som annars altid varit så rådande i min varelse; och i det 

stället lämnat en tröghet och ohågsamhet för alt det som varit roligt, 

äfven den at få språka med dig, lilla aldrabästa vän! Nu yppar det sig en 

liten gnista af hopp, at det kunde låta gjöra sig munteligen, och på 

stunden återvinner jag en god del af min förra munterhet.280 

Senare i brevet beskriver hon den saknad som hon känner efter Linnerhielm och 

vännen Jonas Noring som också rest ifrån huvudstaden. De melankoliska 

känslorna förbyts dock snabbt till glädje i skrivsituationen: 

Det är Noringen, som nu på nytt reser härifrån, sedan han passerat hela 

vintern här i Stockholm och nästan dagligen fägnat mig med sit besök. 

Nu är jag åter infallen i mina mjältsjuka betraktelser, märker jag; alt 

sådant skal skakas bort, hoppas jag; bara jag kommer mig at åka. Nu är 

jag glad igen.281 

Stafva visar även prov på denna tendens att snabbt förbigå mörkare ämnen. I ett 

brev till maken som är ute på en längre resa kommenterar hon att det nyligen 

varit många dödsfall i staden. Hon inflikar dock: ”Men tyst! Jag skal ej tala mer 

om detta mörka ämne. Tror du at jag är triste, så bedrar du dig hjertvinnerligen: 

ty hela dagen och altid är jag vid et charmant humeur.”282  I ett brev till brodern 

Calle ursäktas att hon beskrivit en besvärlig ögonåkomma som drabbat henne: 

”Men ack förlåt din lilla Stafva som varit så vidlyftig om denna omständighet.”283 

Gjörwell kan också förorda att smärtsamma ämnen inte bör beröras. Efter att 

Louise diagnosticerats med en dödlig lungsjukdom skriver han till Stafva: ”Ak, ty 

värr! lider vår k[ära] Louise af bröstsjuka: och torde bäst vara, at ej skrifva henne 

til därom, för at ej sätta henne i tilfälle, at uti sit svar röra vid detta oss alla 

smärtande ämne.”284 Medan känslor av glädje och särskilt lyckosamma 

omständigheter kan beskrivas i stor detalj rekommenderar fadern här istället 

motsatsen vad gäller hans dotters svåra sjukdom. Till skillnad från exemplen 

ovan där Stafva visat sitt djupa deltagande i systerns lycka bör hon inte visa 

                                                             
280 EpG 12:7 Nr 4 BEG till JCL, 18/6 1792 (Avskrift). 
281 EpG 12:7 Nr 4 BEG till JCL, 18/6 1792 (Avskrift). 
282 EpG 12:3 Nr 28 GEL till JNL, 12/4 1797 (Avskrift). 
283 EpG 12:7 Nr 72 GEL till CCG d.y., 31/7 1796. 
284 EpG 12:5 Nr 174 CCG till GEL, 5/7 1805. 
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samma deltagande i hennes olycka – hon bör inte ens nämna systerns sjukdom. 

Medan glada brev bidrar till att mobilisera glada känslor både hos avsändare och 

mottagare, bör tystnad således kringgå ett ämne som kan mobilisera negativa 

sådana. 

Hans Östman har påpekat hur Gjörwell kunde använda påfallande olikartade 

tonlägen i beskrivningar av olika typer av situationer och refererar främst till vad 

han anser vara Gjörwells ”kliniska oberördhet” inför Jacob Johan Anckarströms 

avrättning efter mordet på Gustaf III: ”När man läser dessa avsnitt, slås man av 

den oerhörda konstrasten i tonläge mellan dem och andra tämligen triviala, som 

ofta har en hög emotionell laddning, t.ex. hans lovprisningar av vänskapen.”285 

Gjörwells skildring av Anckarströms avrättning har blivit den främsta källan till 

information om denna händelse och utgörs av en lång och detaljerad beskrivning 

av Anckarströms fängelsevistelse, andliga förberedelse inför döden, straff och 

avrättning. Ursprungligen var den del av ett brev till Stafva. Jag menar att det kan 

ifrågasättas om Gjörwell egentligen uppvisar en ”klinisk oberördhet” inför dessa 

händelser. Snarare ger hans referat uttryck för en tendens att beskriva 

smärtsamma upplevelser i kortfattade ordalag eller att undvika att nämna dem 

överhuvudtaget. Som nämndes inledningsvis hade Gjörwell varit förmyndare till 

Anckarström efter att dennes fader hade gått bort. Anckarström hade ofta besökt 

det gjörwellska hemmet och umgåtts med barnen i familjen. Vid den tid då 

Anckarström utförde dådet mot kungen hade dock ett brott i relationen mellan 

Gjörwell och den tidigare redan uppstått. Gjörwell ansåg att Anckarströms sinne 

präglades av hårdhet och otacksamhet och beskyllde honom för att ha bidragit till 

sin svärmors, det vill säga Gjörwells halvsysters, död.286 På grund av deras 

släktband och tidigare historia blev dock Anckarströms öde av intresse för 

familjen. Anckarström piskades offentligt på tre av Stockholms torg under tre 

dagar innan han avrättades. Andra straffdagen ägde rum på Hötorget och 

Gjörwell bevittnar dess början. Han skriver till dottern: 

Han skrek vid första slaget jämmerligen, och efter det andra började 

han ropa himmelshögt: Ack! Förlåt mig, förlåt mig! dock med en blödig 

röst såsom tillika et hjertats uttryck; förmodeligen ville han ock 

derigenom beveka det uprörda folket til at ej anfalla sjelfva hans person. 

När han fick tredje slaget, mägtade jag icke längre stå qvar, utan gick 

med darrande knän hem, och kort efter kom han med hela vakten och 

folkskaran förbi våra fönster, så at äfven Brita-Nora fick se denna 

procession, hvaraf hon icke litet altererades.287 

Gjörwell beskriver här hur han inte förmår att bevittna det straff som 

Anckarström ges. Det som han faktiskt bevittnar innan han lämnar platsen 

                                                             
285 Östman (2001), s. 13.  
286 EpG 8:15 Nr 94 CCG till GEL, 10/5 1792. 
287 EpG 8:15 Nr 94 CCG till GEL, 10/5 1792. 
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uppges också ge en konkret fysisk reaktion som ofta relateras till rädsla eller 

chock – darrande knän. Hustruns sinnestillstånd beskrivs också som i hög grad 

påverkat när han konstaterar att det ”icke litet altererades”, det vill säga upprörs 

eller uppskakas.288 Det är i själva verket tydliga känsloreaktioner som skildras i 

denna episod, men dessa är beskrivna på ett betydligt mer ordfattigt sätt än de 

som relaterar till känslor av glädje och lycka. Fler exempel på detta kan tas från 

beskrivningen av Anckarströms straff och död. En stor del av de uppgifter som 

förmedlas om Anckarströms fängelsetid hade Gjörwell fått av en bekant, en 

pastor vid namn Adolf Roos som ansvarade för den dödsdömdes själasörjning. 

Denne berättar för Gjörwell om det avsked som Anckarström tog av sin hustru i 

fängelset. Gjörwell väljer dock att inte gå in på avskedets närmare detaljer, utan 

skriver till sin dotter: ”Hennes sinnes-ställning vil jag ej omnämna – den är på 

mer än et sätt beklagansvärd – utan när hon kom in, kastade hon sig öfver honom 

där han satt tvärs öfver sängen, och döljde sit ansigte mot hans bröst.”289 Efter 

avrättningen styckas kroppen och sätts upp för allmänhetens beskådan, vilket 

också bevittnas av Gjörwell: 

Häruppå buros fjerdedelarne af kroppen och lades på sina hjul, de 

begge öfre kroppsdelarne på de inre, och de begge undre på de yttre 

hjulen. Sist upspikades stora taflan på sjelfva galgen bakom hans 

huvud. Under det den upspikades gick jag mina färde, upfyld af många 

betraktelser.290 

Jag menar att dessa exempel inte ger uttryck för oberördhet, utan istället speglar 

de gjörwellska känslonormerna och visar på brevskrivandets känslomässiga 

funktion. När skrivandet främst går ut på att förmedla glada känslor, och 

skrivprocessen i sig anses ge upphov till de känslor som skildras, får detta som 

konsekvens att negativa upplevelser eller känslor helst inte berörs eftersom dessa 

inte är önskvärda att uppleva. Med detta inte sagt att dessa inte har gjort ett stort 

intryck. Det finns dock inte samma praxis av att kommunicera och uppehålla sig 

vid dessa som vid känslor av glädje, lycka och tillgivenhet för familjemedlemmar.  

En hög värdering av lycka och glädje är dock inte bara något som kan utläsas 

implicit i familjens korrespondens. Som nämndes ovan är denna norm tydligt 

uttalad hos Gjörwell – den finns till och med formulerad i vad han kallar en 

filosofi. Men vad innebar egentligen lycka under denna period? Nedan 

presenteras tidigare forskning över lyckans roll under upplysningen. Det visar sig 

att det är nu som vår samtida syn på lycka börjar ta sin form.  

 

                                                             
288 Se ”alterera” i Svenska Akademins ordboks nätupplaga:  
https://www.saob.se/artikel/?seek=alterera&pz=1 (Hämtat 31/10 2017). 
289 EpG 8:15 Nr 94 CCG till GEL, 10/5 1792. 
290 EpG 8:15 Nr 94 CCG till GEL, 10/5 1792. 

https://www.saob.se/artikel/?seek=alterera&pz=1
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Lycka under upplysningen 
 

 

Historiker har betonat hur ett markant skifte i sättet att betrakta lycka ägde rum 

under upplysningsperioden, ett skifte som fick konsekvenser för hur vi i 

västerlandet betraktar denna känsla än idag. Idéhistorikern Lester Crocker 

skriver angående lyckans roll i den franska upplysningsdebatten: ”One may 

appropriately speak of a universal, omnipresent, preoccupation with the question 

of happiness – its justification, its relation to ethics, its nature, and the ways of 

realizing it.”291 Fast denna omvärdering av lyckobegreppet först gjordes av en 

intellektuell och social elit kom den gradvis att sprida sig och med tiden att anta 

en politisk dimension med vidare relevans.292 Vad detta egentligen innebar var 

att grundläggande antaganden om lyckans natur som i stor utsträckning hade 

gjort sig gällande sedan antiken ifrågasattes. Den mest centrala förändringen var 

att lycka började betraktas som något flertalet kunde, och borde försöka, uppnå 

under sin livstid. Den svenske filosofen Nils von Rosenstein beskrev under det 

sena 1700-talet den grundläggande driften att söka den med lyckan besläktade 

sällheten: ”Utom den drift, som leder oss att vilja veta och förstå, gifves en annan 

mera allmän, mera verksam, mera oundgänglig, som befaller oss att söka vår 

sällhet. Det är till denna sällhet, som alla våra förrättningar syfta eller böra 

syfta.”293 

Denna tanke utgjorde ett avgörande brott mot tidigare uppfattningar. Värdslig 

lycka hade tidigare främst betraktats som något enbart till för ett fåtal, medan 

jordelivet för majoriteten bestod av en jämmerdal som måste genomvandras. 

Termen lycka hade också främst kopplats samman med vad vi idag snarare skulle 

benämna som tur. Historikern Darrin McMahon påpekar att den moderna 

benämningen för lycka är nära besläktad med benämningar för tur och öde i 

praktiskt taget varje indoeuropeiskt språk. Lycka betraktades i enlighet med detta 

som något som hände människan, inte något denne själv kunde bidra till att 

skapa.294 Att så även var fallet i Sverige har hävdats av idéhistorikern Kristiina 

Savin som undersökt begreppet lycka i relation till termerna olycka och risk under 

tidigmodern tid. Savin skriver att den under denna tidsperiod ”välkända retoriska 

kategorin bona fortunae (lyckans gåvor) omfattade sådant som människan inte 

kunde välja efter eget behag, som börd, familjeförhållanden, rikedom, 

hedersutmärkelser, rykte, vänner och frihet”.295 Lycka och olycka uppträdde 

                                                             
291 Lester Gilbert Crocker, Nature and culture. Ethical thought in the French Enlightenment 
(Baltimore, 1963), s. 224. Se även James F. Jones Jr., ”Prolegomena to a history of happiness in the 
eighteenth century”, French-American Review 6:2 (1982), s. 283-284 och Segerstedt (1937), s. 240. 
292 Jones (1982), s. 289 ff.  
293 Citerad i Segerstedt (1937), s. 244.  
294 Darrin M. McMahon, The pursuit of happiness. A history from the Greeks to the present (London, 
2006), s. 10. 
295 Savin (2011), s. 377-378. 
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växelvis i livet och utgjorde benämningar på objektiva livsomständigheter eller 

händelser som individen inte kunde påverka, utan endast reagera på med glädje 

eller sorg. Etnologen Nils-Arvid Bringéus har även betonat den knappa och 

obeständiga karaktär som lyckan antog i det svenska bondesamhället. Lyckans 

mängd betraktades där som begränsad och varje lyckoutdelning som tillföll en 

enskild person innebar att en del av det ”totala lyckokapitalet” förbrukades.296 

Under upplysningsperioden kom så lycka istället att betraktas som något alla 

teoretiskt sett kunde uppnå redan under jordelivet. McMahon skriver: 

The Enlightenment [presented] happiness as something to which all 

human beings could aspire in this life. The basic default position of 

humanity, happiness was not a gift from God or a trick of fate, a reward 

for exceptional behaviour, but a natural human endowment attainable 

in theory by every man, woman, and child.297 

Denna tankegång fick sin kulmen i den amerikanska självständighetsförklaringen 

där ”the pursuit of happiness” definierades som en rättighet.298 Idén om sökandet 

efter lycka som en naturlig ambition kan i sin tur relateras till den framstegstanke 

och tro på förändring som gjorde sig gällande under upplysningen. Benjamin 

Franklin tog det till exempel för givet att en ”growing Felicity of Mankind” skulle 

bli resultatet av teknologiska, vetenskapliga och medicinska landvinningar.299 

När lycka utgjorde ett naturligt tillstånd tydde samtidigt avsaknaden av denna på 

någon sorts brist eller defekt. McMahon påpekar att många upplysningstida 

tänkare antog att något var fel med antingen människors seder, värderingar, 

levnadsförhållanden eller det styrelseskick som de levde under ifall de var 

olyckliga. Om människan då kunde förändra antingen sina yttre omständigheter 

eller sig själv hade den potentialen att bli lycklig.300 Historikern Roy Porter 

betonar på liknande vis hur de vetenskapliga och teknologiska framsteg som 

gjorts under seklet bevisat att människan kunde ta makt över naturen, samtidigt 

som människan i sig också betraktades som något som kunde studeras 

vetenskapligt. Människan antogs vara plastisk till sin natur och Porter skriver att 

denna ”plasticity of human nature meant people could be educated or 

conditioned, so as to be continually making and remaking themselves”.301 

Samtidigt minskade religionens grepp om människans tankevärld. Kristiina 

Savin ser dels upprinnelsen till ett nytt sätt att betrakta lycka i religionens 

försvagade ställning under 1700-talet. Uppfattningen om människan ”som en 

                                                             
296 Nils-Arvid Bringéus, Lyckan kommer, lyckan går. Tankar, ord och föreställningar om lyckan 
(Stockholm, 2004), s. 31.  
297 McMahon (2006), s. 13. 
298 McMahon (2006), s. 13; Jones (1982), s. 292.  
299 Peter N. Stearns, Satisfaction Not Guaranteed. Dilemmas of Progress in Modern Society 
[Elektronisk resurs] (New York, 2012), s. 1.  
300 McMahon (2006), s. 13.  
301 Roy Porter, Enlightenment. Britain and the creation of the modern world (London, 2000), s. 265. 
Se även s. 262. 
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hårt prövad korsbärare, förädlad av sina olyckor” började att ifrågasättas tidigt 

under seklet. När kristendomen förlorade delar av sitt tolkningsföreträde blev 

”lidande, motgångar och olyckor i allt högre grad angelägenheter för andra 

diskurser”.302 Samtidigt betonar hon hur den högre graden av social rörlighet som 

karaktäriserade 1700-talet i jämförelse med stormaktstiden rent konkret gav 

människor större chans att förändra sina liv till det bättre.303  

 

Lyckans subjektiva karaktär 

 

I tidigare forskning har det även betonats hur lyckan under 1700-talet kom att 

anta en subjektiv karaktär, något som utgjorde en kontrast mot hur den hade 

betraktats under antiken och framåt. Litteraturvetaren Brian Michael Norton 

skriver att lycka enligt antik grekisk filosofi utgjorde ett objektivt faktum. Den 

betecknade den ultimata välgången i livet, oberoende av individens egen 

uppfattning. Begreppet lycka refererade samtidigt till hur ett helt liv hade tett sig, 

huvudsakligen ur en moralisk synvinkel. Enligt denna utgångspunkt kunde en 

människa inte bedömas som lycklig förrän efter att dess liv var avslutat. Detta var 

en uppfattning som kom att kritiseras under 1700-talet. Norton kommenterar att 

detta sekels tänkare i motsats inte förutsatte en självklar koppling mellan ”the 

moral quality of a person’s life and his or her subjective state of mind”.304 Fokus 

flyttades i högre grad till individens subjektiva uppfattning av sin egen lycka, som 

blev till en sinnesstämning eller känsla snarare än en samling handlingar. 

Kristiina Savin beskriver hur detta reflekteras i svenska språket, där lycka allt mer 

kom att betraktas som ett ”subjektivt känslotillstånd”, medan termen olycka 

behöll sin betydelse av ”händelse i yttervärlden”.305 Denna subjektivitet gav i 

förlängningen det moderna lyckokonceptet en moraliskt problematisk aspekt, då 

lycka inte längre relaterades till ett moraliskt högtstående eller dygdigt liv. 

Norton skriver: 

While […] subjective models of happiness promised a richer variety of 

sources of satisfaction, they also raised a number of concerns. The 

notion that happiness depends ultimately on nothing firmer or more 

reliable than an individual’s private ”tastes” implied that the good life 

was considerably more variable and conceptually elusive than 

                                                             
302 Savin (2011), s. 382. 
303 Savin (2011), s. 92-93. Savin ger vidare exempel på samhällsförändringar fram till 1900-talet som 
gett individen större kraft att påverka sitt liv, exempelvis kvinnlig frigörelse och bildandet av 
välfärdsstaten.  
304 Brian Michael Norton, Fiction and the philosophy of happiness. Ethical inquiries in the age of 
enlightenment (Lewisburg, 2014), s. 5.  
305 Savin (2011), s. 92. 
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traditional ethics had supposed. And for all their didactic bravado, one 

detects in the modern literature on happiness more than a little 

embarrassment in trying to pin happiness down.306 

Norton menar att denna betoning på ett subjektivt välmående bidrog till att lycka 

blev ett normativt ideal. Om människan var skapad för att uppnå lycka utgjorde 

sökandet efter den en självklar del av en människas liv, något som kunde ses som 

en rättighet men också ett krav. Talande är upplysningsfilosofen Denis Diderots 

konstaterande att människan enbart hade en plikt att uppfylla – den att vara 

lycklig.307  

Tanken om lycka som en slags plikt är något som kan spåras fram till vår nutid. 

Historikern Peter Stearns beskriver hur denna tankegång kom att anta allt mer 

kommersiella drag under 1900-talet. I USA började lycka i ökande grad att 

framställas som något man kunde konsumera eller läsa sig fram till. Från och med 

1920-talet såldes självhjälpsböcker i vilka lycka formulerades som något 

individen själv kunde uppnå genom egen ansträngning. Mer eller mindre tydligt 

konstaterades samtidigt att olyckliga individer hade sig själva att skylla.308 

Filosofen Sissela Bok kommenterar hur denna marknad ter sig idag: 

By now, countless books and websites invite readers to learn how to find 

happiness, become rich, find love, and live longer, healthier lives. Many 

stress the element of individual choice and control in such a process, as 

in the scores of books with titles inviting readers to ”choose happiness,” 

or ”choose to be happy”.309 

Lyckan blir därmed ett individuellt ansvar och med utgångspunkt i 

kognitionsvetenskapliga teorier betraktas tankens kraft som avgörande i 

uppnåendet av den. Detta argument återfinns i böcker på självhjälpstema ute på 

den svenska marknaden. På baksidan av läkaren Nisse Simonsons kognitivt 

inriktade självhjälpsbok Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? betonas 

att det ”går att tänka sig lycklig genom att låta bli att tänka sig olycklig” samt att 

man faktiskt kan ”välja att vara lycklig”.310 Ett liknande resonemang förekommer 

i Kay Pollaks Att välja glädje – En bok om att få ett bättre liv:  

Det här kapitlet vill väcka tanken att glädje och lycka kan vara ett val. 

Här är första gången vi försiktigt närmar oss tanken att jag själv har 

ansvar för min lycka och min olycka. Det är också första gången vi 

                                                             
306 Norton (2014), s. 8. Se även Alasdair C. MacIntyre, A short history of ethics. A history of moral 
philosophy from the Homeric age to the twentieth century [Elektronisk resurs] (London, 1998), s. 
107. 
307 Norton (2014), s. 9-10. 
308 Stearns (2012), s. 45.  
309 Sissela Bok, Exploring happiness. From Aristotle to brain science (New Haven, Conn., 2010), s. 8. 
Detta har även behandlats av Sara Ahmed i The promise of happiness (Durham [NC], 2010).  
310 Nisse Simonson, Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? (Stockholm, 2008). 
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formulerar den här tanken: Hur mitt lev ter sig är ett resultat av mina 

tankar om livet.311 

Detta fokus på positivt tänkande har kritiserats för att lägga skadlig press på 

individen att ständigt känna glädje.312 Det har även kritiserats för att ha en 

politiskt passiviserande funktion, detta genom att få individer att acceptera de 

sociala ojämlikheter som skapar olycka.313 

Tanken om lycka som en självklar ambition och individuellt ansvar går också 

tydligt igen hos Carl Christoffer Gjörwell.  

 

Den underliggande normen – Gjörwell och lyckans filosofi  

 

 

Carl Christoffer Gjörwell speglar i hög grad sin tid i sitt sätt att betrakta lycka; den 

är livets främsta mål, den är något som man själv skapar och den är till stor del 

subjektiv. I hans uppfattning om lyckan finns dock en djupt liggande paradox – 

samtidigt som den på ett sätt är subjektiv är den också starkt normativ. Liksom 

Denis Diderot tycks Gjörwell uppfatta det som en slags plikt för människan att 

vara lycklig. De slutsatser som han dragit om lyckans väsen och uppnående 

sammanfattas av honom själv i vad han alternativt benämner som en teori, ett 

”psychologico-physico-moraliskt systême”314 eller en praktisk filosofi.315 Trots att 

dessa utgångspunkter betecknas som ett etablerat tankesystem, nämner inte 

Gjörwell att han tagit intryck av andra tänkare i utarbetandet av detta. Det 

framställs istället som en erfarenhetsbaserad slutledning gällande lyckans natur 

och uppnående. Den är således i hög grad subjektiv, baserad på hans personliga 

preferenser.  

Gjörwells lyckofilosofi visar både på sekulära och religiösa drag. Lycka och en 

uppskattning av känslor är centrala inslag i hans gudstro. Han betraktar Gud i sig 

som upphovskällan till all lycksalighet; ”jordisk eller himmelsk, timlig eller evig 

– alt en och samma kädja af lycksaligheter, af blotta fortsatta lycksaligheter!”316 

Denna religiösa lyckobetoning kan troligtvis härledas till Gjörwells herrnhutiska 

tro, då just fokus på lycka och glädje enligt Martin Lamm var ett typiskt drag för 

herrnhutismen.317 I övrigt är det svårt att hos Gjörwell känna igen de yttre dragen 

som kännetecknade den herrnhutiska religiositeten. Utmärkande för den 

                                                             
311 Kay Pollak, Att välja glädje. En bok om att få ett bättre liv (Stockholm, 2001), s. 39-40. 
312 Barbara S. Held, ”The tyranny of the positive attitude in America. Observation and speculation”, 
Journal of Clinical Psychology 58:9 (2002). 
313 Barbara Ehrenreich, Smile or die. How positive thinking fooled America and the world (London, 
2009). 
314 EpG 12:1 Nr 128 CCG till JNL, 18/1 1793. 
315 EpG 12:3 Nr 148 CCG till GEL, 3/7 1798. 
316 EpG 12:1 Nr 47 CCG till GEL och JNL, 16/10 1791. 
317 Lamm (1981[1918]), s. 87-88. 
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herrnhutiska retoriken var dess fokus på Jesu lidande och de fysiska sår som hade 

åsamkats honom på korset. Centralt var även tematiken kring Kristi brud och 

relationen till Kristus kunde inom denna trosinriktning anta tydligt erotiska drag. 

Dygd, som tidigare nämnts ett centralt begrepp under 1700-talet, betraktades 

även som oväsentligt för en persons frälsning, eftersom den redan hade 

åstadkommits genom Jesu lidande på korset.318  I Gjörwells korrespondens 

återfinns inga drag av den sår- och Kristus-centrerade retoriken. Det är Gud själv 

och inte Kristus som ligger i fokus för hans religiösa uttalanden. Samtidigt lägger 

han stor vikt vid dygdiga handlingar, något som kommer att visas i kommande 

kapitel.  

Allra tydligast artikuleras Gjörwells lyckofilosofi i ett brev som han skriver till 

sin dotter efter att han av misstag råkat i en konflikt med en vän angående en 

översättning av Linnerhielms reseskildring. Konflikten utlöser en slags kris hos 

Gjörwell som rannsakar det liv han levt från ungdomsåren och framåt. Brevet till 

dottern blir en slags bekännelse. Han frågar sig inledningsvis varför man lever i 

världen ”om icke för at vara och förblifva lycklig til hjerta och sinne?”319 Han 

fortsätter med att framhålla hur studier och lärdom gör det lättare att finna vägen 

till lycka, hur en man  

som är lärd, som jämte boken studerar naturen och des medelpunkt, 

människjan, bör förr kunna blifva lycklig än de andre: ty först söker han 

lycksaligheten uti fördomsfria öfvertygelser och förädlade känslor, och 

sedan äger han mera både tid och utvägar än andre, at komma til dessa 

medel för vår lycksalighet.320 

Kunskap är således något som underlättar sökandet efter lycka. Gjörwell 

beskriver hur han först sökte källan till människans lycksalighet i allt från 

religion, lärdom, natur, patriotism och sinnets nöjen. Dessa olika aspekter av livet 

kunde dock inte alla förenas hos honom, utan förde länge krig med varandra – 

hans samvete förbjöd honom att läsa vissa böcker eller hänge sig åt vissa nöjen. 

Gjörwell beskriver vidare hur han mest för att stilla sitt samvete gifte sig och tog 

en tjänst i Sverige, hur han försökte tjäna det allmänna i sitt arbete, men 

missbedömde sin tid och sitt folk och hur han sveks av människor runt omkring 

sig. Han drabbades av olyckor i sin handelsverksamhet och bemöttes med 

otacksamhet. Gjörwell kunde dock sätta sig över dessa olyckor, i synnerhet då 

hans barn inte drabbades av hans missöden, utan istället blev nästan exempellöst 

lyckliga. Med tiden hände också något med hans sinne, han skapade ett eget 

system för lycksaligheten:  

                                                             
318 Arne Jarrick, Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-
talets Sverige (Stockholm, 1987), s. 38 ff, s. 77. 
319 EpG 12:3 Nr 148 CCG till GEL, 3/7 1798. 
320 EpG 12:3 Nr 148 CCG till GEL, 3/7 1798. 
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Under alla dessa omväxlingar och rön upgick efterhand och blef öfver 

mit sinne hvilande en ny och klar dag: jag urskiljde, jag pröfvade, jag 

behöll, jag njöt, det vil säga: af de förstnämnda medlen til lycksalighet 

förenade jag så mycket mig höfdes till et helt, tilskapade et systeme för 

mig, fik dymedelst en fast och säker staf, med hvilken jag sedan vandrat 

och njutit merändels jämnt lycklige dagar; ögonblicks misshagligheter 

utbyttes emot dagars sälhet, mulne dagar emot ljusa och glada år och 

månader.321 

Med utgångspunkt i detta egenhändigt komponerade system blir lyckan något 

som aktivt kan väljas och skapas av individen själv. För Gjörwell blir glädje och 

lycka en slags föresats, något som man kan bestämma sig för att uppnå. Vid ett 

tillfälle lovar han uttryckligen sig själv att bibehålla ett lyckligt sinne.322 Det 

subjektiva, personliga i hans förhållningssätt till lycka betonas i en reflektion som 

han gör 1806:  

Rigoristernes dom vet jag förut; men som jag blifvit bygd, så är jag. Jag 

vil i alt vara med min natur, och mår väl därvid. Jag har genom 

sambandet emellan den, läsning, rön och reflexion abstraherat och 

coaliserat et systeme endast för mig.323  

Fastän dessa tankegångar uttryckligen utgår från hans egen natur och egna 

erfarenheter blir de dock i själva verket ett system som bildar en måttstock för att 

jämföra, och ofta döma ut, andras sätt att hantera sina känslor. Systemet 

betraktas även som en lära som andra kan och bör anamma. Gjörwells 

känslohantering blir i själva verket norm. Här kommer vi fram till ett 

dominerande tema i denna avhandling, som kommer att utvecklas i de följande 

kapitlen. 

Det går således att urskilja en tydlig regel för vilka känslor som värderas och 

eftersträvas av Gjörwell. Samtidigt formulerar han tydligt vilka känslor som inte 

uppskattas och eftersöks. Kontrasten till den eftersträvansvärda lyckan och 

glädjen består av ”mjältsjuka” och ”melankoli”. Dessa termer används som 

synonymer och var båda vanligt förekommande under denna period. De hade 

sina rötter i humoralpatologin och var således relaterade till individens 

kroppsvätskor.324 Som nämnts hade humoralpatologin tidigare varit det 

dominerande sättet att på ett fysiologiskt plan förklara känslor. Detta utmanades 

under 1700-talet av nervteorin, som erbjöd en annan förklaringsmodell för 

känslors uppkomst. Trots dess koppling till humoralpatologin definierar Gjörwell 

                                                             
321 EpG 12:3 Nr 148 CCG till GEL, 3/7 1798. 
322 Gjörwell gör under en promenad ett löfte till sig själv att ”altid vara lycklig, åtminstone altid 
nögd”. EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791.  
323 EpG 12:6 Nr 99 CCG till GEL, 28/2 1809. Utdrag ur journal från 1/5 1806. 
324 ”Mjältsjuka” finns upptecknat i Sverige från 1500-talet, men var ett särskilt populärt begrepp under 
1700- och 1800-talen. Se ”mjältsjuka” i Nationalencyklopediens nätupplaga:  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mjältsjuka (Hämtat 31/10 2017). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mjältsjuka
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själv mjältsjukan som en tendens till omkast i sinnet från glädje till oro, orsakad 

av slapphet i nervsystemet.325 Ett svagt eller slappt nervsystem blev under denna 

period den vanligaste medicinska förklaringen till mentala problem och 

betraktades som en form av patologisk sensibilitet.326 Trots att han således tycks 

uppfatta att denna känsla har sin grund i individens fysiologi verkar Gjörwell 

samtidigt anse att melankoli eller mjältsjuka kan väljas bort eller kan betraktas 

som oskälig om de omständigheter en människa lever under objektivt sett kan 

bedömas som goda. Till sin dotter skriver han angående sin egen livssituation: 

”Omgifven af god maka, söta barn och sanfärdige vänner – och då vara kraslare 

och mjältsjuk – nej! det ger jag katen”.327 Lyckan blir således till genom en slags 

summa av goda delar, som rimligtvis borde innebära att känslan uppnås. Med 

denna utgångspunkt kritiserar Gjörwell också andra för att medvetet göra sig 

själva mjältsjuka eller leva på ett sätt som befordrar ett melankoliskt tillstånd. 

Hans eget sätt att hantera sitt känsloliv blir därigenom tydligt normerande och 

han betraktar sin egen livsstil som något för andra att efterlikna. Ett exempel 

berör poeten, kritikern och prästen Olof Bergklint. Gjörwell får genom en väninna 

veta att Bergklint, deras gemensamme bekant, är olycklig och sällan svarar på 

sina vänners brev. Gjörwell har svårt att förstå denna melankoli då Bergklint rent 

objektivt sett tycks ha ett gott liv. Han anser att en man med ”hans snille, lärdom 

och hjerta, borde njuta sälla dagar” och säger sig nästan vara benägen att bannas 

på den melankoliske prästen. Han vet att Bergklint besitter grundliga 

matematiska kunskaper och finner det underligt att han därför inte har 

lärt sig at afräkna med sit läge, med sina förbindelser, med sine 

motgångar: ty hvartil philosophien och religionen, om de icke skulle 

blifva oss de säkraste tröste-grunder? At förtiga kunskaper, smak och 

natur, hvilka ingen ting kan förneka oss at äga och njuta.328  

Enligt Gjörwell borde Bergklint ha förmågan att granska sitt liv, inse vilken 

fördelaktig livssituation han i själva verket har, och bli lycklig. Det mest talande 

exemplet på Gjörwells tendens att använda sitt eget känsloliv som en hälsosam 

norm utgörs av en jämförelse med självaste Carl Michael Bellman. Gjörwell 

hävdar i ett brev till sin dotter att denne hade kunnat efterlikna hans eget glada 

sinnelag med en annan livsföring: 

Härom dagen råkade jag på Norrbro Bellman, hvilken såg så 

hjertängslig ut. Ja, min käre bror! tänkte jag: hade du practiserat dina 

                                                             
325 EpG 12:2 Nr 83 CCG till Wilhelmina von Schwerin. 11/3 1796. 
326 Detta behandlas närmare i kapitel 6. 
327 EpG 12:1 Nr 151 CCG till GEL, 15/3 1793. 
328 EpG 8:17 Nr 22 CCG till Anna Catharina Lindegren, 2/6 1795. 
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theorier lagom – på detta lilla ordet ankommer altid så mycket – så 

vore du, utomdes yngre än jag, äfven så glad som jag.329 

Vad detta hade fått för konsekvenser för svensk viskonst kan vi bara spekulera i. 

Hur Gjörwells känslonorm påverkar familj och vänner kommer att beröras vidare 

i de följande kapitlen. 

 

I relief – känslouttryck utanför den emotionella gemenskapen 

 

En emotionell gemenskap betecknas, som nämnts, av att de ingående 

medlemmarna värderar respektive marginaliserar samma typ av känslor. Enligt 

Rosenwein kan en individ flytta sig mellan olika emotionella gemenskaper och 

anpassa sina känslouttryck efter olika rådande normer. Som nämndes 

inledningsvis har litteraturhistorikern Martin Lamm hävdat att Gjörwell 

”predikade” sina känslor på ”gator och torg”, något som utsatte honom för kritik 

från den unge adelsmannen Johan Gabriel Oxenstierna.330 Den adliga 

känslosamheten höll sig till skillnad från den borgerliga inom en privat sfär, 

reserverad för de närmast invigda. Innebär detta att Gjörwell alltid 

kommunicerade känslor på samma sätt oavsett vilken miljö han befann sig i, att 

ingen skillnad gjordes mellan privat och offentligt? Och om så är fallet, var den 

gjörwellska familjen en emotionell gemenskap eller utgjorde detta ett sätt som de 

ingående medlemmarna alltid uttryckte sig på under alla omständigheter? Fokus 

i denna avhandling ligger på den gjörwellska familjens och vänskapskretsens 

korrespondens. Jag använder inte ett jämförande perspektiv för att se hur de 

uttryckte sig innanför respektive utanför kretsen. I de flesta fall finns även enbart 

korrespondens utbytt mellan familj och vänner att tillgå. Familjens karaktär av 

gemenskap synliggörs också vid tillfällen då nya personer kommer in i den 

gjörwellska vänskapskretsen och inte lyckas anpassa sig efter rådande normer, 

något som diskuteras i kapitel 8. I familjebrevsamlingen som utgör den empiriska 

grunden för denna studie finner vi dock även exempel på brev som Gjörwell 

skrivit i sin yrkeskapacitet och på brev som han skrivit till människor av högre 

rang än honom själv. Denna korrespondens förs med en betydligt mer 

återhållsam ton än vad gäller korrespondens med släkt, vänner och närmare 

bekanta.331 Brev som skrivs till familj eller vänner och i huvudsak berör ämnen 

som lärdomshistoria och politik innehåller också betydligt färre referenser till 

känslor. Att Carl Christoffer Gjörwell ständigt skulle ge uttryck för sin 

känslosamhet är därför ett påstående som måste modifieras. Jag vill således 
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330 Lamm (1981[1918]), s. 359. 
331 Se EpG 12:4 Nr 52 CCG till Clas Fleming, 18/7 1799. 
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hävda att Gjörwells så kallade översvallande känslosamhet var av en mer privat 

karaktär än vad Martin Lamm vill göra gällande. Olika typer av känslor uttrycks 

också i anslutning till olika ämnesområden. Med Scheers termer skulle man 

kunna säga att Gjörwell använder sig av skiftande kommunikativa 

känslopraktiker anpassade efter olika sociala sfärer eller relationer. Med 

Rosenweins terminologi skulle man kunna säga att han modifierar sina 

känslouttryck efter de olika emotionella gemenskaper som han befinner sig i. 

Hans känslosammaste uttryckssätt är förbehållet mer intima bekantskaper. Då 

Gjörwell hade ett mycket omfattande socialt nätverk utgör dock 

familjemedlemmar, vänner och närmare bekanta en mycket talrik skara.   

 

Sammanfattning 
 

 

I detta kapitel har jag visat exempel på hur familjen Gjörwell skulle kunna 

betraktas som en emotionell gemenskap. I familjen Gjörwell finns en norm att 

främst fokusera på positiva känslor såsom lycka, glädje, sällhet och munterhet i 

sin brevskrivning. Här ingår även att gestalta sig själv och andra 

familjemedlemmar i en glad dager. Carl Christoffer Gjörwell visar också på en 

medveten praktik att skriva om glada känslor som han tidigare känt för att 

därigenom kunna återuppleva dem. Brevskrivningen har således en emotiv såväl 

som kommunicerande funktion. Ambitionen att främst förmedla glädje i sin 

korrespondens tycks ofta lyckas, synliggjort i hur mottagarna tackar för glada 

brev och betonar den glädjande effekt som de haft på dem själva. Mottagaren 

bekräftar således att brevet lyckats frammana – mobilisera – de önskvärda 

känslorna.  

I familjens kommunicerande känslopraktiker ingår även att förevisa hur man 

blir berörd av att tänka på andra familjemedlemmar. Inom familjen betecknas 

detta som att uppleva ”rörelse”. Denna rörelse är ofta glädje- eller lyckobetonad, 

det vill säga att man gläds över familjemedlemmars välgång i livet eller gläds över 

den tid som man fått tillbringa tillsammans. Det är således en glad eller lycklig 

form av sensibilitet som främst uttrycks i familjen Gjörwell. Denna sensibilitet är 

också i hög grad familjeorienterad, vilket kan relateras till familjens borgerliga 

klasstillhörighet och de borgerliga familjenormer som började att ta form under 

denna tidsperiod.  

Samtidigt har familjemedlemmarna en tendens att inte uppehålla sig vid mer 

smärtsamma känslor som sorg och chock i sin brevskrivning. Detta kan ses som 

motsatsen till en mobiliserande känslopraktik; om brevskrivningens främsta 

syfte är att framkalla känslor av lycka, glädje eller rörelse berör man i mindre 
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utsträckning smärtsamma händelser som riskerar att väcka icke önskvärda 

känslor. Man kan även kommentera eller ursäkta brev som inte går i en glad 

tongång, vilket visar på att det finns en norm att främst förmedla glada ämnen i 

sin korrespondens. 

Hos Gjörwell finns denna norm uttalad i hans lyckofilosofi, ett egenhändigt 

utarbetat system för lyckans uppnående. Denna filosofi bär dock tydliga likheter 

med hur lycka på ett mer generellt plan kom att betraktas under 

upplysningsperioden; som något subjektivt och som något individen borde 

uppleva. Trots att Gjörwell uppfattar denna lyckofilosofi som subjektiv, använder 

han sin egen känslohantering för att kritisera människor i sin omgivning som inte 

på samma sätt kan uppleva glädje i sina liv. Hans egen uppfattning blir i själva 

verket norm.  

I detta kapitel har jag kort blickat utanför familjen Gjörwell och diskuterat hur 

Carl Christoffer Gjörwell uttryckte sig utanför familje- och vänskapsrelationer. 

Jag menar att Gjörwell anpassade sina känslouttryck efter olika miljöer i högre 

grad än vad som påståtts i tidigare forskning. Gjörwells känslosamhet är således 

av en mer privat karaktär än vad som tidigare hävdats. 

I detta kapitel har jag presenterat en grundläggande utgångspunkt, som sedan 

kommer att utvecklas och problematiseras i följande kapitel. En närmare 

undersökning ger en betydligt mer komplex bild av de gjörwellska 

känslonormerna. Fortsättningsvis kommer denna studie att diskutera Gjörwells 

egen roll i skapandet och upprätthållandet av den gjörwellska familjen som en 

emotionell gemenskap. 
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5 

KÄNSLA, FAMILJ OCH FADERLIGA 

MAKTANSPRÅK 
 

 

I det föregående kapitlet diskuterades hur familjen Gjörwell skulle kunna 

betecknas som en emotionell gemenskap inom vilken främst känslor av lycka och 

glädje kommunicerades och betonades. Denna norm av att främst betona positiva 

känslor fanns också tydligt uttalad hos Gjörwell. I detta kapitel diskuteras 

Gjörwells roll i skapandet av familjen som en emotionell gemenskap. Det framgår 

att familjen för honom utgör en emotionell tillflyktsort undan arbetslivets 

bitterhet. Hans betoning av den lycka som hans familjeliv skänker honom och 

den lättnad han känner över att barnen inte drabbats av hans yrkesmässiga 

missöden, bidrar till att stor vikt läggs vid att barnen ska uppleva just lycka. I 

förlängningen leder detta till försök att kontrollera de sätt varpå de gjörwellska 

barnen uttrycker sina känslor. Det gjörwellska exemplet illustrerar således hur 

tolkningsföreträden och maktutövning kan utgöra del i konstruerandet av en 

emotionell gemenskap.  

 

Hem och familj som känslomässig tillflyktsort 

 

Som nämnts ovan har tidigare forskning betonat hur den gjörwellska familjen 

präglades av vad som under denna tid utgjorde framväxande borgerliga 

familjenormer. Dessa normer skulle framträda med tydlighet under 1800-talet 

och spridas till andra sociala lager än medelklassen. Eric Johannesson skriver om 

vad han kallar 1800-talets borgerliga familjekult:  

I Karl XV:s och Oscar II:s Sverige var kulten av hemmet och familjen 

ett fenomen av genomgripande betydelse, precis som i det viktorianska 

England och det wilhelminska Tyskland. Familjen betraktades som 

helig och som sätet för den privata lyckan. Familjen ansågs vara 
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grundad på kärlek och sedlighet. Familjen uppfattades som grogrunden 

för humanitet och bildning.332  

Familjen Gjörwell ingick i ett samhällsskikt som enligt Eric Johannesson odlade 

en borgerlig idyll redan under 1700-talet. Han skriver att det sociala underlaget 

för denna äldre borgerliga familjeidealisering bland annat återfanns inom den 

”gustavianska medelklassen och på landsbygdens prästgårdar och herrgårdar, 

alltså främst inom det tunna skiktet av ofrälse ståndspersoner”.333 Framväxten av 

en allt mer dominerande borgarklass har i hög grad varit föremål för historisk 

forskning, som i stor utsträckning berört utvecklingen av separata privata och 

offentliga sfärer och komplementära könsroller för kvinnor och män.334 Denna 

utveckling relateras oftast till de dramatiska ekonomiska och industriella 

förändringar som skedde under 1800-talet. Richard Sennet beskriver familjen 

som en slags sköld mot en offentlig sfär präglad av en ny form av kapitalism som 

varken dess vinnare eller förlorare till fullo kunde greppa: ”During the 19th 

century the family came to appear less and less the center of a particular, 

nonpublic region, more an idealized refuge, a world all its own, with a higher 

moral value than the public realm.”335 För Carl Christoffer Gjörwell har hem och 

familj redan under 1700-talet just en funktion av tillflyktsort och sköld mot en 

hård offentlighet och ett yrkesliv fyllt av besvikelse. 

Det största missöde som Gjörwell upplevde i sitt yrkesliv var att han, trots vad 

som tycks ha varit troget arbete, inte beviljades en pension som han kunde leva 

på från sin kanslitjänst. Det är snarare mot en oberäknelig kanslivärld inom 

vilken lön och förtjänst inte alltid gick hand i hand än mot en hänsynslös 

kapitalistisk marknad som hem och familj får en funktion av mental tillflyktsort. 

William Reddy menar att emotionella tillflyktsorter uppstår i reaktion mot 

emotionella regimer. I vilken utsträckning man kan tala om en emotionell regim 

i Sverige under denna tid och hur denna i så fall tedde sig är en fråga som ligger 

utanför ramen för denna undersökning. Enligt Gjörwell själv är det framför allt 

kontakten med en nyckfull hov- och kungamakt som utgör roten till hans lidande. 

Han känner sig förfördelad och sviken av män på höga positioner. Tiden när 

familjebreven tar vid utgör därför en vändpunkt, eftersom bägge döttrarna gifter 

sig inom en kort tid och hans roll som familjeförsörjare blir betydligt mindre 

                                                             
332 Eric Johannesson, ”Den heliga familjen. Om borgerlig familjekult under 1800-talet”, i Hans 
Norman (red.), Den utsatta familjen. Liv, arbete och samlevnad i olika nordiska miljöer under de 
senaste tvåhundra åren. En antologi från Familjehistoriska projektet vid Historiska institutionen 
(Stockholm, 1983), s. 30. 
333 Johannesson (1983), s. 31. 
334 Se exempelvis Leonore Davidoff och Catherine Hall, Family fortunes. Men and women of the 
English middle class 1780-1850 (London, 2002); Eva Helen Ulvros, Fruar och mamseller. Kvinnor 
inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870 (Lund, 1996); John Tosh, A man's place. Masculinity and 
the middle-class home in Victorian England (New Haven, Conn., 1999); David Tjeder, 
”Borgerlighetens sköra manlighet”, i Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam (red.), Män i Norden. 
Manlighet och modernitet 1840-1940 (Möklinta, 2006).  
335 Richard Sennett, The fall of public man (Cambridge, 1977), s. 20.  
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ansvarstyngd. Gjörwell beskriver detta som en ny era av lycka i vilken han ska 

göra sig allt mer fri från tyngande arbete och allt mer dra sig ur den offentliga 

världen – ”lagom arbete, mycken glädje” ska bli hans nya valspråk sedan 

”mycket arbete och ingen tack” hittills satt sin prägel på hans 40-åriga 

tjänsteperiod.336 I ett brev till Stafva begrundar han denna nya lyckliga tillvaro:  

Klockan är nu 10, solen lyser uti rumet, och jag tänker på min Stafva, 

på hennes lycka – Gud vare lof! Låtom oss begge vidare vara så lycklige, 

som vi nu äre – och hvarföre skulle vi eljest lefva, om icke för at njuta 

sälla och glada känslor? När min lilla Louise blir gift, och söta mor och 

jag återkommit uti vår liksom första enstaka sammanlefnad, skal jag 

ock gjöra mig alt mera fri från denna verldens bekymmer, åtminstone 

från alla stats-bekymmer. Jag har nog länge burit riket på mina axlar, 

och nu, sedan alla äro så nögde med min förvaltning, synes mig ock 

rätta tiden vara inne, då jag blott kan vara åskådare.337 

I ett brev till en vän skildrar Brita Nora den lättnad som de båda döttrarnas 

giftermål utgör för maken: ”At se Gjörwell är charmant – glädjen lyser ur hans 

ögon – han bär alla sina bekymmer med glädtighet – man läser den lycklige 

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

ung gosse”.338 Gjörwells ekonomiskt osäkra ställning innebär dock att hans 

utträde ur yrkesvärlden inte kan göras fullt ut. Situationen förvärras än mer efter 

det lindahlska handelsbolagets konkurs 1799, vid vilken tid Gjörwell uppnått en 

ålder av 68 år. Fortsättningsvis är det familjelyckan som blir Gjörwells räddning 

– han anser sig kunna stå ut med den offentliga världen om den privata är lycklig. 

Denna tematik upprepas i brev till vänner och bekanta. Till en ny väninna betonar 

han hur hans personliga tänkesätt tillsammans med hans lyckliga familjeliv 

hjälper honom att hantera de negativa aspekterna av sitt yrkesliv:  

Man har gjort mig mycken orätt, jag röner än alla dagar lidanden; men 

min nådiga hörer mig aldrig klaga. Hjertats lugn, sinnets glädje är den 

lön, jag kan gifva mig sjelf; och med denna slags egennytta står hela min 

öfriga lefnad uti närmaste förbindelse. När til detta tänkesätt de 

lyckligaste famille-omständigheter sig fogat; så bör jag icke heller 

klaga.339 

I ett brev till väninnan Anna Catharina Lindegren återkommer samma tema. 

Gjörwell beskriver hur han snabbt kan föra oförrätter och otacksamheter åt sidan 

och istället glädjas åt sitt familjeliv: ”Ack! jag är […] mera lycklig än så många 

andra; jag är lycksalig genom hustru och barn. Så länge ingen af dem lider, så 

                                                             
336 EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791. 
337 EpG 12:1 Nr 38 CCG till GEL, 25/9 1791. 
338 EpG 12:7 Nr 6 BEG till John Jennings, 8/7 1791 (Avskrift). 
339 EpG 12:3 Nr 24 CCG till Sophie Henriette Norberg, 3/4 1797. 
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länge en vän rätvisar mit tänkesätt, är också det svåra lidandet, den bittre harmen 

fjerran ifrån min känsla.”340 Till vännen och författaren Carl Gustaf Leopold 

uttrycker Gjörwell sin uppskattning för dennes deltagande i de oförrätter som 

han lidit i sitt yrkesliv. Han betonar samtidigt att olyckor och motgångar trots allt 

väger lätt så länge de inte förekommer i hans privata liv – ”då först får min vän 

se mit öga skumt och min kind blek”.341  

Samtidigt som glädje och lycka är känslor som främst kopplas samman med 

familjelivet blir uppvisandet av glädje en medveten taktik för Gjörwell att kunna 

upprätthålla sin heder i det offentliga. Bakom en gestaltning av glädje finns en 

uttrycklig ambition att dölja de effekter som arbetslivets missöden haft på honom 

genom att inte visa sårade eller ledsna känslor utåt – en kommunicerande 

känslopraktik med syfte att rädda det egna ansiktet. Till paret Lindahl berättar 

Gjörwell 1791 att han återigen ansökt om pension hos kungen och väntar på 

beslutet. Han anser sin förfrågan vara rimlig med tanke på sin långa tjänstgöring. 

Om denna förfrågan ändå inte skulle beviljas ”så rinner väl deröfver i löndom en 

tår, men derföre skal dock ingen synas uti mina paper, eller under någon annan 

min tjenstgjöring för det k[ära] almänna”.342 I ett brev till en vän beskriver 

Gjörwell på liknande vis hur han inte låtit den otacksamhet som han blivit bemött 

med under sin långa tjänstetid göra avtryck på hans person:  

Jag vil nu icke störa hvarken dit eller mit lugn med uprepandet af de 

fula, låga, de så otacksamma bemötanden, hvarmed man under en snart 

40-årig tjenste-tid öfverhopat mig; men har du eller någon annan läsit 

uti mit ansigte märken af den frätande sorgen, af den hemliga afunden, 

af det lömska hatet: dessa afgrundens foster och plågoandar? Nej! Et 

rent och gladt ansikte har jag burit inför hög och låg; mina egna fel har 

jag ofta begråtit, men aldrig har jag hedrat förtryckaren med minsta tår, 

aldrig visat honom minsta skugga af et förolämpadt hjerta.343 

Att inte gråta offentligt över harm eller bitterhet följde samtida normer. Karin 

Johannisson kommenterar distinktionen mellan acceptabel och opassande 

tårfullhet under 1700-talet: ”Personliga misslyckanden eller privata sorger var 

inget man grät över i offentligheten. Gråten var comme il faut bara om den 

förknippades med rörelse, inlevelse, medkänsla eller andra ädla känslor.”344 Man 

kan således säga att glädje är något som Gjörwell strävar efter att uppleva privat, 

men också något som strategiskt förevisas, eller kommuniceras, i det offentliga. 

                                                             
340 EpG 12:3 Nr 37 CCG till Anna Catharina Lindegren, 28/4 1797. 
341 EpG 12:3 Nr 44 CCG till Carl Gustaf Leopold, 21/6 1797. 
342 EpG 12:1 Nr 32 CCG till GEL och JNL, 28/8 1791. Gjörwell vill heller inte att vänner eller gynnare 
påtalar eller försöker påverka hans utsatta ekonomiska situation. Gjörwell ber sin svärson, samt ”alle 
andre mine gynnare och vänner, at de aldrig för någon vederbörande tala om mit så kallade misöde 
och motsvarande uprättelse: aldraminst i den avsigt, at å hög ort tilskynda mig den senare”. Se EpG 
12:3 Nr 8 CCG till JNL, 27/1 1797. 
343 EpG 12:1 Nr 127 CCG till CAJM, 7/1 1793. 
344 Johannisson (2009), s. 108.  
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Det verkar också som att han lyckas med sin föresats – Gjörwells glada uppsyn 

influerar till och med en rolltolkning hos en av tidens mest namnkunniga 

skådespelare. I ett brev till Stafva beskriver Gjörwell turerna kring pjäsen 

”Anacreon på Samos”, som uppförts vid hovet 1802 i samband med firandet av 

drottning Fredrikas nedkomst med en son. Den i samtiden välkände 

skådespelaren och teaterledaren Carl Stenborg hade haft titelrollen. Skildringen 

av den grekiske poeten Anakreon, berömd för sin backanaliska poesi, hade dock 

i hög grad misshagat kung Gustaf IV Adolf och föreställningen hade genast blivit 

nedlagd: 

Herr Carl Stenborg hade, med sitt glada, trinna och vällustiga ansikte, 

[Anacreons] rôle; och hvad det glädtiga lynnet beträffade sade han, at 

han ville deruti härma mig, och i synnerhet uttrycka det lycksaliga 

ansiktet, som han sade mig vidare altid bära. Jag gjorde mig också ej 

litet glad, at en gång se en lycklig gubbe spelas, hvartil jag vore 

originalet. Se! Den glädjen händer mig nu aldrig; men derföre är jag 

ändå åter mitt original trogen: glad och säll – intil min lefnads-qväll 

[…].345 

 

Ett känslofyllt föräldraskap 

 

Ett lyckligt hemliv utgör således Gjörwells uttryckliga räddning undan den harm 

som han upplevt i sitt arbetsliv – det utgör en slags emotionell tillflyktsort. Så 

länge denna familjelycka består kan hans besvikelser hanteras. I detta fall hakar 

William Reddys och Barbara Rosenweins teorier in i varandra, då Rosenwein 

uppger att en emotionell tillflyktsort kan likställas med en marginaliserad 

emotionell gemenskap.346 För Gjörwell finns således ett behov och en ambition 

att inom sitt familjeliv skapa en emotionell gemenskap där särskilt föreskrivna 

känslor råder. Det är därför av central betydelse att familjemedlemmarna faktiskt 

uttrycker de känslor som fadern vill att de ska uppleva. Rosenwein menar att 

känslor är del i en process av perception och bedömning där individen försöker 

att avgöra vad som har skadlig respektive positiv inverkan på dess välbefinnande. 

Gemensamma värderingar och intressen blir därigenom den grundläggande 

aspekten av en emotionell gemenskap. I det gjörwellska fallet kan hävdas att det 

är just Gjörwells egen bedömning av vad som har positiv effekt på hans eget 

välbefinnande som får styra även hur andra familjemedlemmar bör agera. I den 

gjörwellska korrespondensen finns flera exempel på hur Gjörwell försöker att 

kontrollera hur barnen uttrycker sina känslor. Reglerande känslopraktiker, det 

                                                             
345 EpG 12:5 Nr 77 CCG till GEL, 18/2 1803. 
346 Se s. 14 i föreliggande arbete. 
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vill säga praktiker med syfte att inskärpa vissa känslonormer, utgör således del i 

byggandet av en emotionell gemenskap. Gjörwell använder även känslor rent 

generellt som ett förhandlingsmedel för att frammana önskvärda beteenden hos 

sina barn, vilket kommer att exemplifieras nedan. I detta beteende tycks han vara 

influerad av ett slags föräldraskap som blev ett nytt ideal under 1700-talet. 

Relationen mellan föräldrar och barn har varit ett omdebatterat ämne inom 

historisk forskning. Startskottet för denna debatt utgjordes av Philippe Ariès 

L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime (på svenska Barndomens 

historia), publicerad 1960. Ariès hävdade i detta verk att det inte funnits något 

begrepp för barndom före den moderna tiden och att föräldrar tidigare tenderat 

att visa likgiltighet och bristande känslomässigt engagemang för mindre barn, 

något som främst hade föranletts av den höga barnadödligheten.347 Denna typ av 

likgiltighet inför den egna avkomman betonades även senare av den franska 

historikern Elisabeth Badinter i Den kärleksfulla modern. Badinter 

argumenterade för att modersinstinkten var en myt som konstruerades under 

1700-talet, inget biologiskt faktum.348 Flera forskare har sedan aktivt försökt att 

motbevisa påståenden om att ett känslolöst föräldraskap skulle ha präglat 

förmodern tid. Däribland finns historikern Linda Pollock som istället visat på en 

hög grad av kontinuitet i föräldrars relation till sina barn mellan 1500- och 1800-

tal och betonat att denna relation tvärtom kännetecknades av kärlek och 

omsorg.349 Historikern Peter Stearns har kommenterat det tidvis låsta läget inom 

debatten: 

[I]nitial claims about the modern were clearly excessive, provoking an 

(arguably equally excessive) backlash from premodernists; this in turn 

generated some years of needless confusion or silence but ultimately 

yielded the opportunity for a more sophisticated discussion of change 

and continuity.350 

Även om frågan om hur föräldrars relation till sina barn i praktiken tett sig 

fortfarande är omtvistad, kan det konstateras att 1700-talet utgjorde en 

brytpunkt i hur denna relation framställdes på en idémässig nivå. En idealisering 

av moderskap och barndom framträdde under seklet, med en särskilt inflytelserik 

förespråkare i Jean-Jacques Rousseau vars Émile ou de l'éducation från 1762 blev 

                                                             
347 Philippe Ariès, Barndomens historia (Stockholm, 1982). 
348Elisabeth Badinter, Den kärleksfulla modern. Om moderskärlekens historia (Stockholm, 1981). 
349 Linda A. Pollock, Forgotten children. Parent-child relations from 1500 to 1900 (Cambridge, 1983). 
För en grundlig genomgång av denna debatt se kapitel 6 i Christine Quarfood, Condillac, statyn och 
barnet. En studie i upplysningens filosofi och pedagogik (Stockholm, 1998). Se även Julia Grant, 
”Parent-child relations in Western Europe and North America, 1500-present”, i Paula S. Fass (red.), 
The Routledge history of childhood in the western world (London, 2013). 
350 Peter N. Stearns, ”Modern patterns in emotions history”, i Susan J. Matt & Peter N. Stearns (red.), 
Doing emotions history (Urbana, 2014), s. 18. 
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ett centralt pedagogiskt verk.351 Samtidigt kom ett mindre auktoritärt och mer 

demonstrativt tillgivet föräldraskap att förespråkas och skildras i bildkonst och 

litteratur.352 Denna idémässiga utveckling har analyserats av historikern Joanne 

Bailey som skriver: 

From the late seventeenth century, new systems of rearing and 

educating children redefined aspects of the parent-child relationship. 

Moral philosophy located a virtuous, benevolent society in the natural 

affections and human sympathy, and it elevated the family as a primary 

location for its development. The concept of government as a 

contractual relationship between ruler and ruled encouraged a 

rethinking of all patriarchal relationships.353  

Utvecklingen i synen på familjerelationer kan således kopplas till upplysningstida 

värderingar som förespråkade allmän välvilja och jämlikhet. Bailey menar att 

denna utveckling ledde till en ökad uppskattning för emotionella snarare än 

instrumentella familjeband och en ökad betoning av öppet kärleksfulla relationer 

mellan make och hustru, föräldrar och barn. I förlängningen innebar den att 

patriarkatet, i betydelsen mäns auktoritet över hushåll och familj, började övergå 

från en mer öppet auktoritär till en mer ömhetsfull, förtäckt verkande form. 

Föräldern skulle nu idealt vara en vän till sina barn och stränghet i uppfostran 

skulle undvikas: ”[P]arents were to use affection and tenderness to discipline and 

instruct their children. They were to guide children by inculcating sympathy, 

through persuasion, rational explanation and conversation.”354 I och med detta 

utjämnades i alla fall teoretiskt sett maktfördelningen inom familjerelationerna. 

Bailey betonar att denna förändring dock inte innebar att manlig auktoritet inom 

familjen nödvändigtvis minskade. Ett föräldraskap där auktoritet utövades på ett 

ömt och tillgivet vis utgjorde i huvudsak ett sätt att få barnet att lyda, fast av egen 

vilja. Ömheten hade helt enkelt en avväpnande effekt.355 Denna utveckling har 

även noterats av etnologen Eva Lis Bjurman i hennes studie över unga borgerliga 

och adliga kvinnors sätt att förhålla sig till äktenskap från mitten av 1700-talet till 

början av 1800-talet, en period då vikten av kärlek mellan makar började att 

betonas i högre grad. Bjurman visar på hur en mer direkt maktutövning övergick 

i en mer manipulativ maktform som band kvinnorna till sina föräldrar eller 

                                                             
351 Larry Wolff, ”Childhood and the Enlightenment. The complications of innocence”, i Paula S. Fass 
(red.), The Routledge History of Childhood in the Western World (London, 2013). 
352 Wolff (2013), s. 84; Joanne Bailey, ”Family Relationships”, i Elizabeth A. Foyster & James Alan 
Marten (red.), A cultural history of childhood and family in the age of Enlightenment (Oxford, 2010), 
s. 15-16; Joanne Bailey, Parenting in England 1760-1830. Emotion, identity, and generation 
[Elektronisk resurs] (Oxford, 2012), s. 27. 
353 Bailey (2010), s. 15. Se även Stone (1979), s. 284-285. 
354 Bailey (2012), s. 71. Se även Bailey (2010), s. 16. 
355 Bailey (2012), s. 91. 
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förmyndare genom tillgivenhet och tacksamhet. Detta kunde i sin tur få dem att 

göra äktenskapsval som gick emot deras egen vilja.356  

En hög grad av tillgivenhet, ett ideal av icke-auktoritärt föräldraskap och en 

förtroendefull relation där barnen utgör föräldrarnas vänner är drag som tydligt 

kan urskiljas hos paret Gjörwell, mest uttalat hos Carl Christoffer Gjörwell själv. 

Tillsammans med hustrun ger han uttryck för omtanke och kärlek i relation till 

barnen och tycks i det längsta vilja bespara dem obehagliga upplevelser. Talande 

är hur de agerar när sonen Calle blir bestulen på två silverskedar under en flytt. 

Gjörwell beskriver i ett brev till Stafva hur stölden anmälts till stadens 

poliskammare, utan att skedarna återfåtts: 

Detta oroade både söta mor och mig rätt mycket. Hvad stod at gjöra? 

Söta mor tager Calles barn-sked, gaffel och knif, som du väl lärer 

minnas, och med någon liten tillägning låter deraf gjöra 2:ne nya 

matskedar, med hvilka en förklädd police-betjent, jämte bref ifrån 

Police-mästaren Lagmannen Ullholm, kom til oss om aftonen och til 

Calles både surprise och glädje aflämnade.357

                                                             
356 Eva Lis Bjurman, Catrines intressanta blekhet. Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 
1750-1830 (Eslöv, 1998), s. 111-113, 149-150. 
357 EpG 12:3 Nr 97 CCG till GEL, Nyårsdagen 1798. 

Bild 16. Prästen och vetenskapsmannen Gustaf Fredrik Hjortberg med familj. Familjens bortgångna barn har 

här avmålats med skymda eller bortvända ansikten. Porträttet är utfört någon gång mellan 1772 och 1776. I 

jämförelse med porträttet på följande sida kan likheten i klädsel mellan vuxna och barn noteras. Målningen av 

familjemedlemmarna visar även på få individuella drag.  
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Gjörwell betonar hur hans barn alltid varit hans vänner och betraktar också 

uttryckligen sina vuxna barn som sina jämlikar, en typ av relation som enligt 

honom har en lyckobringande effekt. I ett brev till Lindahl, skrivet under dennes 

förlovningstid med Stafva, betonar Gjörwell den icke-hierarkiska relation som 

han haft till sina egna barn: ”Mine barn voro altid mine vänner; nu äro de mine 

jämlikar: vi alle så mycket lycksaligare. Kom och dela denna lott med oss!”358 Till 

Stafva klagar han också över att relationen mellan honom och döttrarna är 

onödigt hierarkisk: 

Jag gjör altid mina begge döttrar, dessa uti alla afseenden, på snillets, 

hjertats och behagets sida, så sköna barn, inom mig en liten querelle 

[gräl], at jag ej får vara med dem litet ung, säga dem granlåter, kyssa 

                                                             
358 EpG 12:1 Nr 6 CCG till JNL, 25/3 1791.  

Bild 17. Den amerikanske konstnären John Singleton Copley med sin familj. Denna bild är målad 

1776 och således samtida med porträttet på familjen Hjortberg. I jämförelse med detta visar 

Copleys porträtt på en större individualisering av familjemedlemmarna, en tydligare skildring av 

barndom och ett mer demonstrativt uttryck för tillgivenhet familjemedlemmar emellan.  
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deras händer; utan altid skal det vara så mycken respect på den ena och 

så mycken gravitet på den andra sidan […].359 

Den relation som Gjörwell idealt skulle vilja ha till sina döttrar ligger således långt 

ifrån den lutherska hustavlans hierarkiskt ordnade hushållsrelationer, med krav 

på lydnad och vördnad inför hushållets överhuvud. Historikern Leif Runefelt 

skriver att det under tidigmodern tid inte rådde någon tvekan om att ”husfadern 

var hushållets oinskränkte och icke ifrågasatta överhuvud”.360 Med detta dock 

inte sagt att Gjörwells relation till sina barn inte i själva verket fungerade på ett 

auktoritärt och patriarkalt vis. Att upprätthålla en förtroendefull och nära 

relation kunde vara ett sätt att hålla uppsikt över barnens förehavanden. I vad 

som tycks vara en diskussion om hur man ska undvika att fostersonen Adolf Älf 

ådrar sig könssjukdomar skriver Gjörwell om sin egen son Calle till den gamle 

vännen Lidén: ”Min Don Carlos är icke heller så ängla-ren; men far och mor hafva 

sökt uti alt hålla hans förtroende til sig, och således är gossen reglerad äfven uti 

sina nöjen. Du förstår mig väl.”361  

I den ömhetsfulla och förtroendefulla relationen mellan Gjörwell och hans 

barn fanns även en maktaspekt i vilken känslor utgjorde en central del. I detta 

resonemang utgår jag från den mest basala definitionen av makt; möjligheten att 

driva sin vilja igenom och därigenom på olika sätt styra en annan person. Makt 

är ett notoriskt omdebatterat och komplext begrepp.362 Min ambition här är inte 

att ge en konkret definition, utan snarare att på ett empiriskt plan diskutera på 

vilka sätt den kunde utövas. Härigenom vill jag visa på behovet av att ta 

maktfrågor i beaktning inom känslohistorisk forskning.  

I försök att påverka barnens beteende använder paret Gjörwell känslor som 

ett sätt att linda in budskap och visa på vikten av att föräldrarnas råd följs. Detta 

sätt att indirekt ge barnen förmaningar tycks mer eller mindre vara en uttänkt 

strategi. Gjörwell anser ett brev som hans hustru skrivit till den nygifta Stafva 

vara särskilt lyckat, ”ty det innehåller bara förmaningar och klokhets-reglor, utan 

at de synas, så äro de öfveralt inklädde uti hennes egna känslor och 

berättelser”.363 Detta förhållningssätt blir också särskilt tydligt i relationen till 

Stafva, som befinner sig långt ifrån föräldrarnas uppsikt. I korrespondensen med 

dottern åtföljs Gjörwells förmaningar av ett slags köpslående med känslor. Han 

uppger indirekt att föräldrarnas kärlek och tillgivenhet är beroende av att deras 

förmaningar efterföljs. I breven kan det också uttryckas som att dotterns 

benägenhet att följa deras råd utgör ett mått på hennes tillgivenhet för 

                                                             
359 EpG 12:3 Nr 102 CCG till GEL, 12/1 1798. 
360 Leif Runefelt, Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande 
under svensk stormaktstid (Stockholm 2001), s. 101. Se även Kekke Stadin, ”Hade de svenska 
kvinnorna en stormaktstid? Stormaktstidens svenska stat och konstruktionen av genus”, Scandia 
63:2 (1997), s. 203-204. 
361 EpG 8:15 Nr 68 CCG till Johan Hinric Lidén, 4/10 1791. 
362 För en grundlig genomgång av begreppet se John Scott, Power (Cambridge, 2001). 
363 EpG 8:15 Nr 34 CCG till Johan Hinric Lidén, 14/6, 1791. 
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föräldrarna. Snarare än att utgöra en reglerande praktik som syftar till att 

insocialisera vissa känslonormer används känslor som ett påtryckningsmedel för 

att få barnen att uppföra sig på ett önskvärt sätt. Kort efter Stafvas giftermål 

skriver Gjörwell vad han kallar en instruktion för hur hon bör sköta sina nya 

relationer inom och utom det egna huset. I detta exempel synliggörs hur Gjörwell 

i själva verket anser att en dotter bör visa vördnad och lydnad mot en fader eller 

svärfader. Avslutningsvis skriver han att dottern kommer att bli honom än kärare 

om hon lyder hans råd: 

Din gamle vördnadsvärde svärfader, en man af det redeliga och 

christeliga väsende, som utmärkte våra förfäder, bör du med al doterlig 

vördnad och lydnad upvakta; och när du bara uti alla de ting, som inom 

huset förekomma, begär din Lindahls råd, så blir du ock et nytt medel 

at inom detta hederliga hus dels bibehålla, dels utbreda lugn och sälhet. 

Huru du med både din och min Lindahl skal lefva, behöfver jag visst 

icke säga dig. Dit hjerta säger dig alt detta opåmint. […] Til Herr 

Grosshandlaren Kuhlman skal du förmäla alles vår ödmjuka hälsning; 

samt i synnerhet utbedja dig hans hedervärda frus förtrogna råd och 

beständiga omgänge. Här har du, min söta Stafva, hela min instruction. 

Följ den, så blir du mig en dubbelt kär doter.364 

Känslor används här som ett medel att styra ett beteende. Gjörwell slår implicit 

fast att hans grad av tillgivenhet för dottern beror på hennes benägenhet att följa 

hans råd. På liknande vis uppmanas Stafva att ofta umgås med faderns 

ungdomsvän Lidén: ”Om du håller af dina vänner här på Torpet, så går du gerna 

uti kuhlmanska huset och sitter där ofta hos din fars gamle, förtrogne, redelige 

och glade vän.”365 Dotterns val att lyda uppmaningen anses således vara ett 

tecken på den tillgivenhet som hon känner för sina föräldrar. I dessa exempel 

ligger outtalade hot om att faderns kärlek till dottern kan minska eller att dottern 

kan uppfattas som bristande i sina känslor för föräldrarna om hon inte gör som 

han säger.  

Gjörwell använder även känslor i försök att reglera just känslor, det vill säga 

understryka betydelsen av att de gjörwellska barnen är lyckliga. I sin betoning av 

barnens lycka var Gjörwell inte unik för sin tid. Joanne Bailey skriver att 1700-

talets nya uppfostringsmodeller lade vikt vid att uppfostra glada och dygdiga 

barn, istället för att som tidigare främst förbereda dem för lycka i det kommande 

livet.366 I sin studie över adelsdöttrars utbildning och uppfostran under det sena 

1700-talet visar Jessica Parland-von Essen även på ambitionen hos, i detta fall 

fäder, att främst främja lycka i sina barns liv.367 Som visats ovan utgör fokus på 

                                                             
364 EpG 12:1 Nr 7 CCG till GEL, 27/5 1791. 
365 EpG 12:1 Nr 25 CCG till GEL, 24/7 1791. 
366 Bailey (2012), s. 71 ff. 
367 Jessica Parland-von Essen, Behagets betydelser. Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets 
adelskultur (Möklinta, 2005), s. 119 ff.  
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familjens lycka samtidigt ett sätt för Gjörwell att hantera de besvikelser som han 

upplevt i sitt yrkesliv. Vikten av ett lyckligt familjeliv är inte något som han enbart 

betonar inför utomstående, utan också inför barnen. Efter att ha besökt Louise 

och Almquist ute på landet under en påskhelg skildrar Gjörwell parets lyckliga 

tillvaro och utbrister i ett brev till Stafva: ”Ack! Hvad jag är lycklig uti och genom 

mina barn!!!”368 Efter att ha njutit en ”obeskrivlig lycksalighet” under ett besök 

hos paret Lindahl i Norrköping hävdar han till och med att en man som är lycklig 

genom sina barn kan jämföras vid en gud: ”En fader lycksalig genom sina barn är 

lik – törs jag våga et sådant uttryck! – är lik en Gud, lycksalig genom sin skapelse, 

som, då han besåg detta sit verk, fann det så ganska godt.”369 Även Brita Nora 

betonar sin stora lycka som moder till lyckliga barn. I ett brev till Calle stadd på 

resa kommenterar hon Louises lyckliga familjetillvaro: 

 Vår Almqvist mår syperbt och är en juvel i bland sin släkt; han flackar 

och far och är om sig på alla kanter, och Brit Luis är förbålt lycklig mäd 

honom. Dät är en glädje över all glädje för mig at se henne och honom 

och lilla gossen tilsammans. Dät är den lilla vakraste och lyckligaste 

famille jag set.370 

Carl Christoffer Gjörwells uttalanden om barnens lycka får dock en särskild 

karaktär, då det med tydlighet framgår att hans eget lyckliga känslotillstånd är 

avhängigt barnens. Efter Stafvas bröllop beskriver han hur dottern gör honom till 

den lyckligaste av fäder genom att göra sin make lycklig:  

[L]illa Stafva är mig nu dubbelt kär; ty du har sjelf gjort din lycka, du 

gjör din så älskvärde John lycklig, du kan altid lycksaliga hans hjerta; 

och när I ären begge så lycklige, hvad är jag då? Den lyckligaste af alle 

fäder.371 

I en nyårshälsning till dottern Louise betonar Gjörwell att han önskar allt gott till 

en dotter 

som aldrig tilskyndat mit hjerta en enda obehaglig känsla, som 

förekommit mig med oafbrutna godheter, som genom alla dessa och 

                                                             
368 EpG 12:3 Nr 31 CCG till GEL, 18/4 1797. 
369 EpG 12:2 Nr 130 CCG till GEL och JNL, 4/10 1796. 
370 EpG 12:7 Nr 1 BEG till CCG d.y., 9/8 1796. I brev till vänner betonas också lyckan över barnens 
lycka: ”Kan någon mor i verlden vara lyckligare än jag, at ha min lilla Brite-Louise så nära omkring 
mig, min Calle, min Almquist, alla så goda vänner, så lyckliga, så värda at vara det – och veta min lilla 
Stafva, ehuru frånvarande, äfven lycklig och ingen ting fattas.” EpG 12:7 Nr 6 BEG till John Jennings, 
8/7 1791 (Avskrift). Till vännen Linnerhielm skriver hon några år senare angående Louises husliga 
lycka: ”Om du visste hur hon är charmante, hur hon lefver med sin lilla man; sådan lycksalighet det 
är at se dem! Jag skulle skrifva en volume, om jag lämnade mit hjerta utrymme at beskrifva deras 
sälhet.” EpG 12:7 Nr 4 BEG till JCL, 18/6 1792 (Avskrift). 
371 EpG 12:1 Nr 25 CCG till GEL, 24/7 1791. 
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öfrige egenskaper beredt din egen nu varande lycksalighet, således 

fördublat min egen […].372 

Året därpå betonar han Louises fördelaktiga livssituation; hennes sinneslugn och 

lyckliga landsbygdstillvaro. Han skriver att hon nu äger ”lycksaligheter, som 

också dit hjerta förtjenar at äga och njuta. Var länge, var altid så lycksalig!! Då 

ökas också mina dagar; åtminstone lättas de”.373 Implicit i dessa uppmaningar 

ligger konstateranden att barnen blir honom mindre kära, att hans lycka 

väsentligt förminskas och att hans dagar förkortas om de inte är lyckliga. Denna 

betoning av barnens lycksalighet kan betraktas som en implicit reglerande 

känslopraktik som anger vilka slags känslor barnen borde uttrycka för att få sin 

faders godkännande. Gjörwell kunde dock också på ett mer direkt sätt försöka 

kontrollera det sätt varpå hans barn uttryckte sina känslor. Sådana tillfällen 

uppstår bland annat när barnen uttrycker en mer melankolisk form av 

sensibilitet.   

 

Problematiska och acceptabla former av sensibilitet 

 

Samtidigt som sökandet efter lycka blev en självklar målsättning under 

upplysningen var detta även en period då en hög grad av sensibilitet som tog sig 

melankoliska uttryck kunde betraktas som statusfylld. Denna höga grad av 

sensibilitet ansågs huvudsakligen vara biologiskt konstituerad, med grund i ett 

förfinat nervsystem.374 Mig veterligen finns ingen forskning som utrett relationen 

mellan dessa två samtida utvecklingar. I det gjörwellska fallet kan vi dock se hur 

spänningsförhållanden mellan dem uppstår, både i Gjörwells relation till sina 

barn och unga vänner. Av allt att döma är detta relaterat till ett generationsskifte, 

då en mer melankolisk och drastisk form av sensibilitet började göra sig gällande 

under seklets slut. Den svenske ambassadören i Frankrike, Gustaf Philip Creutz, 

kommenterar denna förändring i en rapport till Gustaf III. Efter att 1777 ha 

bevittnat en särskilt dramatisk pjäs i den franska huvudstaden skrev han hem till 

kungen: ”det är egendomligt huru smaken ändrats sedan någon tid tillbaka, 

fransmännen börjar likna engelsmännen, man söker icke längre milda emotioner 

utan konvulsioner; det betyder att man börjar bli blaserad på allt.”375 1770-talet 

var även det decennium då Sturm und Drang-litteraturen etablerades. Denna 

beteckning hämtades från en pjäs av Friedrich Maximilian von Klinger från 1776 

och kan översättas ungefär som ”Storm och trängtan”. Sturm und Drang-rörelsen 

                                                             
372 EpG 12:3 Nr 1 CCG till BLA, 4/1 1797. 
373 EpG 12:3 Nr 97 CCG till BLA, 30/12 1797. 
374 Se kapitel 6 i föreliggande arbete för en mer ingående diskussion av detta.  
375 Citerad i Gunnar Castrén, Gustav Philip Creutz (Stockholm, 1917), s. 362. 
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har betraktats som en reaktion mot franskklassicismens betoning på 

regelbundenhet och upphöjde i motsats till denna originalitet och konstnärligt 

snille. Dess litteratur karaktäriserades av ett drastiskt känslosamt läge, 

förkastandet av konventioner och hyllandet av det sublima. Johann Gottfried 

Herder har betraktats som denna rörelses upphovsman, medan Johann 

Wolfgang von Goethe blev dess mest kända representant. I sin tur hade de hämtat 

inspiration från bland andra Jean-Jacques Rousseau.376 Medan vissa forskare 

betraktar denna rörelse som del av förromantiken, betonar vissa att den snarare 

utgjorde en skärpning av upplysningsidealen.377  

Medan en viss grad av sensibilitet och förmåga att beröras värderas högt inom 

den gjörwellska familjen, kan familjemedlemmars sätt att uttrycka sin sensibilitet 

också betraktas som problematisk av Gjörwell ifall dessa uttryck antar 

melankoliska eller drastiska drag. I dessa fall går sensibiliteten emot den lyckliga 

gemenskap som han vill se realiserad i familjelivet. I försök att styra barnens 

känslohantering kan Gjörwell då använda sig av vad jag kallar explicita 

reglerande känslopraktiker, det vill säga direkta uppmaningar att inte ge uttryck 

för vissa typer av känslor. I denna praktik finns en patriarkal aspekt, eftersom det 

är i egenskap av far som Gjörwell anser sig kunna ge förmaningar och råd till sina 

vuxna barn. Vid ett tillfälle informerar Gjörwell sin dotter Stafva att han bett 

hennes bror att sluta skriva melankoliska brev: ”Calle har fåt en […] faderlig 

tilsägelse, at icke oroa sin öma och aflägsna syster med mjältsjuka bref. Stackars 

gosse! Han rår ej om sina känslor: ty han har visserligen orsak, at vara mera nögd, 

än mången annan.”378 Gjörwell anser således att sonen rent objektivt sett inte har 

skäl att vara melankolisk, eftersom han har en relativt fördelaktig situation i livet. 

Oavsett om Calle faktiskt upplever melankoli och inte kan förhindra detta, borde 

hans känslor inte förmedlas i brev till systern eftersom detta kan väcka hennes 

oro. Gjörwell försöker således förhindra en kommunicerande känslopraktik som 

inte går efter hans önskade linje. Detta utgör även ett tydligt exempel på den glada 

brevskrivningsnorm som togs upp i förra kapitlet. Sonen tycks dock inte lyda 

faderns förmaning. Tre veckor senare skriver han ett brev till samma syster i 

vilket han återigen skildrar sin melankoliska sinnesstämning. Calle oroas över att 

Stafva beskrivit sig som sjuklig i sitt senaste brev, att ett missfall tycks vara nära 

förestående för andra systern Louise och att deras 34-åriga moster ligger och 

plågas på sin dödsbädd. Calle tycks här också själv referera till en glad 

brevskrivningsnorm. Han ger uttryck för att brevet egentligen borde behandla 

gladare ämnen, men några sådana har han inte att förmedla: 

                                                             
376 Helmer Lång, ”Stormare och trängtare”, i Gerd Reimers (red.), Sturm und Drang. En bok om och 
av de framstormande förromantikerna (Stockholm, 1976). 
377 Gerd Reimers antologi, refererad till i noten ovan, utgör ett exempel på den förra åsikten. Stellan 
Arvidson har i motsats hävdat att romantiken ”vänder sig bort från upplysningen och bekämpar den. 
Sturm und Drang är en fortsättning av upplysningsrörelsen och en skärpning av denna.” Se Stellan 
Arvidson, Thorild. 1, Passionernas diktare (Stockholm, 1989), s. 503.  
378 EpG 12:1 Nr 121 CCG till GEL och JNL, 1/1 1793. 
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Men jag borde icke skrifva om bara så trista ämnen til lilla Stafva, i fall 

jag hade et enda gladt at tala om. Nej i dag eller rättare nu för tiden äro 

mina glada stunder altför få. Mitt humeur finner en forte jouissance 

[stark njutning] uti sin tristesse, som ofta surpasserar nöjenas 

tilfredsställelse; och oändeligen fruktar jag at vara något hypochondre 

tidtals.379 

”Hypochondri” utgjorde i samtiden en term för ett patologiskt känslotillstånd, 

som innebar en djupare form av melankoli snarare än en ohälsosam fixering vid 

sjukdom. Hypokondrin drabbade främst intellektuella män och var ett på vissa 

sätt statusfyllt och fashionabelt sjukdomstillstånd.380 I brevet till sin syster 

använder Calle genomgående franska termer för att beskriva sitt känsloläge och 

tillstår även att han känner en njutning av den tristesse – dysterhet eller sorg – 

som han upplever. Han beskriver således en fashionabel åkomma på tidens mest 

fashionabla språk. Denna upptagenhet av den egna melankolin stöter sig på ett 

tydligt vis mot faderns lyckofilosofi. Gjörwell tycks dock inte heller 

fortsättningsvis ha någon framgång i sina försök att reglera sonens känslouttryck, 

utan Calle fortsätter att skildra melankoliska sinnestillstånd i de brev som han 

under sin resa på kontinenten skriver till sina föräldrar.381 Under tiden för sonens 

resa klagar Gjörwell över Calles mjältsjuka brev inför dottern Louise:  

Från Calle har jag fåt et nytt bref ifrån Wien af den 30 juli, til slut något 

mjältsjukt, men efter vanligheten målande sig sjelf och de honom 

omgifvande ting och personer. Ack! Hvarföre är han, med et så 

hederligt hjerta, icke altid lika lycklig uti sin känsla både för sig och 

andra.382 

Gjörwell beklagar sig således över sonens melankoliska uttryckssätt inför de 

andra barnen vilket i förlängningen innebär att de normer och krav som gäller 

inom familjen tydliggörs även för dem – melankoli är inte något som 

förutsättningslöst kan eller bör uttryckas. Fast Gjörwell tycks misslyckas med att 

inskärpa betydelsen av ett glatt uttryckssätt hos sin son, verkar hans 

känslomässiga förhållningsorder göra större avtryck på dottern Stafva. 

Hos Stafva Lindahl finns också en tendens att betona den egna sensibiliteten, 

en slags känslighet och mottaglighet för intryck som ibland går till överdrift. Själv 

definierar hon det som att hon har ett väl sensibelt hjärta.383 Och i ett brev till 

                                                             
379 EpG 12:1 Nr 133 CCG d.y. till GEL, 22/1 1793 (Avskrift). I en not till detta brev har Gjörwell bifogat 
en kommentar att han gärna skulle ge sin son en dos av livsglädje. 
380 Hypokondri behandlas utförligt av John Mullan i kapitlet ”Hypochondria and Hysteria: Sensibility 
and the Physicians” i Mullan (1988). Hypokondri berörs även mer utförligt i avhandlingens följande 
kapitel.  
381 Denna slutsats kan dras genom att hans dotter strök de ”ofta uprepade melancoliska uttryck” som 
fanns i dessa brev innan de lämnades till Kungliga biblioteket. Se förord i EpG 18 ”Utdrag av 
arkitekten Gjörwells brev till sina föräldrar under en utländsk resa 1794, 1795, 1796”.  
382 EpG 12:2 Nr 116 CCG till BLA, 25/8 1796. 
383 EpG 12:3 Nr 26 GEL till JNL, 6/4 1797 (Avskrift). 
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Linnerhielm beskriver hon det som att hon ”har en passion, ett tycke för allt, och 

allt gjör det starkaste intryck på min själ, som går ända till ytterlighet”.384 Styrkan 

i den egna känslosamheten förevisas även genom jämförelser med omgivningen. 

Efter att föräldrarna åkt tillbaka till Stockholm efter ett besök i Norrköping 

skriver Stafva till dem och skildrar den ledsnad som avskedet från dem gett 

upphov till. Efter att ha sett föräldrarnas vagn rulla iväg förmådde hon inte tala 

och hennes syn förblindades av tårar. Väl hemma gick hon förbi grannen och 

väninnan Kuhlman, som uttryckte sympati för hennes saknad och gav henne 

rådet ”att stöka” för att må bättre. Detta prosaiska råd föll dock inte Stafva i 

smaken, utan får istället tjäna som en kontrast till den egna känslans styrka: 

Hon deltog i min saknad, och lärde mig detsamma hennes mor en gång 

bedt henne, då hon skulle skiljas vid henne – det var at gå och stöka – 

jag gjör det väl; men – min saknad skulle vara liten, om detta medel 

skulle kunna fördrifva den.385 

På liknande vis förevisas styrkan i den egna förmågan till känslomässig inlevelse 

när hon hävdar att hon vid ett kondoleansbesök nästan blivit mer känslosam än 

den sörjande kvinnan vars fästman gått bort. Hon skriver till sin far: ”Jag var där 

i söndags, då jag ej glömde hälsa ifrån min pappa, och försäkra om min söta fars 

ömma deltagande – det var en svår commission, ty jag var nästan mera rörd än 

hon.”386 Mest talande kommer detta kontrasterande mot omgivningen till uttryck 

i ett brev till väninnan Kuhlman, i vilket Stafvas sensibilitet framställs som så stor 

att den kan uppfattas som opassande av omgivningen. Här jämför hon sig med 

övriga teatergående Norrköpingsbor och ger en uttömmande redogörelse för hur 

hennes ömhet hindrar henne från att gå på en pjäs som uppförs i staden: 

Piesen som uppföres i afton är den aldra charmantesta och vackresta, 

men tillika öm och rörande i högsta grad (:at till och med de 

stenhårdaste hjertan väckes ända til tårar:) Mig som naturen til min 

olycka gifvit et så känslofullt hjerta, at jag i momengen uppröres, och 

kan ej om det gälte mit lif avhålla en mängd tårar vid det som många 

andra se och höra med indifference – jag skulle således ej utan ridicule 

kuna bivista och vara för publiquens ögon och observationer, som ofta 

fäller mindre gynnande omdömen.387 

En hög grad av sensibilitet betraktades som ett tecken på förfining i samtiden och 

Norrköping är en stad vars lantlighet och brist på just förfining Stafva Lindahl 

tidvis kritiserar.388 Kommentaren om Norrköpingspublikens befarade reaktioner 

                                                             
384 EpG 12:5 Nr 114 GEL till JCL, 21/3 1804 (Avskrift). 
385 EpG 12:1 Nr 87 GEL till BLA, 9/7 1792 (Avskrift). 
386 EpG 12:5 Nr 130 GEL till CCG. Odaterat. (Avskrift). 
387 Lundgren (1947), s. 39. 
388 Stafva betonar med tydlighet det komiska i att hon gått på en pjäs i en omgjord tobakslada, som 
också besöktes av matroser: ”det var så extremt kallt och drag, at jag ännu är sjuklig, och i samma 
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på hennes känslosamhet befäster således hennes sociala exklusivitet – andra är 

inte förmögna att känna på samma djupa sätt som hon. Detta ligger samtidigt i 

linje med en central tematik i samtida sentimental litteratur i vilken den sensibla 

protagonistens stora känslighet och förmåga till medlidande kontrasteras mot en 

hård omvärld.389  

Till denna sin dotters stora sensibilitet intar Carl Christoffer Gjörwell en 

påtagligt ambivalent hållning. Dotterns tendens att uttrycka en slags sensibel 

melankoli idealiseras i vissa fall, medan den andra gånger motarbetas aktivt. I 

dessa situationer är det graden av känsla och orsaken till känslans uppkomst som 

avgör faderns reaktion. I den gjörwellska korrespondensen finns flera exempel på 

att Gjörwell betraktar ett visst mått av mjältsjuka eller känslomässigt lidande som 

ett attraktivt och behagfullt kvinnligt drag. Viktigt är dock att mjältsjukan eller 

melankolin är av ett begränsat slag, helst öm och mild. Vid ett tillfälle uppger han 

att en ”öm melankoli” kan förhöja behagen hos en kvinna.390 I en beskrivning av 

en kvinnlig bekant till familjen kommenterar han att ”något ömt lidande kunde 

det eljest så glada ansigtet ej dölja, hvilket också ej litet ökade des intagande 

behag”.391 Ett liknande omdöme ges en kvinnlig vän då Gjörwell hävdar att ”en 

liten mjältsjuka uphöjer, förädlar hennes behag”.392 Efter att Gjörwell gjort ett 

besök hos Stafva i Norrköping beskriver han i ett brev till Louise hur systern ofta 

sitter i sitt bibliotek och där njuter ”en särdeles lycksalighet, dock icke utan sin 

lilla ömhets-tår då och då, hvilket man får skrifva på hennes medfödda, dock 

äfven vackra mjältsjukas räkning”.393 Här, när mjältsjukan tar sig ett ömt och milt 

uttryck under dotterns läsning – vad man kan kalla en abstrakt situation – 

betraktas den som en vacker och medfödd personlig egenskap. Samtidigt kan 

dotterns tendenser till mjältsjuka aktivt motarbetas när de uttrycks på ett mer 

markerat sorgset sätt och i relation till personliga omständigheter. Detta kan 

relateras till de samtida normer för gråt som behandlades ovan – tårfullheten 

skulle helst vara ett uttryck för medlidande, inte utgjutas över personliga sorger 

                                                             
grad miserabelt: ty imaginera dig allenast i en tobaks-lada, så tänker jag det behöfs ej mera detailleras; 
och min goût är ej til en sådan grad kommen, at jag charmeras af dylikt.” EpG 12:1 Nr 65 GEL till BLA, 
16/1 1792 (Avskrift). Efter att hon sett en berömd dansare uppträda i staden konstaterar hon att ”det 
var något annat, än de i kring farande troupperne som man i landts-orterne apploderar.” EpG 12:3 Nr 
130 GEL till CCG, 26/4 1798. 
389 Trots samtida tankegångar om att dygd och godhet fanns nedlagda i alla människor, framställs 
detta i själva verket ofta som något exceptionellt i sentimental litteratur. Janet Todd betskriver hur 
en ensam sårbar hjälte ”is opposed to the expanse of a hostile society, and, while the sentimental 
Humean virtues of benevolence and tenderness are indeed the basis of human worth and fellowship, 
these virtues on the whole occur defensively and impotently and their possession always creates the 
victim”. Todd (1986), s. 94. 
390 Gjörwell låter en vän tonsätta några sånger till Stafva och anger vad denna musik bör 
karaktäriseras av: ”Låt veta huru snart jag kan få de begärdta sång-stycken satta i noter för claver? 
Kom ihog at uti dem skal råda mycken både känsla och harmonie, dock i förbindelse med någon liten 
öm mjältsjuka, cette douce mélancholie, qui réhausse si bien les charmes d’une beatué.” EpG 12:4 Nr 
138 CCG till Johan Frodell, 29/5 1800. 
391 EpG 12:2 Nr 128 CCG till CAJM, 27/9 1796. 
392 EpG 12:3 Nr 161 CCG till fru Leopold, 25/8 1798. 
393 EpG 12:2 Nr 132 CCG till BLA, 5/10 1796. 
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eller misslyckanden. Gjörwells försök att motarbeta sin dotters känslouttryck är 

också relaterade till hans lyckofilosofi och antaganden om att en människa kan 

välja vilka känslor som den vill uppleva ifall den rent objektivt sett har goda 

livsomständigheter. Gjörwell finner ingen orsak till att dottern med sin 

kärleksfulle make och trygga ekonomiska situation skulle vara olycklig. Bakom de 

förmaningar som han ger henne döljer sig också farhågor om att denna 

ekonomiska trygghet ska försvinna.  

 

 

Den glada borgerliga hustrun 

 

Kort efter att Stafva gift sig och flyttat till Norrköping får hon ett brev från fadern 

i vilket han helt fokuserar på hennes sinnesstämning – ett brev som han kallar en 

”drouge” för hennes ”aldeles onödigtvis kranka sinne”. Gjörwell hävdar i detta att 

dottern utan anledning frammanar negativa känslor hos sig själv, trots att hon 

kunde välja att vara lycklig. Denna ovilja att välja lycka skapar i sin tur lidande 

för honom själv: 

Min önskan och min känsla för min lilla Stafva är altid densamma: at 

du må vara och blifva lycklig uti dit hjerta, uti dit sinne och uti hela din 

lefnad! Men sötaste Stafva, vissa dina uttryck uti dina bref och 

postscripta, utmärka en liten oro i själen, en släng af mjältsjuka, som 

innerligen bedröfvar din söta far, som verkeligen mången stund lider, 

när jag tänker: din Stafva är intet så lycklig, som hon kunde vara, om 

hon bara sjelf ville.394 

Gjörwell ber dottern att slå ifrån sig alla sorgliga bilder och minnen som stör 

hennes lugn. Han har förståelse för att hon saknar sitt gamla hem och sin familj, 

men betonar att hon för denna förlust har kompenserats av Gud på ett sätt som 

tusentals andra flickor skulle avundas – hon lever skyddad från alla livets 

bekymmer med en vänskapsfull make. Då hennes familj samtidigt hyser lika 

varma känslor för henne som innan och han själv gärna skriver till henne, 

uppmanar Gjörwell sin dotter att vara glad. En sådan uppmaning anser han sig 

tvingad att ge, inte bara på grund av vad han själv kan urskilja ur hennes brev, 

utan också för att han hört av resande som besökt Norrköping att dottern inte är 

nog synlig och social (sociable). När hon väl visar sig är hon mest tyst och nästan 

aldrig glad. Han tillägger: 

Om du nu låter dit sinne få en sådan tournure [vändning], så gjör du 

dig sjelf en tung verld, då likväl alt annat gjort henne för dig så lätt; så 

                                                             
394 EpG 12:1 Nr 71 CCG till GEL, 13/2 1792. 
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blir din söta John mindre glad, och äfven jag mindre glad: det vi dock 

begge behöfve, och han i synnerhet af dig förtjenar.395 

Gjörwell anser således att dotterns melankoli är något som hon själv skapar och 

som i sin tur påverkar både hans egen och makens sinnesstämning. Den senare 

har också gjort sig förtjänt av Stafvas glädje. Han betonar samtidigt hur hans 

förmaningar enbart är föranledda av omtanke och tillgivenhet för dottern: ”Tag 

mig ej illa, sötaste du, at jag så här skrifver dig til; men jag skrifver dig just til utur 

mit hjerta, det hjerta, som vil dig så väl, som hållit och håller så mycket af dig.”396 

Gjörwell går sedan vidare till att beskriva hur han själv gör för att motarbeta 

melankoliska sinnesstämningar. Han berättar hur han under dagen tvingats ut 

på en rad mindre trevliga ärenden, både i arbetet och privat. Han har bland annat 

besökt konstnären Sergel som drabbats av lungsjukdom och baronen Siegroth 

som drabbats av slag. Hans publiceringsverksamhet har samtidigt försvårats av 

en ny inskränkning i tryckfriheten som förhindrar att svenska finanser diskuteras 

offentligt. Han påpekar dock: 

Hvad tycker du väl, söta Stafva, borde nu icke öfver alt detta gubben 

också vara litet mjältsjuk? – Men om jag det blifvit, så frågas tjenst-

vänligen: hade derföre svenska financerne kunnat bättre regleras? 

Hade Professor Sergell hostat mindre? Och hade General Siegroth 

kunnat lättare röra vänstre armen til munnen? – Aldeles intet.397 

Istället bestämmer han sig för att gå och se en av sina favoritoperor av 

kompositören Christoph Willibald Gluck som spelas samma kväll, för att 

därigenom kunna uppleva en mer behaglig känsla. Som avslutning på brevet 

bifogar Gjörwell en vers om en ”lycklig, glad och tacksam” herde.  

I detta brev illustreras flera centrala aspekter av Carl Christoffer Gjörwells syn 

på och sätt att hantera känslor. Det visar inte bara på vilka känslor som värderas 

och vilka som marginaliseras eller motarbetas, utan också på en övertygelse om 

att känsloreaktioner är något individen själv väljer. Upplevelsen av en viss känsla 

kan i förlängningen betraktas som ogrundad och oförsvarbar beroende på 

individens objektiva livsomständigheter. Upplevelsen av melankoli beskrivs 

också som poänglös eller effektlös, eftersom den inte bidrar till att de negativa 

omständigheter som gett upphov till känslan förändras. Han framställer även sin 

egen känslohantering som en norm gentemot vilken dotterns känslosamhet 

jämförs. Brevet visar även prov på Gjörwells praktik av att aktivt mobilisera 

positiva känslor hos sig själv. I detta fall byts en negativ sinnesstämning ut mot 

en positiv genom ett operabesök. Den vers som han skickar till dottern utgör 

                                                             
395 EpG 12:1 Nr 71 CCG till GEL, 13/2 1792. 
396 EpG 12:1 Nr 71 CCG till GEL, 13/2 1792. 
397 EpG 12:1 Nr 71 CCG till GEL, 13/2 1792. 
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exempel på hur skönlitterär läsning kan fungera som ett sätt att träna på positiva 

känslor, något som behandlas mer utförligt i kapitel 7.  

I detta exempel försöker Gjörwell att påverka dotterns känslostämning genom 

att mobilisera känslor av empati och skuld hos henne – empati genom att 

konstatera hur han lider av hennes melankoli och skuld genom att påvisa hennes 

otacksamhet inför en ovanligt fördelaktig livssituation. Han betonar också att 

detta enbart görs av omtanke och kärlek för dottern. Här synliggörs enligt mig 

tydliga drag av den nya uppfostringsmodell som skildrats av Joanne Bailey och 

Eva Lis Bjurman. Gjörwell visar prov på en mer avväpnande och manipulerande 

föräldramakt än en direkt auktoritär.  

Bakom Gjörwells uppmaningar ligger dock något mer än hans egna 

känslomässiga preferenser och behov av att omges av lyckliga familjemedlemmar 

– det är av stor vikt för honom att Stafva Lindahl gör ett gott intryck på sin nya 

familj. Orsaken till detta kan sökas i familjerna Gjörwells och Lindahls mycket 

olika ekonomiska förutsättningar och det faktum att Gjörwells dotter inte förde 

med sig några pengar in i sitt äktenskap. Medan den store boksamlaren och 

intensivt litteraturintresserade Lindahl säkerligen gladde sig åt att stå i 

släktförbindelse med en central aktör inom den svenska litterära sfären, tycks 

hans intressen inte ha delats av hans far som istället karaktäriseras som en 

pragmatisk, gammaldags och religiöst sinnad man. Detta framkommer med all 

tydlighet i Johan Hinric Lidéns beskrivning av den gamle Lindahls attityd till 

sonens boksamlande: 

[G]ubben, eljest en hederlig man, älskar inga andra böcker än sin Bibel, 

sin psalmbok och sin hufvud bok på contoiret; alla andra hade han lust 

at förbränna. Om han kunde förmå sin son at bortsälja boksamlingen, 

med löfte at aldrig mer köpa någon bok, skulle han i glädjen gerna 

skänka honom någre frälsehemman.398 

I ett brev som Gjörwell skriver till Lindahl under parets förlovning framgår även 

att Lindahl varit tvungen att övervinna starka invändningar från familjen för att 

kunna ta Stafva till sin maka. Gjörwell beskriver även hur Lindahls frieri först 

föreföll för bra för att vara sant: ”Dit anbud åskådade jag i des början mera än jag 

det kände, ty jag borde ej tro uti dessa tider mera på det nymäre, at en rik, 

därjämte ung friare skulle bjuda handen åt en fattig flicka.”399 Gjörwell betonar 

samtidigt att den egna familjens ekonomiska situation gör det omöjligt att 

uppfylla de förväntningar som kan ställas på dem av Lindahl och hans far. Han 

uttrycker dock förhoppningen att fadern och övriga anhöriga ”skola blifva nögda 

med oss, när vi af dem blifva kände”. Det är således tydligt att familjen Gjörwell 

befinner sig i ett materiellt underläge i denna äktenskapsförbindelse och att 

Gjörwell hoppas att detta ska kunna kompenseras på andra sätt. Dotterns 
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399 EpG 12:1 Nr 6 CCG till JNL, 25/3 1791. 
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melankoli och ovilja att interagera i sociala sammanhang i sin nya hemort visar 

bristande tacksamhet för den fördelaktiga position som hon hamnat i, med risk 

att göra ett dåligt intryck på sin nya familj.  

Med utgångspunkt i samtida uppfattningar om en medelklasshustrus roll i 

äktenskapet kunde det också hävdas att dottern faktiskt försummade sina 

äktenskapliga plikter genom att inte ge uttryck för ett glatt sinnelag – i det ideala 

borgerliga hemmet hade kvinnan en central känslomässig roll i att trösta och liva 

upp mannen som under dagarna tvingades vistas ute i offentligheten.400 Denna 

känslomässiga funktion skildras med tydlighet i samtida rådgivningslitteratur. 

Exempel kan hämtas från den tyske pedagogen och skriftställaren Joachim 

Heinrich Campes rådgivande texter. Campe var en inflytelserik författare av 

rådgivningslitteratur för ungdomar och hade själv koppling till familjen Gjörwell. 

Gjörwell gav ut en av hans sedolärande böcker riktade till ungdomar401 och när 

Lindahl gjorde en resa till kontinenten bar han med sig ett rekommendationsbrev 

som Gjörwell skrivit till författaren.402 I Herr J. H. Campes Faderliga råd til sin 

dotter från 1798, särskilt riktad till unga kvinnor ur medelståndet, kunde en ung 

hustru hitta utförliga råd om hur hon borde bete sig för att skapa och bibehålla 

ett harmoniskt hemliv. Campe skriver att vänlighet ”och en sig altid lik, otrötlig 

gladlynthet och sinnesgodhet” utgör väsentliga huvuddrag i karaktären hos den 

kvinna som vill ”upfylla sin bestämmelse” och ”utbreda lycksalighet” över sig själv 

och sina närmsta. Han betonar vidare vikten av ett ”lätt, til munterhet och glädje 

böjdt lynne, hwilket är en lycklig följd af et pretentionslöst, lätt-förnögdt, från alla 

nycker, phantaster och egenheter fritt sinnelag”.403 Detta lätta och glada lynne 

bör kvinnan bibehålla under alla slags omständigheter för att därigenom stärka 

den av ”göremål och omsorger utmattade mannen” och skingra ”de 

swårmodighetsmoln” som omger hans själ.404 Det är således inga små krav som 

ställs på den ideala unga borgerliga hustruns sätt att hantera sina egna och 

makens känslor – krav som Gjörwell till synes också ställer på sin dotter i hennes 

roll som maka. Kort efter att familjen Lindahls handelsverksamhet satts i konkurs 

skriver Gjörwell ett brev till paret Lindahls vän och läkare Johan Peter Westring. 

Han hör sig för om dotterns sinnesstämning och uttrycker oro att den milda 

melankoli som hon är benägen att uppleva ska förvandlas till en bitter eller djup 

variant:  

                                                             
400 Jonas Liliequist, ”Mannens våld och välde inom äktenskapet. En studie av kulturella stereotyper 
från reformationstiden till 1800-talets början”, i Inger Lövkrona (red.), Mord, misshandel och 
sexuella övergrepp. Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld (Lund, 2001), s. 112-113. 
401 Joachim Heinrich Campe, Robinson den yngre, sedolärande roman, och Columbus, sedolärande 
historia, författade på tyska af Joach. Henr. Campe ... jämte åtskilliga mindre afhandlingar och 
stycken uti sedoläran, historien, naturkunnigheten och witterheten, til: större delen öfwersatte, och 
här uti et band samlade, til en tjenlig läse-bok wid lediga stunder för swenska ungdomen: utgifwen 
af Upfostrings-sälskapet. Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström, 1785 (Stockholm, 1785). 
402 EpG 12:3 Nr 155 CCG till BLA, 6/8 1798. 
403 Joachim Heinrich Campe, Herr J.H. Campes Faderliga råd til sin dotter. En afhandling, 
swarande mot Theophron, för den upwäxande qwinliga ungdomen. Ofwersättning [sic]. Skara, 
tryckt hos F.J. Lewerentz 1798 (Skara, 1798), s. 174-175. 
404 Campe (1798), s. 177. 
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Huru mår min k[ära] doter uti husets närvarande crisi? Jag föreställer 

mig lätt, at hon, med sit öma sinne och en granlaga hälsa, lider ganska 

mycket öfver både händelsen och des följder. Måtte la douce 

mélancolie, hvartil hon är utomdes så mycket fallen, ej nalkas den grad 

af denna hjertats sjuklighet, som kallas l’amère ou la profonde 

mélancolie!405 

Gjörwell ber Westring att bidra till att ”läka sinnets sår” hos dottern och 

därigenom ge henne kraft för att  

med någorlunda munterhet kunna gå sin gamle vördnadsvärde svärfar 

med sin skyldiga tjenst tilhanda, och äfven lätta den börda, som nu 

ofelbart ganska mycket trycker hennes k[äre] man. De hafva begge gjort 

hennes lycka och hon är dem alt skyldig. Nog sagt!406 

I detta fall ger Westring en lugnande försäkran att det inte finns någon risk att 

Stafvas ömma mjältsjuka ska anta en bitter karaktär: ”Den lilla goda Fru Lindahl 

besöker jag gärna; ty hon har hjärta och uplyst förstånd […]. Dess douce 

melancholie kan ej blifva amere i så god själ.”407 Detta exempel visar på att 

dotterns känslor ingår som en slags del i ett äktenskapskontrakt enligt vilket hon 

har en känslomässig plikt att uppfylla. Detta blir särskilt viktigt eftersom hon inte 

har några ekonomiska tillgångar att bidra med. Ett glättigt sinne och 

känslomässigt stöd blir hennes viktigaste kapital i sitt äktenskap. 

I den gjörwellska korrespondensen finns ytterligare en episod som visar på 

glädjens centrala roll i äktenskapet. Denna inträffar efter att makarna Lindahl 

förlorat vad som visade sig skulle bli deras enda barn. Paret Gjörwell reser under 

sommaren 1792 till Norrköping för att invänta sitt då ännu ofödda barnbarn. Ur 

familjens korrespondens kan utläsas att barnet inte överlevde, men inga övriga 

detaljer ges. Några veckor efter att paret Gjörwell återvänt till Stockholm skriver 

fadern ett långt brev till sin dotter, i vilket han ger en detaljerad skildring av två 

glada dagar som han upplevt. Denna beskrivning används sedan som en mall för 

hur dotterns känsloliv bör te sig: 

Se nu har jag beskrifvit för dig 2:ne mycket olike dagar; dock hvar på sit 

sätt rolige dagar. Jag är gammal, kan vara glad och njuta lifvet; således 

är min lilla Stafva äfven så beskedlig och är äfven så glad. Om jag vore 

en liten ung och sorgfri fru i Norrköping, med en så söt och glad svärfar, 

gift med en så liten god John; jag skulle i dina kläder vara den gladaste 

person uti hela den store staden […].408 

                                                             
405 EpG 8:21 Nr 79 CCG till Johan Peter Westring, 3/9 1799. 
406 EpG 8:21 Nr 79 CCG till Johan Peter Westring, 3/9 1799. 
407 EpG 7:32 Nr 162 Johan Peter Westring till CCG, 10/10 1799. 
408 EpG 12:1 Nr 88 CCG till GEL, 22/7 1792. 
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Att döma av dateringen av de brev som berör händelsen kan inte mycket mer än 

en månad ha gått från förlusten av barnet till att dottern direkt uppmanas att 

sluta sörja och istället härma sin far i hans glada livsföring.409 Talande är hur 

fadern genom att benämna dottern som sorgfri underkänner giltigheten i den 

sorg som hon känner över sin förlust. Tillsammans med övertalning använder sig 

Gjörwell här av mer direkta uppmaningar för att få dottern att känna en glad 

sinnesstämning – en explicit reglerande känslopraktik. Bakom vad som kan 

uppfattas som en grym okänslighet inför en kvinna som sörjer förlusten av sitt 

barn tycks ligga en oro över paret Lindahls framtida ekonomiska situation. 

Gjörwell hyser nämligen en rädsla att svärsonens far ska låta någon annan 

anhörig än paret Lindahl ärva sin förmögenhet ifall de förblir barnlösa. Då 

Gjörwell var beroende av svärsonens ekonomiska bidrag i sin affärsverksamhet 

skulle en ekonomisk förlust för paret Lindahl också innebära en ekonomisk 

förlust för honom själv, vilket han fick erfara efter det lindahlska handelsbolagets 

missöde. Ur Gjörwells brev till Stafva kan utläsas att det är just dotterns 

upplevelse av glädje som kommer att bidra till att paret snart får tillökning. Efter 

att ha räknat upp förslag på vilka roliga aktiviteter han själv skulle ta sig för om 

han var i hennes situation skriver han: 

Tage mig katten, ropar du, om jag hinner med så mycket. Jo, jo, försök; 

du förlorar ej något därvid. Du blir mera känd i Norrköping, således 

mer afhållen; du mera glad, på glädje följer lif, och du gör oss sluteligen 

alla nöjde. Låt nu se, at du nu snart spelar denna lilla vackra piece för 

oss.410 

”Det lyckliga tillfället, eller så blefvo alla nöjda” var en populär pjäs i samtiden. 

Gjörwell anspelar här på att dottern snart åter kommer att bli gravid om hon 

upplever glädje, vilket i sin tur kommer att göra dem alla nöjda. Denna tankegång 

framgår även i brev till både svärsonen Lindahl och vännen Lidén. Till Lindahl 

skriver han: 

Sötaste John! Jag är ingen stor naturkännare, men tror dock, at ingen 

ting skulle snarare befordra [tillökning i familjen], än om lilla Stafva blir 

glättigare til sinnet, mera omgängessam och rörlig: ty at sitta stilla, 

omgås blott med sentimentale bilder och känslor hjelpa ingalunda 

saken. Du vet utomdes, bäste vän! huru mycken magt ligger därpå för 

dig sjelf och dit hus, at du ej blir utan arfvingar, och at detta skulle mer 

än alt annat hålla din fars sinne ifrån alla andra förbindelser.411 

                                                             
409 Den 22/6 skriver Louise ett brev till fadern där hon antar att systerns barn fötts och lever. Se EpG 
8:15 Nr 99 BLA till CCG, 22/6 1792 (Avskrift). Den 22/7 skrivs brevet till dottern.  
410 EpG 12:1 Nr 88 CCG till GEL, 22/7 1792. 
411 EpG 12:1 Nr 86 CCG till JNL, 6/7 1792. 
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Gjörwell upprepar denna tankegång för Lidén samtidigt som han föreslår att 

parets läkare Westring vid tillfälle skulle kunna ”hålla en liten föreläsning öfver 

detta eljest så granlaga ämne uti hans vetenskap” för dottern.412  

I sina antaganden om att kvinnans känslotillstånd var centralt för hennes 

förmåga att föda ett levande och friskt barn kunde Gjörwell hämta stöd från den 

samtida läkarvetenskapen. I vissa fall lade denna avgörande vikt vid de intryck 

som gjordes på en gravid kvinna och de känslor som hon upplevde. Carl von Linné 

ansåg att en moders sinnesrörelse kunde leda till uppkomsten av gulsot, epilepsi 

och idioti hos fostret.413 I en skrift riktad till rikets ”styresmän och domare” från 

1782 rekommenderade läkaren Roland Martin att ”alla lytta, stympada, 

oformliga, miss-wäxta, förränkta och krökta människor” borde hållas undan från 

allmänt åskådande. Detta då åsynen av dem skulle kunna förskräcka en gravid 

kvinna och leda till skador på fostret.414 Litteraturvetaren Clare Hanson betonar 

hur missfall och dödfödslar under denna tidsperiod ansågs kunna uppkomma 

genom att en kvinna hängav sig åt våldsamma känslor, bevittnade någon i nöd 

eller läste melankoliska berättelser. Följaktligen lades ett tungt ansvar på modern 

att kontrollera sina känslotillstånd och undvika vissa aktiviteter.415 I ett brev från 

1793 fruktar Mary Wollstonecraft att hennes överdrivna sensibilitet plågar, till 

och med kanske dödar, hennes ofödda barn:  

It is time for me to grow more reasonable, a few more of these caprices 

of sensibility would destroy me. I have, in fact, been very much 

indisposed for a few days past, and the notion that I was tormenting, or 

perhaps killing, a poor little animal, about whom I am grown anxious 

and tender, now I feel it alive, made me worse.416 

Enligt denna logik var Stafvas melankoli en starkt hämmande faktor i paret 

Lindahls försök att utöka sin familj. Detta visar återigen på känslors djupare 

betydelse i familjelivet. 

 

 

                                                             
412 EpG 8:15 Nr 98 CCG till Johan Henric Lidén, 3/7 1792. 
413 Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950 
(Hedemora, 2006[1993]), s. 41. 
414 Roland Martin & Johann Ernst Hebenstreit (red.), Läkare-grunder. Til biträde för styresmän och 
domare, ifrån kunskapen om människans kropp och allmänna naturläran. Efter J. Ern. 
Hebenstreits Anthropologia forensis (Stockholm, 1782), s. 20. 
415 Clare Hanson, A cultural history of pregnancy. Pregnancy, medicine and culture, 1750-2000 
(New York, 2004), s. 27-29.  
416 Hanson (2004), s. 29. 
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Maktanspråk och anpassning? 

 

Hur ställer sig då Stafva Lindahl till sin fars försök att kontrollera hennes sätt att 

uttrycka känslor? Gör hon motstånd eller följer hon faderns uppmaningar? Tar 

hon illa vid sig av hans förmaningar eller ignorerar hon dem? I korrespondensen 

med fadern framgår att hon anpassar sig, samtidigt som hon också argumenterar 

för att han har fel i sina antaganden. När Gjörwell i det tidiga skedet av dotterns 

äktenskap klagar på hennes melankoliska känslouttryck så försöker dottern att 

motbevisa sin far, samtidigt som hon intar en underdånig position gentemot 

honom. I sitt svar på Gjörwells brev hävdar hon att han misstolkat hennes 

tårfullhet. Det kan också uttryckas som att hennes och faderns kommunikativa 

känslopraktik har misslyckats, då fadern inte uppfattat hennes känslouttryck på 

ett korrekt sätt. Hon ber inledningsvis att få förklara sig och betonar att hon aldrig 

känt sig annat än nöjd och glad över sitt öde. Hon skulle aldrig visa sig otacksam 

för allt det goda hon givits. Istället hävdar hon att fadern missuppfattat hennes 

referenser till tårar. Den gråt han tagit som bevis på mjältsjuka skulle i själva 

verket uttrycka glädje – den glädje som hon kommer att uppleva när hon åter får 

träffa och omfamna sina föräldrar: ”Ack! Månne det ej äro tårar af den renaste 

glädje, som mina känslor ej kunna hindra? Ack tro mig! Endast jag tänker på 

detta ämne, kan jag ej hindra mit hjerta en suck, som blir åtföljd med tårar.”417 

Den ursprungliga passage som Gjörwell reagerat på och som hon här hänvisar till 

lyder dock i själva verket:  

Jag min lilla slarfva är visst ej alldeles frisk – och stundom litet orolig – 

som jag ej alltid vet någon orsak till. Dock skall jag af själ och hjerta 

blifva glad då jag och min ovärderlige John får sluta mina söta föräldrar 

inom våra armar men undra då ej om en [oläsligt] och tårar af mig 

utgjutes, ty det blir en sensible moment – ack mer än rörande. Ack! 

Kommen kommen snart.418 

Här kan vi se att dottern i sitt svar först nedtonar den oro som hon i själva verket 

gett uttryck för, för att sedan lägga fokus på de tårar som hon refererat till – det 

vill säga tårar av glädje framkallade av kärlek till familjemedlemmar. Detta var, 

som visades i det föregående kapitlet, ett vanligt och accepterat sätt att 

kommunicera inom familjen Gjörwell och det mest gängse sättet att uttrycka sin 

sensibilitet på. Detta visar att dottern är medveten om vilka känslouttryck som 

accepteras av fadern och försöker att omforma sitt uttalande i linje med detta. 

Samtidigt som hon argumenterar mot faderns tolkning bekräftar hon honom i 

den omtanke han gett uttryck för – vid läsningen av hans brev blev hon så ömt 

                                                             
417 EpG 12:1 Nr 76 GEL till CCG, 4/3 1792 (Avskrift). 
418 Denna passage utgör ett postskriptum på ett brev från Lindahl till Gjörwell. EpG 7:26 Nr 13a JNL 
till CCG, 6/2 1792. 
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rörd att hon ”omöjeligen kunde hämma en hop varma tårar” och kände sig 

”sensible i högsta grad” att ha skrivit på ett sätt som förmedlat melankoli. Till slut 

ber hon sin far om förlåtelse och lovar att bättra sig, med löftet att ”hvad jag kan 

ändra, skal jag visst gjöra mig det största nöje af at i alt få vara et litet lydigt barn 

uti”.419 Här intar hon således uttryckligen rollen av ett barn som lyder sin 

förälders förmaningar. I brevsamlingen finns detta brev bevarat i avskrift till 

vilken Gjörwell bifogat överskriften: ”Den aldravackraste bot och bättring”. 

Uppenbarligen var han nöjd med dotterns svar. Men vad innebär detta 

egentligen? Gjörwells försök att kontrollera sin dotter aktualiserar frågor om 

makt, i synnerhet frågor om makt inom emotionella gemenskaper. Gjörwells 

ageranden – hans utövande av reglerande känslopraktiker – kan ses som ett 

uttryck för makt, då han utifrån sin position som fader har möjligheten att utöva 

påtryckningar på sin dotter. Dottern tycks också efterfölja sin faders vilja. Men 

vilken makt har Gjörwell egentligen över sin dotter vid detta lag? Stafva tycks 

anpassa sig efter fadern i kommunikationen med honom, men gäller det också 

hennes beteende i övrigt? I den gjörwellska korrespondensen får vi ingen bild av 

hur Stafvas sätt att uttrycka känslor uppfattades i familjen Lindahl. Det finns 

ingenting som tyder på att någon annan än Gjörwell finner den problematisk och 

rent tekniskt sett befinner sig Stafva nu i en ny emotionell gemenskap genom att 

ha flyttat till ett nytt hushåll i Norrköping. Stafva är som gift inte heller beroende 

av sin far, utan av sin make och hans familj. Snarare så är Gjörwell beroende av 

sin dotter och hennes nya familjeförbindelser för att klara sin egen försörjning. 

Detta gör det också ännu angelägnare för honom att försöka påverka dottern. 

Med Gjörwells stigande ålder och ekonomiska utsatthet blir detta 

beroendeförhållande allt tydligare. Från och med 1799 är det till exempel Stafva 

som med pengar ur egen ficka möjliggör för honom att behålla sin Solitude, det 

vill säga de rum som han hyr i utkanten av staden med utsikt åt landsbygden.420 

Gjörwell innehar dock fortfarande positionen av far. I en analys av patriarkala 

familjeförhållanden i England under 1600-talet gör Linda Pollock skillnad mellan 

internaliserad underkastelse och förevisning av underkastelse, försök till 

maktutövning och faktisk maktutövning: 

We should […] understand the subtle distinction between internalized 

subordination and protestations of submission; dependents count on 

the power of abject submission to restore them to favor, rather than 

necessarily following their father’s orders. The patriarch was viewed as 

the person one apologized to; requesting his forgiveness validated his 

                                                             
419 EpG 12:1 Nr 76 GEL till CCG, 4/3 1792 (Avskrift). 
420 Gjörwell försöker ge sin dotter gåvor för att återgälda hennes utgifter: ”Uti höst får du directe ifrån 
Solituden en låda med något innelykt, som du gerna vil ha, och jag gerna vil ge dig, för at på något 
sätt åtminstone afbetala min och Solitudens så stora skuld hos dig: där, där tilbringar jag de lättaste 
stunder af mit lif.” EpG 12:5 Nr 30 CCG till GEL, 1/9 1801. 
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power without at the same time necessarily preventing a dependent’s 

chosen course of action.421 

Att be om förlåtelse var enligt Pollock ett sätt att återställa balansen i relationen. 

Det utgjorde ett erkännande att patriarken innehade och kunde utöva makt, även 

om denne inte kunnat förebygga det oönskade beteendet från början.422 Stafva 

återställer således balansen i relationen. Fast vi inte vet hur Gjörwells försök att 

kontrollera sin dotter påverkade henne i vardagen i Norrköping kan man dock 

konstatera att han fråntar sin dotter all känslomässig integritet. Detta genom att 

inte bara diskutera hennes känslotillstånd med hennes make, läkare och en 

gammal familjevän, utan även be dem att agera på sätt som han finner lämpligt 

för att få dottern att ändra sitt beteende.  

Stafva visar även fortsättningsvis stor beredvillighet att följa faderns råd i hur 

hon bör föra sitt liv. När Gjörwell 1798 till synes grundlöst anklagar sin vid denna 

tid 29-åriga dotter för att tillbringa alltför mycket tid stillasittande inomhus, 

tillbakavisar hon hans påstående och skriver att hon varje dag är ute och 

promenerar med sin svärfar. Detta åtföljs dock av en underdånig begäran att 

fadern ska skicka henne sina filosofiska levnadsregler för ökad lycka i livet. Här 

kan man notera att Stafva använder sig av samma typ av formulering som sin 

fader genom att påstå att hans benägenhet att följa hennes uppmaning är ett 

tecken på hans tillgivenhet. Denna formulering har dock till syfte att bekräfta 

faderns auktoritet vad gäller uppnåendet av lycka: 

Men om min söta far håller af mig, så skrif ofta och skicka mig 

philosophiska läro-reglor: ingen ting älskar jag så mycket som 

philosophien, nämligen min söta fars principer at tänka, at lefva, at 

omgås med människjor och lefva lycklig med sig sjelf. Ofta, ofta och i 

alla min söta fars bref til mig så strö in litet moral och philosophie: ty vi 

kunne ej vara rätt sälle, om vi ej bygge vår lycksalighet på dessa fasta 

grunder.423 

Två år senare och nio år efter att Stafva lämnat sin familj för att bosätta sig i 

Norrköping skriver hon ett brev till sin fader där hon ger en ingående skildring 

av hur hennes vardag ter sig. Vad gäller det egna känslolivet betonas hur hon 

alltid känner en munterhet som hon ibland kan förundras över. Hon känner sig 

aldrig mjältsjuk och försöker alltid att följa sunda principer. Hon framhåller att 

fadern ”är den, som med sin så goda moral hos mig nedlagt desse föresatser”.424 

På detta brev ger Gjörwell ett talande svar: 

                                                             
421 Linda A. Pollock, ”Rethinking patriarchy and the family in seventeenth-century England”, Journal 
of Family History 23:1 (1998), s. 5.  
422 Pollock (1998), s. 10. 
423 EpG 12:3 Nr 143 GEL till CCG ”Utur brefvet af den 23 aug. 1798” (Avskrift). 
424 EpG 12:4 Nr 133 GEL till CCG, 4/6 1800 (Avskrift). 
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Men huru månge kyssar är jag dig, aldrasötaste Stafva, skyldig för dit 

aldrakäraste vackra bref af den 4 dennes, uti hvilket du målar dig sjelf, 

och uti hvilket, såsom du skrifver, dit hjerta ligger aldeles öpet: et 

hjerta, som utgjör min heder, min glädje och min tröst; vågade jag 

tillägga också min högfärd: ty jag kan ej neka mig så mycken sjelfkärlek, 

at känna igen mig uti de flesta dina caractères-drag.425 

Bekräftad som sin dotters känslomässiga förebild har Gjörwell lyckats med sin 

ambition. 

 

Emotionella gemenskaper, makt och mobilitet 

 

 

I det föregående kapitlet resonerades kring hur familjen Gjörwell skulle kunna 

definieras som en emotionell gemenskap inom vilken vissa känslor värderas och 

andra marginaliseras. Exemplen i detta kapitel har enligt mig komplicerat detta 

påstående och visat på problematiska aspekter av Rosenweins teori. Rosenweins 

utgångspunkter kan främst användas för att visa på skilda normer mellan olika 

grupper, men säger mindre om hur olika gruppspecifika normer skapas och 

upprätthålls. På samma sätt som det kan finnas maktrelationer mellan olika 

emotionella gemenskaper, bör det rimligtvis finnas maktrelationer inom en 

emotionell gemenskap. Vad som utgör en tillflykt för Gjörwell, en gemenskap full 

av glädje och lycka, utgör i viss mån en tvingande norm för hans närmsta. 

Gjörwells försök att styra sina barns sätt att uttrycka känslor är kopplade till hans 

eget välbefinnande, behovet av en glättig känslomässig tillflyktsort att dra sig 

undan till. Men de är också kopplade till basala materiella frågor: ekonomi och 

biologi, arv och arvingar. Den gjörwellska korrespondensen visar exempel på att 

en emotionell gemenskap kan skapas och upprätthållas genom att någon tar sig 

rätt att föreskriva vilka känslor som är acceptabla att uttrycka och genom att 

underkänna och aktivt motarbeta känslouttryck som inte är önskvärda. 

Vaksamhet på andras känslor, användandet av känslor som utpressningsmedel 

och återkommande tillrättavisningar utgör således del av reglerande 

känslopraktiker som kan bygga upp en emotionell gemenskap. Denna gemenskap 

är samtidigt mer en ambition än ett faktum – en process, ett ständigt arbete för 

Gjörwell. Det är uppenbart att han inte alltid lyckas.  

Enligt Rosenweins teori kan emotionella gemenskaper skilja sig avsevärt i 

storlek – de kan utgöras av en hel nation eller en enskild familj. Människor kan 

röra sig mellan olika emotionella gemenskaper och anpassa sig efter rådande 

känslonormer. För Rosenwein tycks den interna dynamiken inom den 

                                                             
425 EpG 12:4 Nr 146 CCG till GEL, 27/6 1800. 
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emotionella gemenskapen vara i stort sett problemfri. Individen kan söka sig till 

en annan gemenskap om den egna inte passar:  

[E]motional communities do not seem to struggle with the effort to 

control their emotions. Because there are multiple emotional 

communities at any one time, the effort to conform to one does not bar 

finding another that is more congenial.426  

Men kan alla människor flytta sig mellan olika emotionella gemenskaper? Vad 

händer om en emotionell gemenskap utgörs av ens egen familj? Under 1700-talet 

var gifta kvinnor underställda sin make och ogifta kvinnor sin far eller någon 

annan manlig släkting ifall fadern var bortgången. Först 1882 blev en ogift kvinna 

likställd mannen vad gäller myndighet. Eva Helen Ulvros skriver att den  

allmänt vedertagna normen innebar att kvinnan betraktades som 

medlem i ett hushåll med manligt överhuvud. Hushållsföreståndarens 

plikt var att sörja för de underlydandes ekonomiska och sociala 

trygghet, och han hade också rätt att straffa hustru, barn och 

anställda.427 

Kunde man som hustru eller barn, omyndig och utan försörjning, under en tid 

som 1700-talet, söka sig till en ny emotionell gemenskap? Vilka alternativ fanns 

under sådana omständigheter? Vid den tid som behandlas i denna studie är de 

gjörwellska barnen inte längre direkt underställda faderns auktoritet, men det 

här är den miljö som de vuxit upp i och den far som de varit beroende av. För 

döttrarna som nästan uteslutande befunnit sig i hemmets sfär blir detta 

maktförhållande särskilt påtagligt. Barbara Rosenwein uppger även att 

könsaspekter bör beaktas i analysen av emotionella gemenskaper. Hon frågar sig:  

Did women form their own emotional communities? Were women, 

whether in their own communities or as part of larger groups, expected 

to feel differently from men – especially to be ”more emotional” than 

men?428  

Hon stannar således vid frågor om variation och behandlar inte aspekter av 

tolkningsföreträde och makt. Detta kapitel har visat att dessa också är frågor som 

bör tas hänsyn till. 

 
 

                                                             
426 Rosenwein (2016), s. 316. 
427 Ulvros (1996), s. 211. 
428 Rosenwein (2016), s. 314.  
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Sammanfattning 
 

 

 

Detta kapitel har visat hur familjelivet fungerar som en emotionell tillflyktsort för 

Carl Christoffer Gjörwell. Ett lyckligt hemliv betraktas som en kompensation för 

de besvikelser som han upplevt i sitt yrkesliv. Hos Gjörwell finns således en 

ambition att inom sin familj upprätta en gemenskap där främst känslor av lycka 

och glädje förekommer. Att främst kommunicera känslor av glädje utåt i 

offentligheten utgör samtidigt ett sätt för honom att bibehålla sin heder. Genom 

denna kommunicerande praktik kan han dölja den effekt som hans 

karriärmässiga missöden haft på honom.  

I förlängningen medför ambitionen att bibehålla ett lyckligt hemliv att stor 

vikt läggs vid att de gjörwellska barnen ska uppleva just lycka. Den mer 

melankoliska sensibilitet som hans barn ger uttryck för stöter sig mot denna 

ambition. I sitt föräldraskap använder sig Gjörwell av känslor som ett sätt att få 

barnen både att uppföra sig och känna på ett för honom önskvärt sätt. Implicit 

slår han fast att hans tillgivenhet är beroende av att barnen följer hans råd. I detta 

tycks han vara influerad av en ny form av föräldraskap som kom att idealiseras 

under 1700-talet. Denna uppfostringsmodell lade vikt vid att barn skulle 

uppfostras med ömhet snarare än stränghet. Fastän det kunde verka som att 

maktfördelningen inom familjen utjämnades, kunde detta snarare fungera som 

en mer förtäckt verkande, manipulativ föräldraauktoritet.  

De krav som Gjörwell ställer på sina barns känslohantering utgår inte enbart 

från hans känslomässiga preferenser och behov av att omge sig med glada 

familjemedlemmar. I detta kapitel har den centrala roll som känslor kunde inta i 

ett borgerligt familjeliv illustrerats. Uppvisandet av ett glatt sinnelag kunde 

utgöra en slags plikt för en borgerlig hustru med uppgift att trösta sin 

bekymmerstyngda make. Sorgsna eller upprörda känslor ansågs även ha skadliga 

konsekvenser för den kvinnliga reproduktionen, vilket lade ansvar på modern att 

undvika vissa intryck eller känsloupplevelser. 

I detta kapitel har jag diskuterat hur reglerande känslopraktiker med syfte att 

inskärpa vissa normer kunde utgöra del i konstruerandet av en emotionell 

gemenskap. Jag har diskuterat brister i Rosenweins teori och påvisat att aspekter 

av makt och möjlighet till mobilitet bör tas i större beaktning i analysen av 

emotionella gemenskaper. Detta gäller särskilt kvinnor vars rörlighet generellt 

sett varit betydligt mer begränsad än mäns. 
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6 

KÄNSLA, FYSIOLOGI OCH PATOLOGI 
 

 

I detta kapitel diskuteras de fysiologiska och patologiska aspekterna av känslor 

och sensibilitet, med särskilt fokus på kön och social status. Här behandlas hur 

familjen Gjörwell tolkar känslor utifrån rådande medicinska teorier och hur detta 

påverkar familjemedlemmarnas sätt att betrakta sin egen och andras biologiska 

förmåga att hantera känslor och sinnesintryck. Först följer en genomgång över 

hur man i tidigare forskning betraktat neurologisk patologi under 1700-talet. 

 

Den nya nervteorin 

 

På det kroppsliga planet var sensibiliteten relaterad till nervteorin. Under 1700-

talet började denna ersätta humoralpatologin som den rådande modellen för att 

förklara de fysiologiska aspekterna av känslor. Humoralpatologin hade sina 

rötter i antiken. Den grekiske läkaren och filosofen Galenos som levde på 100-

talet e.Kr. hade varit särskilt inflytelserik i utarbetandet av denna medicinska 

teori. Humoralpatologin centrerades runt fyra kroppsvätskor som ansågs 

strömma genom kroppen: blod, gul galla, svart galla och slem. Dessa kopplades i 

sin tur samman med de fyra elementen. Blodet var hett och fuktigt som luften, 

den gula gallan het och torr som elden, slemmet kallt och fuktigt som vattnet och 

den svarta gallan kall och torr som jorden. Sammansättningen av dessa vätskor 

bidrog till att bestämma en individs hälsa och temperament. Denna 

sammansättning berodde på ärftlighet, kön och ålder samt på yttre så kallade 

icke-naturliga faktorer som luft, mat och dryck, rörelse och vila, sömn och vaka, 

kroppsliga utsöndringar och själens passioner eller affekter. En individs 

humoralbalans var således redan sammansatt vid födseln, samtidigt som den 

delvis kunde påverkas av miljön. Ett överskott av en viss vätska gav en individ 

benägenhet att uppvisa ett visst temperament. Benämningar för dessa 

temperament förekommer i svenskan än idag: en hög nivå av gul galla gjorde en 

individ benägen till ilska (kolerisk), svart galla till sorgsenhet (melankolisk), 

överskott av blod bidrog till gladlynthet (sangviniker) och överskott av slem till 

ett lugnt och sävligt temperament (flegmatiker). Kvinnor ansågs vara kalla och 
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fuktiga och således ha en mer flegmatisk disposition än män som var torra och 

heta och därmed mer koleriska.429  

Under 1700-talet utmanades dessa antaganden av forskare som fokuserade på 

nervsystemets betydelse för hälsa och känsloliv. Historikern Fay Bound Alberti 

skriver: 

Although the circulation of fluids round the body still held important 

meanings as under humoralism, eighteenth-century theorists 

reconceptualized the body in which the fluids flowed. It was the solids 

(nerves and fibres) rather than its fluids that were conceived as the ”true 

basis of the body”.430 

Störst betydelse tillmättes kroppens förmåga att reagera på yttre stimuli, det vill 

säga sensibiliteten eller irritabiliteten hos kroppens nerver och muskelfibrer. 

Istället för att baseras på balansen mellan humoralvätskor ansågs en människas 

temperament till stor del påverkas av nervernas grovhet och elasticitet.431 

Nervösa åkommor ansågs ha sin grund i ett särdeles känsligt och mottagligt 

nervsystem. John Mullan betonar hur det i definitionen av dessa åkommor rådde 

en snårig gränsdragning mellan förfining och sjuklighet. De patologiska mentala 

tillstånd som diskuterades i samtiden var förbehållna de övre klasserna, och 

särskilt högbegåvade och intelligenta människor. En patologisk sensibilitet blev 

således ett tecken på utvaldhet, och utgjorde en slags välsignelse och förbannelse 

på samma gång – ett tema som gick igen i både medicinska skrifter och 

sentimentala romaner.432 Anne C. Vila skriver angående sensibilitetens tudelade 

position i Frankrike och Europa i stort: 

At the height of its conceptual popularity […] sensibility was situated 

somewhere between enlightenment and pathology: it was seen as 

instrumental in the quest for reason and virtue, but was also implicated 

in the epidemic of nervous maladies that seemed to be overtaking the 

population of France and of Europe in general.433 

Under 1700-talet blev nervösa åkommor en av de vanligaste typerna av sjukdom 

som patienter från överklassen sökte hjälp för.434 Efter mitten av 1700-talet 

kunde man i Storbritannien besöka särskilda nervläkare som specialiserade sig 

på denna sjukdomsbild. Denna typ av specialisering spred sig till länder som

                                                             
429 Fay Bound Alberti, Matters of the heart. History, medicine, and emotion [Elektronisk resurs] 
(Oxford, 2010), s. 19-20; Gail Kern Paster, Humoring the Body. Emotions and the Shakespearean 
Stage [Elektronisk resurs] (Chicago, 2004), s. 1-24; Liliequist, “Känslornas historia” (2012), s. 67-68.  
430 Bound Alberti (2010), s. 28-29. 
431 Bound Alberti (2010), s. 28-29; George S. Rousseau, ”’Originated Neurology’. Nerves, Spirits and 
Fibers, 1969-2004”, i Rousseau (2004), s. 32 ff; Lawrence (1979). 
432 Mullan (1988), s. 205-207. 
433 Vila (1998), s. 1. 
434 Stolberg (2011), s. 163.  



 

125 

 

 

Bild 18. Illustration över människans nervsystem från 1760-talet. 
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Frankrike och Tyskland och gjorde sig gällande in på 1900-talet.435 

Medicinhistorikern Michael Stolberg betonar hur uppkomsten av denna nya form 

av sjukdom innebar tydliga fördelar för läkare, både ur ett professionellt och 

finansiellt perspektiv. ”Nervösa besvär” blev en typ av åkomma som kunde 

förvandla exempelvis frekvent gäspande till symtom på en patologisk nervös 

irritabilitet, något som skapade ett outtömligt behov av läkartjänster, 

efterfrågade av rika personer som kunde betala.436  

Enligt Stolberg tillhör de nervösa diagnoserna en typ av sjukdomar där ett 

kulturellt inflytande har stor betydelse. De kan uppträda i väldigt olika skepnader 

och särskiljer sig därigenom från åkommor som till exempel syfilis eller 

smittkoppor som är lätt identifierbara och uppvisar i princip konstanta, identiska 

symtom över tid och mellan olika kulturer. De kulturellt influerande 

sjukdomarna faller inom nutida västerländsk medicin in under termer som 

maskerad depression eller psykosomatisk sjukdom. Den gemensamma 

nämnaren för dessa är att de inte kan förklaras genom en strukturell organisk 

förändring i kroppen och att humörsvängningar samt en vag sjukdomskänsla 

spelar en framträdande roll. Vanliga symptom som kopplas till psykosomatisk 

sjukdom är yrsel, svaghetskänsla, trötthet, rastlöshet, darrningar, kramper, 

sömnlöshet, oregelbundet hjärtslag, en trång känsla över bröstet och ångest.437 

Under 1700-talet betecknades dessa typer av åkommor bland annat som 

melankoli, hypokondri, hysteri och vapours eller, på franska, vapeurs. Förutom 

klass var dessa åkommor också kopplade till kön, då melankoli och hypokondri 

främst drabbade män medan kvinnor tenderade att drabbas av hysteri och 

vapours.438 Stolberg skriver att en geografisk variation i utbredningen av dessa 

åkommor uppmärksammades redan i samtiden. Medan vapeurs var en vanlig 

diagnos i Frankrike, förekom melankoli och hypokondri främst i Storbritannien 

och Tyskland. Medan franska patienter klagade över olika former av 

okontrollerade kropps- och sinnesrörelser som ofrivilliga ryckningar, 

lättretlighet, aggressionsutbrott, skratt- och gråtanfall berör patientbrev och 

journaler från Tyskland och England humörförändringar liknande dem som idag 

förknippas med depression. Symtombilden för hypokondri berörde främst 

magåkommor, illamående och en trång känsla över bröstet. Med tiden kom 

termen istället att syfta på en överdriven rädsla för sjukdom och död.439 Det kan 

noteras att den gjörwellska korrespondensen följer detta tyska och brittiska 

sjukdomsmönster, då melankoli och hypokondri är de huvudsakliga patologiska 

                                                             
435 Rousseau, ”’Originated Neurology’. Nerves, Spirits and Fibers, 1969-2004”, i Rousseau (2004), s. 
27. 
436 Stolberg (2011), s. 172. 
437 Stolberg (2011), s. 161-162. 
438 Denna differentiering mellan manliga och kvinnliga åkommor behandlas av John Mullan i kapitlet 
”Hypochondria and Hysteria: Sensibility and the Physicians” i Mullan (1998) och i Vila (1998), s. 229 
ff. 
439 Stolberg (2011), s. 163-164, 168. 
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känslotermer som förekommer medan inga referenser görs till ”vapeurs” (eller 

hysteri för den delen). John Mullan påpekar att hypokondri under denna period 

särskilt ansågs drabba lärda män som drog sig undan världen för att ägna sig åt 

intensivt tankearbete – män som bedömdes ha gjort en slags reträtt från den 

offentliga maskulina världen fylld av kommersiella och praktiska aktiviteter. Råd 

för hur hypokondrin kunde stävjas riktade därför in sig på att den drabbade skulle 

leva ett mer aktivt och företagsamt liv.440 Som nämnts tidigare ansågs kvinnor 

generellt inneha ett finare nervsystem än män, vilket gav dem en högre grad av 

sensibilitet. Detta ansågs i förlängningen ge dem ett mer förfinat moraliskt sinne, 

samtidigt som de löpte större risk att utveckla en patologisk hyperkänslighet för 

yttre stimuli.441 I samtiden satiriserades det över nervösa åkommor. Teckningen 

ovan driver med en man som anser sig vara drabbad av hypokondri. Satiren 

riktade även in sig på kvinnor som använde sina nervösa åkommor som en form 

av ursäkt för att undkomma besvärliga situationer eller som medel för att driva 

sin vilja igenom, till exempel tillåtas göra besök på fashionabla badorter under 

svepskäl att lindra nervösa besvär.442 Ett känt litterärt exempel på detta återfinns 

                                                             
440 Mullan (1998), s. 209-215. 
441 Meyer Spacks (2003), s. 56; Vila (1998), s. 225. 
442 Barker-Benfield (1996), s. 30-31. 

Bild 19. Brittisk satirteckning föreställande hypokondriker som väntar på assistans från sin läkare. 
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i Jane Austens Stolthet och fördom där modern i familjen Bennet ideligen 

använder sina påstådda nervösa besvär för att manipulera sina närmsta.443 

Samtidigt fick antaganden om den kvinnliga konstitutionens känslighet 

hämmande konsekvenser, då de kunde användas som argument för att begränsa 

kvinnors rörelsefrihet till hemmets sfär. Stolberg skriver att kvinnors lättretliga 

nervsystem ansågs göra dem illa lämpade att bedriva akademiska studier och i än 

mindre grad inneha offentliga befattningar: 

[F]orgoing such tasks and positions was in their own best interest: 

excessive stimulation or straining of their nerves, it was held, could 

inflict permanent physical damage on women. With their sensitive 

nerves and the resulting capacity for empathy, women were much 

better equipped for acting as loving wives, self-sacrificing mothers, and 

entertaining companions.444 

Denna syn på den sköra kvinnliga konstitutionen gör sig i hög grad gällande i 

familjen Gjörwell. 

 

Manlig styrka, kvinnlig svaghet – 

känsla och patologi i familjen Gjörwell 
 

Carl Christoffer Gjörwell tycks i allmänhet förhålla sig skeptisk till den 

patologiska sensibilitetens koppling till förfining. I ett brev till sin dotter 

kommenterar han den sjukliga nervositetens relation till hög status när han 

beskriver hur familjens läkare varje dag i en månad bjudit Brita Nora på ett glas 

vatten vid Djurgårdsbrunn. Enligt Gjörwell hade läkaren meddelat ”at detta glas 

vatten skulle fördrifva alla spasmer, coliker och maskar, samt stärka nerverne, 

hvilket af alt här i verlden är det förnämsta”.445 Med sin förmåga att bibehålla ett 

glatt sinne trots de motgångar som han upplevt ser sig Gjörwell som innehavare 

av en stark nervorganisation. I ett brev till Stafva där han diskuterar de missöden 

och svek som han drabbats av i sitt yrkesliv konstaterar han att dessa upplevelser 

snart hade kunnat ”gjöra slut på sjelfve den gröfre kroppen, om den varit af en 

svag nerv-bygnad; men kroppen var sund och samvetet rent: således kunde jag 

sätta mig öfver motgångar”.446  

                                                             
443  Jane Austen, Pride & Prejudice [Elektronisk resurs] (Global Media, 2007) s. 6, 7, 99.  
444 Stolberg (2011), s. 180. 
445 EpG 12:1 Nr 4 CCG till GEL, 4/7 1790. 
446 EpG 12:3 Nr 148 CCG till GEL, 3/7 1798. 
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Samtidigt ger han tydligt uttryck för de samtida uppfattningar som gjorde 

gällande att kvinnor av naturen innehade en högre grad av sensibilitet än män. 

Han uttrycker därför sin förvåning då en man, den danske författaren Jens Kragh 

Höst, uppger sig ha drabbats av nervsjuka. Höst hade uttryckt en vilja att göra 

Gjörwells bekantskap under ett besök i Stockholm, men hörde inte av sig som 

avtalat. Gjörwell beskriver senare hur det visat sig att Höst varit  

sjuk uti fjorton dagar af en feber, som aldrig borde anfäkta vårt kön, 

utan blott de tendre [ömma] och uti alt så intryckeliga damerne, jag 

menar nerv-sjuka. Den torde väl ock, i sammanhang med hela den 

öfriga organisationen, gjöra [Herr Höst] nog fallen för hypochondrie, 

hvartil en verlds- och människjo-kännare dessutom skulle vara nog 

benägen, om ej en sund physik och en bevärad philosophie förhulpo oss 

efterhand ifrån det tunga sinnes-grälet, och hvar med intet annat ändå 

vinnes än lifstrådens så omärkeliga afkorrtning.447  

En sund fysik och ”bevärad” filosofi är just också vad som hindrar Gjörwell från 

att brytas ned av sina motgångar. Dessa tillgångar kontrasteras här mot den 

danske författarens (kvinnligt konnoterade) fysiologiska sårbarhet, 

kännetecknad av stor känslighet för intryck. I sin uppfattning av nervsjuka som 

en typiskt kvinnlig åkomma skiljer sig Gjörwell från vännen Carl Gustaf Leopold, 

som inte tycks ha haft något problem med att beskriva sig som drabbad av denna 

sjuka. I ett brev skrivet under en vistelse i Stralsund meddelar Leopold att han 

planerar att resa tillbaka till Sverige i hopp om att finna bättre hälsa: ”Stralsund 

är dessutom det osundaste Climat för nervsjuka personer. Sverige, und zwar 

Upsala, tror jag skall bli mig nyttigare.”448 Detta kan i sin tur ställas i relation till 

det uppenbara förakt som litteraturkritikern Johan Henric Kellgren uttrycker för 

män som inte kan hantera starka sinnesintryck. I en utläggning om kompositören 

Glucks verk berömmer han hur denne väljer att tonsätta sådana pjäser som låter 

passioner rasa fram i sin hela styrka, sådane som manliga och 

känslofulla hjertan finna sin vällust uti, och som Fruntimrens svaga och 

nervlösa små-själar kallar för horreurer. Jag menar här med Fruntimer 

även en ansenlig hop böxdragare, af samma slag, som den Greken, som 

Diogenes befalte at knäppa up och visa af hvad kön han vore.449 

De som inte kan hantera starka passioner har inte bara svaga nerver, de är 

nervlösa enligt Kellgren. Förmågan att hantera intryck eller känslor likställs 

således med manlighet av både Kellgren och Gjörwell. Det finns dock en 

                                                             
447 EpG 12:3 Nr 140 CCG till GEL, 8/6 1798. 
448 Carl Gustaf af Leopold, Samlade skrifter. Avd. 2, Brev, D. 7, Supplement, H. 14 (Stockholm, 1991), 
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449 Johan Henric Kellgren, Samlade skrifter. D. 4, Prosaskrifter från Stockholms postens 
begynnande till och med 1784, Sv. vitterhetssamf. (Stockholm, 1944), s. 90.  
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avgörande skillnad mellan dem. Även om Gjörwell också uppskattar Glucks 

musik har han generellt sett inget till övers för starka och rasande passioner.  

Samtidigt är de inte något som han skulle ha svårt att hantera – det är snarare så 

att han inte värderar dem. Här uppstår således paradoxen att Gjörwell, som just 

för sin känslosamhet och sentimentalitet betraktats som omanlig, själv inte alls 

uppfattar sig som sådan. Detta eftersom en stark och sund fysik, glädje och 

förmågan att på ett känslomässigt plan övervinna motgångar är utmärkande drag 

hos honom. Denna förmåga tycks han i sin tur likställa med (en manligt 

konnoterad) själslig styrka. I ett brev till en vän kommenterar han sin inställning 

gentemot den illvillighet som omgivningen tidvis visat mot honom: 

 Skulle andras last, orätt, otack förhindra min tanke, min känsla, at höja 

mig öfver dem? Det utgjör styrkan uti en själ, at vara öfver sin tid, sina 

samtida; at uti medel-ståndet, på afståndet, uti ensligheten kunna vara 

ädel och lycklig.450  

I denna uppfattning bekräftas han av vännen Knut Leijonhufvud som i ett brev 

skildrar ”den styrka i själen” och ”den manliga sanning, som endast tillhör en 

Gjörwell at uttrycka i alt hvad af honom skrifwes, och tänckes”.451 Just själslig 

styrka var något som associerades med manlighet i samtiden. I sin avhandling 

över Thomas Thorilds genikoncept påpekar idéhistorikern Kristina Nordström 

att vad ”som primärt framhålls som utmärkande för det manliga, manligheten 

och mandomen i Thorilds skrifter är själens styrka. Motsatsen beskrivs som 

själslig vekhet eller svaghet”.452 Själslig styrka var även temat för Gustaf Fredrik 

Gyllenborgs uppskattade ode från 1766, betitlat just ”Själens styrka”. Detta ode 

publicerades av Gjörwell i en av hans tidskrifter och benämndes av honom som 

ett av de förträffligaste stycken inom svensk diktkonst.453 Gyllenborg uppgav att 

han skrev detta som ett sätt att hjälpa sig själv uthärda bistra tider under det 

politiskt turbulenta 1760-talet och som ett sätt att bearbeta förlusten av kära 

vänner. Under samma turbulenta period upplevde han även stora ekonomiska 

problem. I sin levnadsteckning skriver Gyllenborg att det sätt varpå han hanterat 

dessa svårigheter visade att han själv innehade den typ av själslig styrka som han 

skildrat i sin poesi. Hans förhållningssätt bär tydliga likheter med Gjörwells – 

Gyllenborg hämtar kraft ur sin personliga filosofi och berörs inte av yttre 

omständigheter: 

Det har kostat mig mera plåga att i minnet återkalla alla dessa förluster 

och dem beskrifva än fordom att dem lida. Jag behöfde ej visa mig 

orörlig. Jag var det i verket. Om hedern däraf bör tillegnas min sorglösa 
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karaktär eller min filosofi, kan jag ej säga. De instämde båda att därtill 

bidraga. Jag behöfde ej blygas att hafva beskrifvit själens styrka, då den 

bevittnades af mitt eget exempel.454  

Gjörwells uppfattning om sitt eget känsloliv kan därmed betraktas som manligt 

kodat. Gyllenborg och Gjörwell var födda samma år, 1731. Om det var manligt att 

inneha en stark nervorganisation, kunna hantera sinnesintryck och kunna sätta 

sig över motgångar, hur betraktade Gjörwell då egentligen sonen Calle som 

nedtrycktes av yttre omständigheter och gav uttryck för sin melankoli? Och 

vännen Leopold som själv uppgav sig lida av nervsjuka? Möjligtvis föreligger en 

generationsskillnad i synen på manlighet och förmåga att hantera känslor. Den 

yngre kan vara mer benägen att associera sig själv till patologiska uttryck för 

sensibilitet. Hur relationen mellan sensibilitet och manlighet förändras under 

1700-talet kan vara en fråga värd en närmare undersökning. 

Ur ett fysiologiskt perspektiv betraktar Gjörwell även den egna 

känslohanteringen som frisk och hälsobringande, samtidigt som hans starka 

nerver gör honom mindre benägen att drabbas av rent fysiska åkommor. I ett brev 

till paret Lindahl meddelas att Brita Nora blivit sjuk på julafton och att han själv 

mått illa, ”hvilket såsom ovanligt och icke hörande til min nervbygnad, lärer länge 

följa mig”.455 I sin förlagsverksamhet gav sig Gjörwell också in på det fysiologiska 

fältet. 1798 publicerade han en svensk översättning av den inflytelserike tyske 

läkaren Christoph Wilhelm Hufelands bästsäljande skrift Die Kunst, das 

menschliche Leben zu verlängern under titeln Konst at lefva länge. I detta verk 

utgick Hufeland från en vitalistisk teori. Denna gjorde gällande att 

människokroppen hade en inneboende livskraft som den enskilde individen 

antingen kunde nära eller förbruka. Individens förmåga att på ett gott sätt 

hushålla med denna kraft var direkt kopplad till livslängden. Ett gott 

handhavande av den egna livskraften kunde leda till ett långt liv och principiellt 

sett ansåg Hufeland att en människa kunde bli 200 år gammal. Författaren 

presenterade också en rad konkreta råd för hur en person borde agera för att öka 

sin livslängd i vad Karin Johannisson benämner ”ett friskvårdsprogram med 

delvis starkt moraliska inslag”.456 Det är tydligt att Gjörwell identifierar sig med 

Hufelands definition av ett positivt och livsbefrämjande leverne. I ett brev till 

Stafva bifogar han ett utdrag ur den nyligen utgivna boken där alla de 

karaktärsdrag hos personer som typiskt sett lever länge specificeras. Förutom 

kännetecken som att ha ett optimistiskt sinnelag, att älska sysselsättning, stilla 

betraktelser och naturen, och att sträva efter huslig lycka, är den långlivade   

                                                             
454 Gustaf Fredrik Gyllenborg, Mitt lefverne. 1731-1775. Själfbiografiska anteckningar [Elektronisk 
resurs] (Stockholm, 1885), s. 71. 
455 EpG 12:5 Nr 151 CCG till GEL och JNL, 11/1 1805. 
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(Stockholm, 1990), s. 175.  



 

132 

i gemen glad, talsam, deltagande, öpen för glädje, kärlek och hopp; men 

tilsluten för känslor af hat, wrede och afund. Des passioner blifva aldrig 

häftiga och förtärande. Kommer det nånsin til verkelig förargelse och 

vrede, så är det mera et nyttigt upvärmande, en tilkonstlad och 

välgjörande feber, utan gallens öfverflödande.457 

Gjörwell frågar sedan dottern om hon känner till någon som innehar nästan alla 

dessa egenskaper. Uppenbarligen betraktar han detta som en karaktärisering av 

sig själv – Gjörwells lugna och glada sinne kan garantera honom ett långt liv. 

Stafva bekräftar honom också i denna uppfattning:  

Ja, visst kände jag igen min papas egen person i bilagan som angick 

Hufeland – Ack! Måtte min egen söta far lefva och blifva mycket 

gammal! Det är vårt gladaste hopp; då vilje vi äfven så gerna blifva 

gamle! – Jag önskar så mycket at få en bok af Hufeland; då skal jag visst 

deri läsa litet hvar dag.458 

En uppdelning mellan en frisk, manligt kodad känslohantering och feminin 

patologi gör sig också tydligt gällande i den gjörwellska familjen. Om Gjörwells 

kroppsliga konstitution och nervorganisation är starka betraktas hustruns och 

dottern Stafvas som desto svagare. Efter den lindahlska konkursen skriver han 

till dottern: ”Gud uppehålle dina sinneskrafter, ty jag föreställer mig lätt, huru 

mycket du, hälst med din sensibilité, nu måtte lida.”459 Gjörwell gläder sig när 

han vid ett tillfälle får höra att dottern tillfrisknat efter en tids sjukdom. Han ber 

henne dock hädanefter vara mer försiktig med sin hälsa: ”Men sötaste du! Agta 

hälsan mycket väl, hälst nu i början af vintern, hvars första köld är altid så 

sensible för svaga constitutioner.”460 Den könade aspekten i synen på svaga och 

starka konstitutioner skiner även igenom i det sätt varpå dottern Louise beskrivs 

som innehavare av en manligt definierad fysik. Hennes med åren tilltagande 

sjuklighet förvånar därför fadern: 

Lilla Louises hälsa är ovanligt klen, och det emot alles vår förmodan: ty 

lilla Stafva mins nog, huru stark hon var på Djurgården, mera gosse än 

flicka; men just hennes vårdslöshet och så föga respect för årstiderne 

hafva gifvit hennes bröst en svaghet, som alt mera tiltager.461 

Detta kan relateras till hur Gjörwell betraktade dansken Hösts nervsjuka – den 

kroppsliga styrkan eller svagheten stämmer inte alltid överens med individens 

kön. Kontrasten mellan döttrarna betonas också uttryckligen av Gjörwell, som 

konstaterar att medan Stafva gärna sitter stilla och förstärker sin mjältsjuka, är 

                                                             
457 EpG 12:3 Nr 119 CCG till GEL, 13/3 1798. 
458 EpG 12:3 Nr 126 GEL till CCG, 26/3 1798 (Avskrift). 
459 EpG 12:4 Nr 61 CCG till GEL, 16/8 1799. 
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Louise en ”utevandrande yrhätta” vars oförsiktighet med sin hälsa också vållar 

föräldrarna bryderier. Deras råd och förmaningar till Louise riktar därför in sig 

på att få henne att stilla sig.462  Stafva å sin sida tycks instämma i faderns 

kategorisering av henne själv, genom att betona den patologiska tendensen i sin 

egen sensibilitet.  

 

En fashionabel patologi 

 

Stafva Lindahl tycks uppfatta att hon befinner sig på gränsen till en sjuklig 

sensibilitet. ”Nervsjukan” ligger för henne lurande som ett hot som måste 

avstyras. Här bistår Hufeland med vägledning. I ett brev till fadern framhålls hur 

hon ofta läser dennes verk. Hon aktar sig för allt ”som kan föda nerv-sjuka” och 

”för alla känslo-öma intryck”, vilket medför att hon lever sina dagar ”lugnt och 

gladt”.463 Stafvas extrema känslighet bidrar till att hon måste vara försiktig med 

vilka slags intryck hon utsätter sig för. När hon förklarar för väninnan fru 

Kuhlman att hennes höga grad av sensibilitet hindrar henne från att besöka en 

känslofull pjäs är det inte bara omgivningens hån som hon fruktar – hon betonar 

även att hennes hälsa ”värklin dervid lider ganska mycket”.464 Samma tema 

återkommer i Stafvas korrespondens med musikläraren Anders Carleström. 

Carleström bodde i Norrköping, hade en lungsjuk hustru och en dåligt betald 

tjänst. På något sätt hade han kommit i kontakt med paret Lindahl och stöttades 

ibland av dem ekonomiskt. I honom fann Stafva Lindahl en i allra högsta grad 

sensibelt likasinnad. I ett av Carleströms brev förs en ingående diskussion om 

vilken slags musik som den sensibla människan kan tåla att lyssna på. Den stora 

effekt som vissa instrument har på hennes sinne har uppenbarligen tidigare 

framställts som problematisk av den musikälskande Stafva. Samtidigt som 

Carleström ödmjukt försöker att påvisa sina egna känslors grovhet, beskriver han 

den sensibla reaktion som musiken ger upphov till hos honom själv. Han tror att 

Stafva 

med så innerligen fin hörsel och känslor, samt så spända nerver, ej kan 

fördraga det grossiera som är i så väl klaver- som violin-musik. 

Blåsmusik är jag viss mattar er mindre, och ännu mindre glas-

harmonika. O! Det är änglarnes språk, och det skall ni visst tåla. Annars 

skall det ock hända alla öma personer, at de af musikens utöfning lida 

ganska mycket – jag vill just ej taga mig sjelf till exempel – mina känslor 

äro så grofva – men ändå känner jag ibland vid mitt klaver, då jag spelar 
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mina favorit-stycken, en rörelse som liknar feberanfall och lemnar efter 

sig en dödande matthet. För mycket spända nerver måste väl dertill 

vara orsaken – o! men denna matthet är ändå så ljuf.465 

Monique Scheer uppger att mobiliserande känslopraktiker ofta är 

”distribuerade”, det vill säga att de utförs tillsammans med andra människor, 

med hjälp av föremål, estetiska arrangemang och teknologier. Som nämndes 

inledningsvis kan detta innebära att man söker sig till vissa platser eller använder 

musik eller personliga minnessaker för att hantera sina känslor. Känslor behöver 

dock inte mobiliseras aktivt, utan vi kan konfronteras med stämningar som 

mobiliserar icke önskvärda känslor. Detta leder i sin tur till andra mobiliserande 

praktiker. I Stafva Lindahls fall innebär detta att hon måste undvika situationer i 

vilka känslor som är destruktiva för den egna hälsan skulle kunna mobiliseras, en 

slags undvikande praktik. Olika konstyttringar framställs här som potentiellt 

problematiska; en pjäs får inte vara alltför berörande och viss musik måste 

undvikas för att hälsan inte ska lida av de känsloreaktioner som de kan ge upphov 

till. Tillvaron måste helt enkelt sonderas i förväg för att den egna hälsan ska 

kunna skyddas. Detta förhållningssätt kan relateras till samtida tankegångar som 

såg ett samband mellan patologisk sensibilitet och livsstilsfaktorer.  

I samtiden betraktades sensibiliteten delvis som medfödd, delvis som möjlig 

att kultivera och påverka med hjälp av yttre faktorer.466 På detta vis utgjorde den 

en kombination av miljömässiga och medfödda aspekter på liknande vis som 

humoralpatologin. Det rådde konsensus bland 1700-talets läkarkår att de nervösa 

besvär som snabbt ökade i omfattning under seklet till stor del utgjorde en 

civilisationsåkomma, ett tecken på att människan fjärmat sig från naturen i alltför 

hög grad. Denna synpunkt understöddes av det faktum att det i nästan 

uteslutande grad var människor från samhällets övre skikt som drabbades av 

dem. Samtidigt rådde konsensus om att nervösa besvär inte existerade på 

landsbygden eller hos så kallade exotiska folkslag. Nervösa åkommor betraktades 

således också som relaterade till livsstil. Stolberg påpekar att det fanns en rad 

inslag i en fashionabel livsföring som ansågs ge upphov till patologisk sensibilitet 

genom att försätta nervsystemet i ständig spänning. Dessa inkluderade brist på 

motion, kryddstark mat, moderiktiga stimulantia såsom kaffe, te, choklad och 

tobak samt vad som karaktäriserades som en överdriven erotisk stimulering 

framkallad av en intensiv social kontakt mellan män och kvinnor. Därtill, och 

särskilt relevant för det gjörwellska fallet, den så kallade artificiella stimuleringen 

av fantasin genom musik, romaner och teater.467 Historikern James Kennaway 

skriver att just musikens stimulering av nervsystemet började att betraktas som 

allt mer problematisk ur ett hälsoperspektiv under slutet av 1700-talet. Detta var 

betydligt senare än vad som hade varit fallet med andra så kallade lyxprodukter 
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som romaner och kaffe. Angående kopplingen mellan stimulering och sjukdom 

skriver han: 

This emphasis on the role of stimulation in sickness became the basis 

for what one might call ”cultural hygiene” – a medical critique of the 

supposedly over-refined, nervous character of modern civilized life – a 

critique of excessive sensibility.468 

Paradoxalt nog var det glasharmonikan, det instrument som Carleström 

rekommenderar Stafva att lyssna på, som ansågs särskilt farlig för nervsystemet. 

Glasharmonikan uppfanns av Benjamin Franklin på 1760-talet. Kennaway 

skriver att dess karaktär av nymodighet och det ovanliga ljud som den 

producerade ”made it a key battleground in discourses about women’s nerves”.469 

Av vissa debattörer antogs instrumentets överstimulerande effekt kunna leda till 

svår sjukdom eller död hos kvinnor. Vid slutet av seklet antogs att 

glasharmonikans ledande utövare alla dukat under för dess påfrestningar.470 En 

modern, fashionabel livsstil innebar således tydliga risker för hälsan. Stolberg 

betonar samtidigt att ju mer vanligt förekommande dessa nervösa åkommor blev, 

desto mer riskerade de drabbade att misstänkas för att simulera, eller åtminstone 

överdriva, sina besvär.471 Anne C. Vila skriver på samma tema: 

We should remember […] that even morbidity can be made fashionable. 

For those who lived in the Enlightenment’s cultural climate of delicacy 

[…] sensitivity taken to the point of infirmity was not just prevalent but 

chic: it was a marker of rank and refinement, of being up to date. Thus, 

just as vaporous complaints were ubiquitous among aristocratic ladies, 

so too, the true scholar was a sickly fellow; and the bourgeoisie, eager 

to keep up, also felt vulnerable to nervous disorders and actively sought 

medical guidance.472  

Genom att å ena sidan betona den egna sensibilitetens patologiska tendenser 

lyckas Stafva Lindahl hävda sin individuella status och förfining. Samtidigt, 

genom att å andra sidan betona hur hon undviker de faktorer som kan förstärka 

denna patologi – alltför känslosamma intryck, ömma pjäser och påfrestande 

musik – kan hon inte anklagas för att ytterligare bidra till denna genom sin 

livsstil. Kvar finns bara en konstitutionell sensibilitet. Härmed kan hon även 

undvika potentiell kritik att hon avsiktligt skulle handla på ett sätt som befordrar 

                                                             
468 James Gordon Kennaway, Bad vibrations. The history of the idea of music as cause of disease 
(Farnham, Surrey, 2012), s. 32.  
469 Kennaway (2012), s. 44. 
470 Kennaway (2012), s. 45. 
471 Stolberg (2011), s. 184.  
472 Anne C. Vila, ”Introduction. Powers, Pleasures, and Perils of the Senses in the Enlightenment Era”, 
i Anne C. Vila (red.), A cultural history of the senses. Vol 4, In the age of Enlightenment (London, 
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de destruktiva tendenserna i sin sensibilitet – en kritik som i varje fall hennes far 

inte skulle vara sen att rikta mot henne.  

 

 

 

 

 

 

Bild 20. Benjamin Franklins glasharmonika 
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En alltför ömhetsfull hustru 

 

Den allra starkaste patologiska sensibiliteten finner dock Gjörwell hos sin egen 

maka. Brita Nora är för honom den oroliga, ”nästan för ömhetsfulla hustrun”,473 

innehavaren av ett svagt och retligt nervsystem och stor sensibilitet. Denna 

sensibilitet ger upphov till fysiska åkommor som ständigt oroar honom. En 

särskild påfrestning för hustruns nervsystem uppstår när sonen Calle 1794 

beslutar att åka på en bildningsresa till Rom för att studera arkitektur. Gjörwell 

skriver till paret Lindahl att hustruns sinne aldrig kan övervinna det faktum att 

sonen ska resa så långt medan de franska revolutionskrigen härjar i Europa. 

Sedan hon fått vetskap om resan är hon aldrig riktigt frisk, utan lider av orolig 

sömn, kolikanfall, feber och blodspottning samt svåra attacker av 

nervsvagheter.474 Efter Calles avresa beslutar Brita Nora att inhysa paret 

Gjörwells sjuklige unge vän Lars Dalman i sonens rum. Detta beskriver Gjörwell 

som en särskilt destruktiv situation för hustruns sensibilitet i ett brev till paret 

Lindahl:  

Således när lilla Bribri är där i rumen, hvilket sker ofta, så väckas alla 

öma känslor på en gång, alla minnen och lidanden samlas på en gång 

inom det goda hjertat; så rinna tåre-floder, så vankas sömnlösa nätter, 

så skonar man sig intet, så förkyler man sig, så får man den fatale, ja 

visserligen den en gång så fatale coliken &c. Til alt detta måste jag vara 

åsyna vitne; jag respecterar motiverne, men lider af följderne […].475 

Det kan antas att Gjörwell respekterar motiven för hustruns oro just därför att de 

väcks av hennes kärlek till sitt barn. Som nämndes ovan ansågs kvinnors känsliga 

nervsystem göra dem väl lämpade för rollen som kärleksfulla hustrur och 

självuppoffrande mödrar, medan akademiska studier och offentliga befattningar 

kunde ha en destruktiv effekt på deras konstitution. I Brita Noras fall beskrivs det 

tvärtom vara just rollen av hustru och mor som tär på hennes hälsa – hennes 

kärlek och oro för de sina har en självdestruktiv kraft. Men det är inte enbart oro 

för nära och kära som påverkar hustrun fysiskt. Gjörwell uppger att plötsliga 

förändringar i väder och vind får stora konsekvenser för en konstitution så svag 

som hustruns. Under en vädermässigt ombytlig vinter och vår lider Brita Noras 

retliga nervbyggnad särskilt mycket och ger henne en så allvarlig tryckning över 

bröstet att hon måste åderlåtas.476 Vindens påverkan på nervsystemet beskrivs 
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också kunna leda till kolikanfall. I ett brev till dottern skriver Gjörwell att 

hustruns 

svaga nerv-système plågar henne och oroar oss beständigt. Vi hafve fått 

en liten försmak af vintern, och söta mor skulle gå ut och köpa sig et par 

bättre glasögon; men vädret blåste, hon blef kall om lifvet och fick sedan 

om aftonen en colik, som om natten blef en den faseligaste.477 

Det bör framhållas att detta är Gjörwells uppfattning av Brita Nora. Det är han 

som diskuterar hustruns svaga nervorganisation och sjukliga tillstånd. I de 

relativt få brev som finns bevarade från hustrun nämner hon inget om dem själv. 

I relation till Brita Noras sensibilitet framställer sig Gjörwell också som ett slags 

offer. I kontrast till hur han betraktar sina barns uttryck för mjältsjuka eller 

oroliga känslor som ogrundade eller självförvållade, tycks hustrun till stor del 

vara utan förskyllan i sin häftiga upplevelse av negativa känslor. Brita Nora 

beskrivs istället genomgående som drabbad av sin fysiska konstitution, av en 

sensibilitet som frestar på både sinne och kropp. Vad gäller hustrun använder 

Gjörwell således en rent fysisk förklaringsmodell till känslornas uppkomst och 

bemöter dem på ett annat sätt – för att undvika att Brita Noras nervsystem 

upprörs undanhåller han genomgående information som skulle kunna oroa 

henne. Under sonens resa förefaller risken att Frankrike ska attackera Italien allt 

mer trolig, vilket skulle kunna försätta honom i stor fara. Gjörwell döljer sina 

farhågor för hustrun och anförtror dem istället till paret Lindahl. Han konstaterar 

att ”detta är en sträng, på hvilken ingen, vid hennes lif tilgjörandes, må röra; men 

mig plågar denna tanke beständigt, fast jag håller den inom mig sjelf. Gud hjelpe 

honom, henne och mig!!!”478 På liknande vis undanhålls detaljer om händelser 

som påverkar familjens ekonomi och information om hans egen och andra 

familjemedlemmars hälsa. Listan kan göras lång. När Gjörwell tappar sin 

plånbok fylld av pengar och viktiga papper beslutar han först att inte berätta vad 

som hänt för hustrun.479 Då Gjörwell befarar att sonen på sin hemresa från Rom 

ska välja en färdväg genom det krigsdrabbade Frankrike törs han heller inte delge 

detta för Brita Nora.480 Och när Gjörwell själv planerar en Norrköpingsresa dröjer 

han in i det längsta att berätta detta för hustrun.481 Då han en vinter faller på 

gatan och stöter sitt korsben undanhåller han detta för Brita Nora.482 När 

familjens Lindahls handelsbolag går i konkurs döljs vidden av de ekonomiska 

konsekvenserna för hustrun.483 När illasinnade rykten om Gjörwells handel 

                                                             
477 EpG 12:3 Nr 181 CCG till GEL, 16/11 1798. Se även EpG 12:3 Nr 102 CCG till GEL, 12/1 1798 och 
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sprids i Norrköping får hon inget veta.484 När brev från paret Lindahl uteblir 

under en längre tid oroas Gjörwell över tystnaden, men undanhåller detta för 

hustrun, o.s.v.485 Gjörwell tycks i stort acceptera hustruns sårbarhet som ett 

biologiskt faktum och ägnar sig åt en slags undvikande praktik, det vill säga att 

han hindrar vidarebefordrandet av information som skulle kunna leda till att 

skadliga känslor mobiliseras hos hustrun. Hans möjlighet att kommunicera med 

henne kringskärs således markant genom att vissa ämnen inte betraktas som 

möjliga att behandla. Istället anförtror sig Gjörwell åt paret Lindahl. Eftersom 

Brita Nora är ekonomiskt beroende av maken och hans handel innebär detta att 

hon inte delges information som påverkar hennes livssituation och framtid. Brita 

Nora verkar i sin tur kringgå Gjörwell i försök att påverka parets ekonomi. Vid ett 

tillfälle uppdagas att hon bett svärsonen Lindahl om finansiellt stöd. Detta 

framkommer i ett brev från Lindahl där han ber hälsa svärmodern att han ännu 

inte kunnat bistå paret på grund av tillfälligt ökade utgifter. Gjörwell skriver: 

Detta förstod jag ej til fullo, utan jag frågade lilla goda Bibi, läste up 

dessa rader, och bad henne uplysa dem; men hon ville ej svara, utan 

tårarne kommo henne i ögonen. Deraf slöt jag, at något aftal, vid din 

sista härvaro förl[idne] år, blifvit yttradt, men som jag aldrig afvetat; 

och at hon lider deröfver, at vi behöfva falla våra k[ära] barn til last.486 

Familjens ekonomi var i allra högsta grad en angelägenhet för Brita Nora och 

undanhållandet av information om dess tillstånd minskade hennes möjligheter 

att påverka den. På ett plan kan detta betraktas som en slags paternalistisk 

maktutövning över hustrun vars handlingsmöjligheter därigenom kringskärs. 

Varför Gjörwell ändå i större grad tycks acceptera sin hustrus känslosamhet till 

skillnad från sina barns kan vi bara spekulera i. I tidigare kapitel skildrades den 

borgerliga familjeidealisering som utmärkte familjen Gjörwell. Denna 

idealisering av familjerelationerna kan göra det mindre befogat att kritisera 

känsloreaktioner som relateras till oro över barn och make. Som kommer att 

                                                             
484 EpG 12:5 Nr 68 CCG till GEL, 7/10 1802. 
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att bidra till inhandlandet av en ny rock åt Gjörwell, något som han motsätter sig när han får reda på 
det. Detta exempel visar även prov på de förvecklingar som uppstår när hustrun undanhålls 
information om makens affärer. Under denna tid går rykten om att Gjörwell bedriver handel på 
bedrägligt vis, något som införskaffandet av nya kläder skulle kunna bekräfta. Gjörwell skriver till sin 
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det är mycket nödigare. Hade min k[ära] Bibi vetat af de rygten, som man utspridt i Norrköping om 
hemliga försäljningar för min räkning, men jag altid dolt för henne, säkerligen hade hon underlåtit, 
at gifva minsta anledning til nya tal- och squallerämnen. Dock nog härom, ty jag mår altid illa, när jag 
tänker på den både osanningen och gemenheten.” Se EpG 12:5 Nr 68 CCG till GEL, 7/10 1802. 
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exemplifieras nedan är just oro över familjemedlemmars hälsa något som 

Gjörwell själv ofta uttrycker (även exemplifierat ovan i hans kommentarer om 

hustruns hälsa). I detta avseende skiljer han sig inte så markant från sin fru, 

förutom att hans egen oro inte får sådana destruktiva konsekvenser. Det kan även 

vara så att Gjörwell inte anser sig vara i en position att tillrättavisa hustrun på 

samma sätt som barnen. Det vill säga att fadersrollen ger honom auktoritet att 

intervenera i sina barns liv, men att rollen som äkta man inte ger honom samma 

makt över hustrun. Den herrnhutiska trosinriktning som Gjörwell hyste 

uppskattning för gav även kvinnor relativt stor handlingsfrihet och tillerkände 

dem en förhållandevis jämlik position med män.487 Vad som går att sluta sig till 

från detta exempel är att Gjörwell har en ambivalent uppfattning om känslor 

uppkomst. De betraktas i vissa fall som något individen själv väljer, i vissa fall 

som grundande i biologi och därigenom svåra att påverka. Ska familjen Gjörwell 

betraktas som en emotionell gemenskap kan man även sluta sig till att det inom 

den ställs skilda krav på kvinnors och mäns rent biologiska förmåga att hantera 

känslor och sinnesintryck.  

I ett brev som Gjörwell skriver till hustrun under en resa till Norrköping 

synliggörs dock samma typ av reglerande känslopraktiker som han utför mot sin 

dotter, det vill säga att han både skuldbelägger och förmanar i syfte att 

åstadkomma ett förändrat känsloläge. I jämförelse med den ton som används mot 

Stafva är den mot hustrun mer milt förebrående. Brevet föranleds av att Gjörwell 

under sitt besök hos paret Lindahl får ett brev från en familjevän som skriver att 

Brita Nora blivit sjuk av oro samma kväll som Gjörwell avreste. Till hustrun 

skriver han att detta brev innehöll  

detailer, som icke annat kunde än högeligen oroa, tilskynda mit hjerta 

smärtande känslor, just då jag sitter vänskapen och glädjen midt uti 

skötet. Hvarföre skal ett så genomgodt och välgjörande hjerta, som dit, 

oroas til den grad, at hela både själen och kroppen skola lida för det, at 

en vän, en trotjenare får njuta et nöje, hälst et så vackert nöje, som det 

för en far, at se och omfamna kära, taksamma och lyckliga barn? När 

har jag icke med innerligaste glädje både beredt och sedt det verkställas, 

som gjort dig et nöje? Aldrig har jag lidit, när lilla Bribri rest til våra 

andra barn, ja gjort hela resor rundt om vårt stora verldshaf, jag menar 

hela Mälaren.488  

Gjörwell betonar här de konsekvenser som Brita Noras oro får för honom själv. 

Hennes oro smärtar honom och förtar nöjet i att få träffa dottern. Han framhåller 

missunnsamheten i hustruns känslor, en missunnsamhet som egentligen inte 

svarar mot hennes goda och välgörande hjärta. Han ställer hennes 

sinnesstämning i kontrast till hur han själv har reagerat när hustrun rest för att 

                                                             
487 Ann Öhrberg, ”Den smala vägen till modernitet. Retorik och människosyn inom 1700-talets 
svenska herrnhutism”, Kyrkohistorisk årsskrift 107 (2007), s. 57. 
488 EpG 12:2 Nr 121 CCG till BEG, 19/9 1796. 
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träffa deras andra barn. Sammantaget kan konstateras att hanterandet av övriga 

familjemedlemmars känslosamhet är ett ständigt pågående arbete för Gjörwell. 

 

Känsla, fysisk sjukdom och död 

 

Enligt Anne C. Vila fick nerv- och sensibilitetsteorins framväxt under 1700-talet 

som konsekvens att den tidigare gällande dualismen mellan sinne och kropp 

mjukades upp. Detta eftersom stor vikt lades vid både kroppens och sinnenas 

reaktion på yttre stimuli. Vila skriver: ”The always crucial mind/body relation 

changed orientation, and the complex involvement of sensory perception in that 

relation underpinned several of the period’s defining medico-philosophical 

debates.”489 Denna nära koppling mellan sinne och kropp kan också skönjas i den 

gjörwellska korrespondensen, i vilken vi finner flera exempel på att en direkt linje 

dras mellan upplevelsen av sorg och oro och förekomsten av fysisk sjukdom. Då 

nervorganisationen anses påverka både känslor och fysisk hälsa upprättas ett 

direkt samband mellan det mentala och det kroppsliga. Känslor blir på detta sätt 

också farliga fenomen, som till och med kan leda till individens död. Ovan 

beskrevs hur Brita Nora drabbades av ett rent somatiskt besvär som 

blodspottning på grund av sin oro över sonens utlandsresa. En liknande effekt 

märks hos Gjörwell själv när dottern Louise 1806 avlider i föräldrarnas hem. I ett 

brev till Stafva beskrivs hur han reagerar på dotterns död. Både sinne och kropp 

påverkas starkt och upplevelsen leder till en två veckor lång sjukdomsperiod:  

Jag för min del blef så starkt rörd, at jag följ[ande] dagen blef sjuk, och 

är ännu opasslig: så at söta mor nu fåt en ny patient uti mig at sköta. 

När jag en gång återvinner krafter och mina sinnen litet få hämta sig 

skal du få et fullständigt bref om alt; får blott i förväg nämna, at din 

syster nu hvilar i min graf, at hon hade på sit hufvud uti likkistan den 

mössa du skickade henne, och jag har en lock af hennes hår, som jag 

skal skicka dig. Nu förmår jag ej mer.490 

I den utförligare redogörelsen av händelseförloppet beskriver Gjörwell att det 

främst är åsynen av dotterns lik och öppnandet av familjegraven ute på Solna 

kyrkogård som orsakar hans opasslighet.491 Christoph Wilhelm Hufeland, vars 

fysiologiska teorier hölls högt i den gjörwellska familjen, drog även han direkta 

paralleller mellan andligt och fysiskt välmående: 

                                                             
489 Vila (2014), s. 4. 
490 EpG 12:5 Nr 223 CCG till GEL, 15/8 1806. 
491 EpG 12:5 Nr 224 CCG till GEL, 29/8 1806. 
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Se vi ej mycket ofta epilepsi, svimningar, förlamning, blodstörtning och 

en mängd andra sjukdomar, ja, t.o.m. döden förorsakas av 

förskräckelse och andra sinnesrörelser? Och varav dör i sådana fall 

människan? Utan tvivel av en andens inverkan på kroppen, vilken 

inverkan i våldsamhet liknar ljungelden. Hur ofta ha icke de svåraste 

sjukdomar blivit botade genom blotta glädjen, genom andens lyftning 

och väckelse!492 

Liknande kopplingar mellan sorg, oro, melankoli och sjukdom eller död görs 

också av andra medlemmar i familjen Gjörwell. Efter att nyheten om Gustaf III:s 

död når Norrköping ber Lindahl i ett brev till paret Gjörwell: ”Gud låte mina 

svärföräldrar och öma närmaste ej genom sorg ådraga sig sjukdomar!”493 I ett 

brev till sin hustru beskriver Lindahl den danske poeten Jens Baggesen som han 

träffar under en Tysklandsresa. Det antas att författarens melankoli över sin 

avlidna hustru innebär att hans liv inte kommer att bli långt: 

[H]an hade en douceur [mildhet] i sit väsende och en så behaglig son 

de voix [röst] och derjämte affabilité [vänlighet], som aldeles intaga alla 

som tala vid honom. En något sombre melancholie öfver förlusten af en 

älskad fru röjde sig, ehuru han ville söka dölja den: han är redan så tärd 

deraf, at man fruktar at han ej öfverlever henne många år. Han reser nu 

åt Italien och Sweitz på des medici inrådande.494 

När Calle besöker Medevi brunn ger han paret Gjörwell en rapport över övriga 

brunnsgäster. En direkt koppling dras mellan en vacker kvinnas melankoli och 

sjuklighet: ”Af skönheter frapperade mig ingen så mycket som Fru Salhgren ifrån 

Götheborg. Ung, det vackraste ansigte, hvaruti syntes mycken godhet, mycken 

oskuld, men tillika en air af melancholie och sjuklighet, hvilken sista tycktes mäst 

härleda sig ifrån den förra.”495 1791 beskriver Brita Nora i ett brev till en vän att 

Gjörwell under en period varit så sjuk att familjens läkare ansett honom vara 

förlorad. Under denna sjukdomstid vårdade hon honom ständigt och skriver att 

genom ”mycken sorg och nattvak sjuknade jag sjelf, och straxt derpå lilla Brite 

Louise, som räckt mig en så hjelpsam hand under alla mina bekymmer”.496 

Därefter blev pigorna i huset sjuka. Här dras således en parallell mellan 

sömnlöshet, sorg och uppkomsten av sjukdom, snarare än att detta förklaras som 

ett pågående smittsamt sjukdomsutbrott. Dessa kopplingar mellan kropp och 

känsla görs inte enbart av familjen Gjörwell, utan också av andra i deras 

omgivning. Efter att Stafvas vän Anders Carleström går bort vid en ung ålder 

                                                             
492 Se Hufelands förord i Immanuel Kant, Tanke och hälsa. Om själens makt att genom blotta 
föresatsen bliva herre över sina sjukliga känslor (Stockholm, 1923), s. 9-10. 
493 EpG 12:1 Nr 82 JNL till CCG, 2/4 1792 (Avskrift). 
494 EpG 12:3 Nr 63 JNL till GEL, 30/6 1797 (Avskrift). 
495 EpG 12:1 Nr 179 CCG d.y. till CCG och BEG, 22/6 1793 (Avskrift). 
496 EpG 12:7 Nr 6 BEG till John Jennings, 8/7 1791 (Avskrift). 
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skriver hans oroliga svärmoder och berättar att hans hustru ända sedan makens 

död ligger insjuknad i en förlamande feber: 

Hon har alltsedan Carleströms död legat i en lente [långsam] feber med 

tillslutna ögon, talar alldrig, utan på tillfrågan, ger blott ett ja eller nej 

– kramar sin styfsons hand, då han någon gång går till sängen, och då 

framtränga några tårar – utan att hon synes gråta, eller säger ett ord: 

hon tyckes vara alldeles suffoquerad, har redan en fullkomlig dödsfärg, 

och är så désharncé att minsta tecken till hull ej är qvar.497 

Modern fruktar att dottern snart kommer att följa sin make i graven. Denna 

föreställning om att stark sorg kunde leda till död uttrycks även av Linnerhielm. 

I en beskrivning av en stabskapten vid namn Adolf Fredricsson drar han 

slutsatsen att sorg lett fram till hans dödsfall. Han påpekar att Fredricsson alltid 

varit en munter och glad person fram till Gustaf III:s död, ”som genast 

förskräckte honom och gjorde så starkt intryck att han af sorg och oro blef sjuklig 

och inom få veckor dog, omkring 30 år gammal”.498 Historikern Hugo Nordland 

ger liknande exempel på militärer i krig som under sent 1700- och tidigt 1800-tal 

varnar hemmavarande anhöriga att inte oroa sig för mycket under deras frånvaro 

av rädsla att detta skulle förkorta deras livslängd.499  

I det tidigare kapitlet exemplifierades hur Gjörwell underkänner eller 

godkänner olika känslouttryck beroende på om han uppfattar dessa som skäliga 

eller ej. Trots sin strävan efter att uppleva och uttrycka glada känslor, ger han i 

själva verket ofta uttryck för egen oro i sin korrespondens. Detta gäller dock 

främst oro över familjemedlemmars hälsa och fokuserar inte på den egna 

personen. Oro för andra kan således betraktas som en typ av negativ känsla som 

Gjörwell anser berättigad att kommunicera. Relativt stor oro uttrycks också över 

vad som kan förefalla vara mindre allvarliga orsaker. Gjörwell skriver vid ett 

tillfälle till Stafva och vill ha mer information om den smärta i ett finger som hon 

drabbats av: 

Gud vare lof! at jag åter fåt se et bref ifrån min lilla Stafva; men bästa 

du! Låt mig ändteligen veta hvad det är för et ondt, som du fåt uti din 

högra hand, och hindrar dig at föra pennan, samt uti hvilket finger du 

har den öfverklagande och äfven mig smärtande värken?500 

I en tid utan antibiotika kunde naturligtvis även små sår eller skador få ödesdigra 

konsekvenser. Gjörwells oro blir därmed stor efter att Brita Nora under en 

promenad ramlat över en bänk och skadat sitt ben: ”Söta mors ben är än alt lika 

                                                             
497 EpG 12:7 Nr 54 Ulrique Caroline Montgomery till GEL, 25/8 1807 (Avskrift).  
498 EpG 7:34 Nr 64 JCL till CCG, 27/9 1802. 
499 Hugo Nordland, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 
1788-1814 (Höör, 2015), s. 105-106. 
500 EpG 12:4 Nr 71 CCG till GEL, 12/11 1799. 
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elakt. Både assess[or] Gahn och öfver-direct[euren] Hagström gå til oss. Jag är så 

rädd för olyckliga suiter: ty du känner hennes häftighet uti rörelser; och et sådant 

sår uti denna brän-hetta!”501 Denna oro för familjemedlemmars hälsa kopplas 

ibland samman med de ödesdigra konsekvenser som ett dödsfall skulle få för de 

efterlevande. Redan 1793 ses tecken på den lungsjukdom som Louise gick bort i 

13 år senare. Gjörwell beskriver hur dotterns eventuella död skulle påverka 

hustrun och i förlängningen honom själv:  

Ack herre Gud! Om min stackars Brita Nora skulle hända samma 

missöde, som hennes mor, at se några af sina barn gå före sig utur 

verlden, så följer hon snart efter; och hvad blifver då af mig, af mina 

hundra år, när hon ej vidare gläder mit sinne och sköter min kropp?502 

Ett liknande resonemang återkommer när barnbarnet Love blir sjuk just som 

föräldrarna planerat att vaccinera honom mot smittkoppor. Gjörwell skriver: 

”Bevars! at han skulle dö, ty då tror jag at han droge sin mor med sig i grafven.”503 

Under en vinter blir Calle plötsligt sjuk och Brita Nora åker till sonens hem i köld 

och dåligt väder för att vårda honom under natten. När Gjörwell vaknar morgon 

därpå beskriver han hur hans första känsla var ”vänd åt desse begge för mig så 

käre personer, hvilkas lif bero så mycket på hvarandra, således stå i närmaste 

sammanhang med mit eget”. Sjukdomen visar sig dock vara mindre allvarlig och 

försvinner helt efter att sonens mage blivit ”väl dechargerad på begge vägarne”. 

Gjörwell som senare besöker hustru och son beskriver hur han efter de goda 

nyheterna satt ”en stund glad hos dem, hjertat rördt af dubbel taksamhet emot 

den så välgjörande, så nådiga försynen”.504 De kan alla lugnt leva vidare. 

 

Sammanfattning 
 

Detta kapitel har behandlat känsla, fysiologi och patologi med särskilt fokus på 

aspekter av kön. Det har illustrerat hur samtida utgångspunkter om mäns och 

kvinnors neurologiska konstitution gör sig gällande i familjen Gjörwell. I 

samtiden antogs att kvinnor var innehavare av finare nervsystem än män, vilket 

gjorde dem mer mottagliga för intryck och mer benägna att utveckla patologiska 

tillstånd av sensibilitet. Kvinnors finare nervsystem ansågs ge de dem en större 

kapacitet för empati i jämförelse med män och gjorde dem i förlängningen väl 

lämpade för rollen som kärleksfull hustru och självuppoffrande moder. Dessa 

                                                             
501 EpG 12:3 Nr 146 CCG till GEL, 29/6 1798. 
502 EpG 12:1 Nr 126 CCG till GEL och JNL, Trettondagen 1793. 
503 EpG 12:2 Nr 92 CCG till GEL, 29/4 1796. 
504 EpG 12:1 Nr 148 CCG till GEL och JNL, 22/2 1793.  
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antaganden kunde användas som argument för att begränsa kvinnors 

rörelsefrihet – att bedriva akademiska studier eller inneha offentliga befattningar 

ansågs kunna orsaka permanenta skador på det kvinnliga nervsystemet. 

På ett personligt plan tycks Carl Christoffer Gjörwell förhålla sig skeptisk till 

den patologiska sensibilitetens koppling till status och förfining. Själv ser han sig 

som innehavare av en stark nervorganisation och en manligt konnoterad själslig 

styrka vilket bekräftas av hans förmåga att hantera motgångar och bibehålla ett 

glatt sinnelag. Enligt samtida medicinska teorier betraktar Gjörwell sin egen 

känslohantering som hälsobringande och han kan förvänta sig att leva ett långt 

liv. Sammantaget tycks Gjörwell betrakta sin konstitution och känslohantering 

som manligt kodad. Detta står således i skarp kontrast till hur han kategoriserats 

av eftervärlden. 

Hustrun Brita Nora och dottern Stafva betraktas till skillnad som innehavare 

av svaga fysiska konstitutioner och nervsystem. Stafva Lindahl tycks stämma in i 

denna kategorisering och anse sig vara i riskzonen för att utveckla patologisk 

sensibilitet. Hon måste därför undvika att utsätta sig för situationer där skadliga 

känslor skulle kunna mobiliseras, exempelvis undvika vissa konstyttringar. Detta 

förhållningssätt kan kopplas samman med samtida medicinska teorier enligt 

vilka patologiska tillstånd av sensibilitet betraktades som en slags 

civilisationsåkomma. Genom att betona hur hon undviker att utsätta sig för 

intryck som kan förstärka en patologisk sensibilitet, kan hon framställa den egna 

sensibiliteten som en slags konstitutionell förfining och undvika kritik att hon 

själv förstärker patologiska tendenser. Gjörwell anser hustrun Brita Nora vara 

innehavare av ett särskilt svagt nervsystem, vilket ger upphov till en rad olika 

fysiska åkommor. För Brita Nora är det således snarare rollen som hustru och 

mor som har en destruktiv effekt på hennes nerver än att som kvinna vistas ute i 

en manlig offentlighet. Vad gäller hustruns sensibilitet tycks Gjörwell använda en 

rent biologisk förklaringsmodell till uppkomsten av destruktiva känslor. I och 

med detta frikänns hustrun från ansvar över sin känslosamhet i högre grad än 

barnen. Han försöker istället undvika att skapa tillfällen där hustrun skulle kunna 

mobilisera skadliga känslor. Om familjen Gjörwell ska betraktas som en 

emotionell gemenskap råder således inom den skilda förväntningar på kvinnors 

och mäns rent fysiska kapacitet att hantera känslor eller de intryck som ger 

upphov till en känsloreaktion. Antaganden om kvinnors konstitutionella svaghet 

bidrar till uppfattningen att de måste skyddas från vissa intryck eller potentiellt 

upprörande information. I Stafva Lindahls fall gör hon det själv, i Brita Noras fall 

gör Gjörwell detta åt henne. Antaganden om kvinnors konstitutionella svaghet 

påverkar således praktiker i vardagen.  

I familjen Gjörwell dras även en direkt koppling mellan upplevelsen av vissa 

känslor, fysisk sjukdom och dödsfall. Detta innebär att känslor och uppskakande 

sinnesintryck blir farliga fenomen som kan leda till individens död. 
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7 

KÄNSLOR, SKÖNLITTERATUR OCH LÄSNING 
 

 

I detta kapitel behandlas den roll som skönlitteratur, i synnerhet sentimental 

sådan, intar i den gjörwellska familjen och vänskapskretsen. Här illustreras hur 

en didaktisk form av litteratur och ett gemensamt intresse för läsning kan bidra 

till att medlemmar ur samma familj och vänskapskrets kognitivt övar på samma 

typ av känslor. Då läsning antas ha en stark effekt på sinne och hälsa blir den typ 

av litteratur som individen väljer att läsa av stor betydelse. I detta kapitel 

diskuteras även hur den sentimentala litteraturen influerar Carl Christoffer 

Gjörwells sätt att beskriva välgörande handlingar som han själv och andra utför 

till gagn för samhällets mindre bemedlade invånare och hur dessa skildringar kan 

relateras till status och klass. Även Gjörwells förkärlek för den idylliska litterära 

genren pastoralen behandlas. Först beskrivs utvecklingen av en ny litterär genre 

– den sentimentala romanen.  

 

Den sentimentala romanens framväxt 

 

Sensibilitetsbegreppets popularisering under 1700-talet var till stor del relaterad 

till en europeisk utveckling mot ökad läskunnighet och en växande marknad för 

böcker.505 Romaner med sensibilitet eller sentimentalitet som huvudtema 

utgjorde en egen genre från och med mitten av 1700-talet. Dessa 

sensibilitetsromaner eller sentimentala romaner marknadsfördes som sådana 

redan under sin samtid och terminologin spreds även till andra litterära former 

som memoarer och resebeskrivningar.506  

Den sentimentala litteraturen utgjorde fortsättning på en litterär utveckling 

som tagit sin början under andra halvan av 1600-talet. Franska författarinnor 

som Madeleine de Scudéry och Madame de la Fayette hade då publicerat romaner 

                                                             
505 Förströelselitteraturens ökande utbredning i Sverige under den senare hälften av 1700-talet har 
behandlats av Gunnar Sahlin i Författarrollens förändring och det litterära systemet 1770-1795 
(Stockholm, 1989). 
506 John Mullan, ”Sentimental Novels”, i John R. Richetti (red.), The Cambridge Companion to the 
Eighteenth-century Novel (Cambridge, 1996), s. 236-238. Peter Hansen skriver att den sentimentala 
litteraturen ”hör till de första exemplen på en litteratur som är marknadsanpassad i en modern, 
kapitalistisk bemärkelse”. Se Hansen (2004), s. 5. 
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där karaktärernas känsloupplevelser och inre liv stod i fokus i betydligt större 

omfattning än vad som varit fallet i den klassicistiskt inspirerade litteratur som 

dominerat fram till dess. I dessa romaner introducerades även många av de 

känslotermer som kom att bli centrala under 1700-talet såsom sentiment och 

tendresse.507 Sensibilitetsromanen utmärktes på samma sätt av dess subjektiva 

drag och fokus på karaktärernas inre liv. Den brittiske förläggaren och författaren 

Samuel Richardsons roman Pamela, or Virtue Rewarded, publicerad 1740, 

brukar betraktas som genrens primära föregångare. Skriven i brevform skildrar 

Richardsons verk den fattiga tjänsteflickan Pamela, som kidnappas av sin 

arbetsgivare och kämpar för att försvara sin sexuella dygd gentemot dennes 

försök att förföra och våldföra sig på henne. Richardsons bok kom att bli seklets 

mest framgångsrika brittiska roman och översattes snabbt till franska.508 Enligt 

Barker-Benfield bidrog Richardsons romaner även till att sprida nervteorin till en 

vidare publik. Medan den framträdande brittiske läkaren George Cheyne var 

Richardsons läkare, var Richardson förläggare till Cheynes populära medicinska 

skrifter. Barker-Benfield hävdar att den senare tycks ha varit Richardsons 

”primary source for the version of the nerve paradigm injected into his novels, 

and thereby into the mainstream of sentimental fiction”.509 Andra sentimentala 

verk av stor popularitet under seklet var Rousseaus Julie, eller Den nya Héloïse 

(som mellan publikationsåret 1761 och sekelskiftet 1800 utkom i 115 franska 

upplagor510) och Goethes Den unge Werthers lidanden (1774). Liksom Pamela 

var dessa romaner skrivna i brevform, vilket förstärkte känslan av autenticitet och 

möjliggjorde en mer omedelbar identifikation med läsaren.511 Dessa böckers 

popularitet ledde också till en synergieffekt genom att varor med koppling till 

romanerna såldes på en växande konsumtionsmarknad – den bemedlade kunde 

inhandla solfjädrar, handskar och porslinsfigurer som porträtterade 

huvudkaraktärer eller scener ur böckerna. Till och med Werther-parfym fanns att 

köpa.512 Populära sentimentala romaner fanns också tillgängliga för en svensk 

publik som kunde ta del av verken på engelska, franska och tyska. Från och med 

1780-talet fanns vissa även tillgängliga i svensk översättning.513 Den sentimentala 

trenden var också väl representerad i den svenska teatervärlden. Talande är hur 

författaren Leopold bedömde framgången hos sin nyligen uppförda tragedi 

Virginia efter det tåreflöde som den orsakat hos premiärpubliken: ”Icke fasligt 

                                                             
507 Joan E. DeJean, Ancients against moderns. Culture wars and the making of a fin de siècle 
(Chicago, 1997), s. 108-123; Gaukroger (2010), s. 391. 
508 Se Thomas Keymers introduktion i Samuel Richardson, Pamela (Oxford, 2008), s. xxii-xxiii; Todd 
(1986), s. 66 ff; Ian Watt, The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding (London, 
2000 [1957]), s. 174 ff. Se även kapitlet ”Richardson: Sentiment and the construction of femininity” i 
Mullan (1988). 
509 Barker-Benfield (1996), s. 7.  
510 Lynn Avery Hunt, Inventing human rights. A history (New York, 2007), s. 38. 
511 Vincent-Buffault (1991), s. 7; Hunt (2007), s. 42. 
512 Stuart Pratt Atkins, The testament of Werther in poetry and drama (Cambridge, Mass., 1949), s. 
2; Barker-Benfield (1996), s. 167-168, 213. 
513 Hansen (2004), s. 6.  
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mycket, det förstås; men likväl nog för att 

hoppas att vår Publik torde sluteligen 

formera sig.”514  

Då den inhemska svenska produktionen 

av romaner var mycket liten, bestod svenska 

bidrag till den sentimentala genren i 

huvudsak av dikter. Populärast inom genren 

var Bengt Lidner, som blev en slags känslans 

kultfigur i Sverige.515 Enligt historikern 

Anna Nilsson började sentimentaliteten 

under det tidiga 1800-talet även att göra 

insteg i de populärkulturella 

skillingtrycksvisorna. Från att ordet 

”känsla” överhuvudtaget inte hade 

förekommit i dessa under 1700-talet började 

känslosamhet, ömhet och gråt att upphöjas 

och relateras till dygdighet och lycka.516 

Generellt sett tycks det sentimentala draget 

med tiden ha sipprat ner till litteratur riktad 

till mer folkliga lager, samtidigt som den 

tappade sin status hos en mer bildad 

läsekrets.517 Talande är hur svenska 

författare under 1810- och 20-talen 

karaktäriserade det sena 1700-talets 

litterära känslosamhet som en 

barnsjukdom.518 

 

Den sentimentala romanens didaktik 

 

Den sentimentala romanen har betraktats som både moraliskt och känslomässigt 

didaktisk. I denna typ av roman låg fokus på en förfinad förmåga att känna, med 

särskild betoning på medkänsla. Denna känsla kom ofta till uttryck i utövandet 

av välgörande handlingar, i synnerhet riktade mot samhällets mindre lyckligt 

                                                             
514 Citerad i Torkel Stålmarck, Medelmåttan. Ett porträtt av Carl Gustaf af Leopold (Stockholm, 
2005), s. 184. 
515 Fischer (2009), s. 323; Anna Cullhed, Hör mänsklighetens röst. Bengt Lidner och känslans språk 
(Lund, 2011). Gjörwell själv ansåg att Lidner var en av landets bästa författare ”med en penna, som 
uti målning och känsla upnås af få”. Se EpG 8:18 Nr 91 CCG till JNL, 29/11 1796. 
516 Anna Nilsson, Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska 
skillingtryck. 1750-1850 (Lund, 2012), s. 180-182. 
517 Todd (1986), s. 133; Johannisson (2009), s. 108-109. 
518 Fischer (2009), s. 331. 

Bild 21. Porslinsfigur av märket 

Staffordshire som porträtterar 

scen ur Den unge Werthers 

lidanden – Charlotte sörjande vid 

Werthers grav.  
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lottade invånare. Historikern Lynn Hunt har hävdat att den sentimentala 

romanens popularitet bidrog till utvecklingen av universella medborgerliga 

rättigheter i Frankrike. Detta då läsaren tränades att identifiera sig med och 

känna empati för människor från andra sociala skikt än det egna. Hunt skriver 

att läsarna 

empathized across traditional social boundaries between nobles and 

commoners, masters and servants, men and women, perhaps even 

adults and children. As a consequence, they came to see others – people 

they did not know personally – as like them, as having the same kinds 

of inner emotions. Without this learning process, ”equality” could have 

no deep meaning and in particular no political consequence.519 

Bakom skildringar av välgörande handlingar låg uppfattningen att känslor av 

medlidande var dygdiga och moraliskt uppbyggliga att uppleva, oavsett om dessa 

framkallades genom läsning eller i en reell situation.520 William Reddy beskriver 

hur denna sammanblandning av liv och litteratur bidrog till att ge olika 

konstformer ett didaktiskt anslag under denna period: 

Because feelings, whether inspired by fiction or by life, were the same – 

and were more important than the occasions that gave rise to them – 

the difference between art and life was attenuated. Recognition of 

emotions and expression of them would lead to right action, whether in 

the realm of art, politics, or private life. Hence the tendency toward 

didacticism in fiction, theater, and the arts.521  

Bakom dessa tankegångar låg den sensualistiska filosofin som dominerade under 

tidsperioden. Barker-Benfield beskriver hur sensualistiska filosofiska 

utgångspunkter inte gjorde någon särskillnad mellan de intryck som gjordes på 

individen genom läsning och intryck från praktiska erfarenheter. Detta 

antagande ledde samtidigt till en oro över romanläsandets effekter på nervsystem 

och moral, en oro som ökade i takt med dess spridning till en allt större publik.522 

Romanen betraktades inledningsvis som en moraliskt tveksam litterär form. 

Idéhistorikern Thomas Karlsohn beskriver hur ”romanhungern” debatterades i 

Tyskland där fiktionslitteraturen framställdes som en föraktlig och fördärvlig 

form av läsning. Oron riktade främst in sig på läsarens oförmåga att behålla 

någon slags självständighet i förhållande till texten. Karlsohn skriver att 

kritikerna likställde läsbegäret med ”ofrihet, självuppgivelse och viljelöshet”.523  

 

                                                             
519 Hunt (2007), s. 40.  
520 Todd (1986), s. 3, 8, 74-75; Vincent-Buffault (1991), s. 10, 14. 
521 Reddy (2001), s. 164.  
522 Barker-Benfield (1996), s. 258.  
523 Thomas Karlsohn, Originalitetens former. Essäer om bildning och universitet (Göteborg, 2012), 
s. 44.  
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Bild 22. Det är inte ovanligt att på internationella auktionssidor hitta broderier 

föreställande samma motiv som porträtterades ovan – Charlotte sörjande vid Werthers 

grav. Det faktum att kvinnor tog sig tid att brodera scener ur sentimentala romaner visar 

på deras popularitet.  
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Detta medförde att andra aspekter än litterär kvalitet stod i fokus i den litterära 

debatten. Litteraturvetaren Margareta Björkman skriver att romanen bedömdes 

efter den effekt som den kunde få på läsaren. I den debatt som fördes om 

romanläsningen stod därför ”omsorgen om läsarna i centrum, på ett sätt som idag 

är oss främmande”.524 Denna omsorg och oro över romanens potentiella 

inflytande fokuserade särskilt på kvinnors läsning, eftersom kvinnor betraktades 

som mer lättpåverkade och omdömeslösa än män. I Stockholms Posten kunde 

man 1787 läsa en reflektion över romanläsningens negativa inverkan på det täcka 

könet: ”Et Fruntimmer, med hjernan upfyld av romaneska händelser, går ifrån 

sin bok, för at i sällskaper söka werkligheten af hwad hon med så mycket 

förtjusning sett i densamma.”525 Litteraturvetaren John Mullan menar att den 

sentimentala romanens didaktiska element ska betraktas som del i ett försök att 

omvandla romanens ställning och upphöja den till en respektabel position. 

Samuel Richardson ville själv uttryckligen skydda sina läsare från läsningens 

potentiellt moraliskt korrumperande effekter och betraktade främst sina 

romaner som ”vehicles for instruction”, det vill säga som ett medel att visa upp 

ett dygdigt uppförande för läsaren att ta efter. I försök att utesluta alternativa 

tolkningar av sina verk omarbetade han dem noggrant inför varje ny utgivning 

och rättade till de aspekter som kunde anses moraliskt tvetydiga.526 Pamelas 

moraliskt uppbyggliga funktion framhölls även av dess svenska översättare som 

hoppades att ”äfwen wårt Svenska Fruntimmer wille låta denna Pamela, eller 

detta Dygdemönster, tjena sig til rättelse”.527 Litteraturvetaren John Richetti 

anser att 1700-talsromanens typiska moraliserande och känslosamma drag kan 

förstås som ”expressive devices, as it were, for responding to modern social 

conditions of moral breakdown whose urgency is underlined by melodramatic 

representation”.528 Enligt Richetti hade romanen en funktion av att etablera en 

slags uppförandekod i ett snabbt omvälvande samhälle som blev allt mer 

individualistiskt och kommersiellt orienterat. Den sentimentala romanens 

didaktiska och moraliserande ton har samtidigt bidragit till att den betraktats 

som långtråkig och svårsmält för en modern läsare.529 

På ett känslomässigt plan förevisade den sentimentala romanen hur den 

passande känslomässiga responsen skulle te sig i olika situationer. Janet Todd 

skriver:  

                                                             
524 Margareta Björkman, Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783-1809 (Uppsala, 
1992), s. 346. 
525 Citerat i Carolina Brown, Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 
1700-talet (Stockholm, 2012), s. 140. Se även Mullan (1988), s. 104. 
526 Mullan (1988), s. 60, 94. För mer om den didaktiska karaktären hos Richardsons och andra 
sentimentala romaner se även Keymers introduktion i Richardson (2008), s. xxi, kapitel 7 i Watt 
(2000 [1957]) och Todd (1986), s. 70 ff.  
527 Citerat i Brown (2012), s. 92.  
528 John J. Richetti, The English novel in history, 1700-1780 [Elektronisk resurs] (London, 1999), s. 
236-237. 
529 Watt (2000 [1957]), s. 219-220; Richetti (1999), s. 241; Robert Darnton, The great cat massacre 
and other episodes in French cultural history (New York, 1984), s. 242; Stone (1979), s. 163. 
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Sentimental literature is exemplary of emotion, teaching its consumers 

to produce a response equivalent to the one presented in its episodes. It 

is a kind of pedagogy of seeing and of the physical reaction that this 

seeing should produce, clarifying when uncontrolled sobs or a single 

tear should be the rule, or when the inexpressible nature of the feeling 

should be stressed.530 

Trots den skriftliga formen framställdes den känsla som inte kunde uttryckas i 

ord som den djupaste och mest naturliga (ett uttryckssätt som vi kunde se 

exempel på i den gjörwellska korrespondensen i kapitel 4). Därigenom blev 

beskrivningar av kroppsliga känslouttryck ett av denna litteraturs mest 

särpräglade drag med ständigt återkommande beskrivningar av karaktärer som 

gråter, rodnar, darrar och svimmar.531 Ambitionen att väcka känslor och visa upp 

passande känslouttryck tycks också ofta ha haft den önskvärda effekten hos 

läsarna, vars reaktioner i hög grad speglade dem som skildrades i verken. Även 

om man under 1700-talet i större utsträckning började att läsa i enskildhet än vad 

som tidigare varit brukligt delade man med sig av de känslor som läsningen gett 

upphov till – tårar, suckar och snyftningar som orsakats av ett verk kunde skildras 

i detalj i personlig korrespondens.532 Historikern Robert Darnton har analyserat 

den mängd av brev som skickades till Jean-Jacques Rousseau efter publikationen 

av Julie. Från både större och mindre orter skrev människor ur samhällets alla 

skikt till författaren för att beskriva de tårar och suckar som de utgjutit över hans 

verk, hur de nästan kvävts av känslor och tvingats överge läsningen.533 Den effekt 

som denna litteratur tycks ha haft på dess läsare försöker Robert Darnton förklara  

genom att modifiera Rolf Engelsings teori om 1700-talets så kallade 

läsrevolution. Engelsing gjorde gällande att européer från och med renässansen 

till omkring 1750 läste intensivt. De hade tillgång till få böcker, i huvudsak Bibeln 

och andra religiösa skrifter, som lästes om och om igen och reflekterades 

noggrant över. Under andra halvan av 1700-talet började européer som haft 

tillgång till utbildning istället att läsa extensivt. Detta innebar att man läste en 

stor mängd tryckt material, främst romaner och tidskrifter. Dessa lästes en gång, 

i huvudsak för nöjes skull, innan man gick vidare till andra texter. Darnton menar 

att de reaktioner som Rousseaus läsare gav uttryck för tyder på att läsare i själva 

verket applicerade ett intensivt lässätt kopplat till religiöst skriftligt material på 

den nya litterära formen romanen.534  

Nedan redogörs för hur man inom den gjörwellska familjen och kretsen 

relaterade till skönlitteratur. Även här är läsning mer än bara ett nöje. 

 

                                                             
530 Todd (1986), s. 4.  
531 Mullan (1988), s. 201; Todd (1986), s. 119-120. 
532 Vincent-Buffault (1991), s. 7 ff. 
533 Darnton (1984), s. 242-243. 
534 Darnton (1984), s. 242, 251.  
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Läsning i den gjörwellska kretsen 
 

 

Ett stort intresse för litteratur förenade medlemmarna i familjen Gjörwell. 

Förutom svenska tycks de alla ha varit läskunniga i tyska och franska. Paret 

Lindahl var också läskunniga i engelska, vilket inte var vanligt i samtiden.535 

Tyskspråkiga författare som Salomon Gessner, Christoph Martin Wieland och 

August von Kotzebue var populära i familjen. Engelsk sentimental litteratur 

kunde också hittas i familjens boksamling. Makarna Lindahl ägde samtliga av 

Richardsons tre romaner536 och Laurence Sternes sentimentala verk tycks ha 

varit en favorit hos Brita Nora.537 Vad gäller fransk sentimental litteratur hyste 

Gjörwell en uppskattning för författaren Jean-Pierre Claris de Florian. Rousseau 

tycks även ha uppskattats av de gjörwellska döttrarna.538 Carl Jonas Love 

Almquists främsta minnen av sin mor Louise fokuserade delvis på hennes läsning 

av just Rousseau:  

Jag har haft en Mor, vid hvars minne och öfver hvars förlust jag skulle 

gråta oändligt; om jag icke log. Hennes käraste nöje var att svärma i 

parker och skogar: min dyra, älskade Mamma! hälst ensam, eller med 

Rousseau.539  

Att ett litterärt intresse skulle göra sig gällande inom familjen är knappast 

förvånande med tanke på Carl Christoffer Gjörwells koppling till den litterära 

världen. Det var också det litterära intresset som sammanfört Lindahl med den 

gjörwellska familjen. Paret Lindahl var också särskilt stora samlare av böcker. 

Som nämnts ovan skänktes Lindahls personliga boksamling på 14 000 volymer 

till Svenska Akademien under början av 1800-talet.540 Vid sin bortgång lämnade 

Stafva Lindahl i sin tur ett bibliotek innehållande ca 2 500 verk efter sig.541 

Betydelsen av detta litterära intresse betonas av Stafva i ett brev till väninnan 

Margareta Catharina Kuhlman där hon skriver att ”läsning och skriftning äro 

oskiljagtige från mitt lif; de dagar jag ej får offra ett par timmar åt detta nöje 

                                                             
535 I ett brev till Linnerhielm beskriver Stafva hur att läsa litteratur på engelska utgör en av hennes 
”passioner”. Se EpG 12:5 Nr 114 GEL till JCL, 21/3 1804 (Avskrift). Lindahl korresponderade även på 
engelska: EpG 12:7 Nr 145 JNL till Olof Swartz, 18/3 1788. 
536 EpG 7:27 Nr 163 JNL till CCG, 30/9 1793. 
537 Calle hittar under en resa ett verk av denne som modern inte tidigare läst och lovar att skaffa henne 
ett exemplar: EpG 12:1 Nr 179 CCG d.y. till CCG och BEG, 22/6 1793. 
538 Louise och Stafva jämför upplagor av Rousseaus verk: Riksarkivet, SE/RA/721395 Nr 32 BLA till 
GEL, 23/1 1801. I ett brev till systern hälsar Louise från Almquist som sitter och läser Rousseaus Julie. 
SE/RA/721395 Nr 16 BLA till GEL, 25/10 1795. 
539 Carl Jonas Love Almqvist, Brev 1803-1866. Ett urval med inledning och kommentarer av Bertil 
Romberg (Stockholm, 1968), s. 26. 
540 Svensén (1998). 
541 Löwendahl (2007), s. 253.  
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räknar jag osälla”.542 Anskaffare av den litteratur som lästes var nästan 

uteslutande Gjörwell – det var en aldrig sinande ström av bokkataloger, 

tidskrifter, reseskildringar, politisk litteratur, romaner, pjäser och verser på 

flertalet olika språk som skickades vidare till Norrköping. Denna litteratur spreds 

sedan vidare i den lindahlska kretsen – i svarsbrev till Stafva Lindahl tackar ofta 

avsändaren för böcker som hon lånat ut eller verser som hon bifogat i sina brev.543  

Paret Lindahl korresponderade och umgicks även med svenska författare. Carl 

Gustaf Leopold var vän till paret och benämnde Lindahl som bror.544 

Akademiledamoten och skalden Nils Lorens Sjöberg var också vän till paret och 

korresponderade med Stafva, som även korresponderade med författaren Per 

Adam Wallmark.545 Under en Tysklandsresa rörde sig Lindahl i samma kretsar 

som den danske poeten Jens Baggesen (vilket vi såg exempel på i förra kapitlet) 

och den tyske poeten Friedrich Gottlieb Klopstock.546 Till Gjörwells stolthet 

skildrades parets stora bildning i den tyska litterära tidskriften Neuer Teuscher 

Merkur, efter att en av dess medarbetare besökt dem i Norrköping.547 

I detta litteraturintresse fanns dock en tydlig könsuppdelning där det ”lärda”, 

det vill säga litteratur som berörde politik eller vad Gjörwell i huvudsak kallade 

lärdomshistoria var en manlig domän. Lärdomshistorien betecknades av 

Gjörwell själv som torr och utan innehåll som kunde ”interessera eller behaga et 

vittert fruntimer”.548 Intresset för lärdomshistorien delades enbart av Lindahl 

och Gjörwell. Brev som behandlar lärda ämnen skrivs också i en mer återhållsam 

ton, fri från de känslouttryck som i övrigt kan karaktärisera Gjörwells 

familjekorrespondens. Den skönlitterära, det vill säga vittra, domänen tillhörde 

dock både män och kvinnor. Gjörwell uttrycker också tydlig stolthet över 

hustruns och döttrarnas beläsenhet och berättar gärna för andra om deras tycke 

för skönlitteratur. I ett brev till Leopold betonas hur sentimental och pastoral 

litteratur harmonierar med dottern Stafvas smak och ”mäst föder de känslor 

hvaraf hennes hjerta lifvas”.549 För svärsonen Almquist beskriver Gjörwell 1791 

hur familjen under juldagen haft besök av hans vän Mandorff och en ung docent 

                                                             
542 EpG 12:7 Nr 53 GEL till Margareta Catharina Kuhlman (Oadresserat), 11/6 1811 (Avskrift). 
543 EpG 12:7 Nr 22 JCL till GEL, 19/1 1798 (Avskrift); EpG 12:7 Nr 25 JCL till GEL, 4/1 1799 (Avskrift); 
EpG 12:7 Nr 26 JCL till GEL, 25/8 1799 (Avskrift); EpG 12:7 Nr 28 Anders Carleström till GEL, 
November 1804 (Utdrag, avskrift); EpG 12:7 Nr 36 Harald Schenbom till GEL, 29/10 1809 (Avskrift); 
EpG 12:7 Nr 37 Herman Anders Kullberg till GEL, 10/10 1797; EpG 12:7 Nr 63 Wilhelmina von 
Schwerin till GEL, 22/6 1806 (Avskrift); EpG 12:7 Nr 65 Nils Lorens Sjöberg till GEL, 1/1 1805 
(Avskrift); EpG 12:7 Nr 68 Per Adam Wallmark till GEL, 6/11 1807. 
544 af Leopold (1991), s. 96. 
545 EpG 12:7 Nr 65 Nils Lorens Sjöberg till GEL, 1/1 1805 (Avskrift); EpG 12:7 Nr 68 Per Adam 
Wallmark till GEL, 6/11 1807. 
546 EpG 12:3 Nr 63 JNL till GEL, 30/6 1797 (Avskrift). 
547 Gjörwell skriver till dottern att hennes namn och vitterhet ”bäras nu på Mercuri vingar omkring 
hela tyska riket, sedan Hr Eck låtit trycka uti: Neuer Teutscher Merkur, sept. 1801, följande: ’Hr 
Lindahl ist vielleicht der literärisch-ausgebildeste und kenntnisreichste Kaufmann Schwedens, 
Grosshändler zu Norrköping. Seine Gattin, Gjörwells Tochter, ist gleichfalls eine der gebildesten 
Schwedinnen.’” Se EpG 12:5 Nr 37 CCG till GEL, 23/10 1801. 
548 EpG 12:4 Nr 192 CCG till GEL, 30/12 1800. 
549 EpG 12:3 Nr 44 CCG till Carl Gustaf Leopold, 21/6 1797. 
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i estetik vid Åbo akademi vid namn Georg Frans Thileman. Gjörwell skriver att 

Almquist nog kan föreställa sig hur Brita Nora satt emellan dessa två unga snillen 

som en Minerva ”och dömde om naturen och företrädet af alla tiders snilleverk, 

alt up ifrån fader Homerus til Leopold och Lidner”.550 Samtidigt är Gjörwell 

noggrann med att påpeka att hustruns litterära intresse inte går ut över hennes 

hushållssysslor. I ett brev till vännen Mandorff jämför han Brita Nora med den 

franska översättarinnan Anne Dacier: 

Hon torde kunna följa dig uti lecturen af Homerus och Virgilius: nog 

sagt! Derföre är hon dock ingen madame Dacier, hvars soppa altid var 

illa lagad, och fick derföre i Paris det öknamnet af Souppe à la Grecque; 

utan därjämte en ypperlig hushållerska, äfven som hon uti sjuksängs-

vården är aldeles utan sin like.551 

I denna uppfattning var Gjörwell typisk för sin tid. Trots att det under denna 

period fördes en livlig debatt om kvinnlig bildning och utbildning fanns enligt Eva 

Lis Bjurman en aspekt som det så gott som rådde samstämmighet om – kvinnlig 

bildning fick inte ”bli ’lärd’ och studierna aldrig inkräkta på husligheten”.552 

Bjurman menar att den lärda kvinnan uppfattades som farlig då hon i alltför hög 

grad gjorde intrång på ett manligt revir och suddade ut gränserna mellan könen. 

Yrkesmässigt var Gjörwell dock benägen att främja skönlitterära ambitioner hos 

kvinnor – tidigare forskning har betonat hans tendens att uppmuntra och stötta 

kvinnliga författare.553  

Hur relaterar då känslor till detta stora intresse för litteratur? Hos familjen 

Gjörwell och delar av deras vänskapskrets är känslor sammankopplade med 

skönlitteratur och läsning på flera plan. Litteraturen kan ha en didaktisk funktion 

genom att förevisa ett dygdigt leverne som i sin tur leder till lycka. Detta 

förhållningssätt exemplifieras i ett brev till Stafva där Gjörwell berömmer 

Florians drama Le Bon Fils: 

Af fem personer äro fyra af de bästa, de älskvärdaste egenskaper; då är 

det tröstrikt at läsa: ack! Om det bara så vore ibland människjor utom 

boken! Men om hvar och en af oss börjar med at förädla sig sjelf, tål och 

bär andra i det längsta; så blir lifvet straxt lyckligare och tiden bättre.554 

                                                             
550 EpG 12:1 Nr 119 CCG till Carl Gustaf Almquist, 27/12 1792. Om dottern Stafva se även EpG 12:3 Nr 
188 CCG till GEL, 18/12 1798. 
551 EpG 12:1 Nr 113 CCG till CAJM, 7/12 1792. 
552 Bjurman (1998), s. 200. 
553 Ann Öhrberg, Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare 
(Hedemora, 2001), s. 98; Anna-Maria Rimm, ”Aktningsvärda vänners råd. Sociala och ekonomiska 
förutsättningar för Ulrica Carolina Widströms författarskap”, Samlaren. Tidskrift för svensk 
litteraturvetenskaplig forskning 125 (Uppsala, 2004), s. 13. 
554 EpG 12:1 Nr 153 CCG till GEL och JNL, 28/3 1793. 
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Denna direkta koppling mellan lycka och förädling eller dygd görs även av 

Linnerhielm. Han beskriver några verser som Stafva skickat till honom som 

vackra, ”i synnerhet som de innehålla starka och dygdiga tankar: ty dygden är 

grundvalen för enskild och allmän sälhet”.555 Förutom att ge exempel på ett 

moraliskt exemplariskt och därigenom lyckligt liv kan litteraturen också ge en 

mer omedelbar känsloreaktion genom att beröra eller glädja läsaren. Den kan 

också förevisa hur läsaren bör känna.  

 

Sentimental läsning som gemenskapsbyggare  

 

För Carl Christoffer Gjörwell innehar skönlitteratur en tydlig känslomässigt 

didaktisk funktion. Detta illustreras i ett brev som han skickar till en bekant, en 

stadsnotarie och författare som nyligen debuterat vid namn Arvid David 

Hummel. Gjörwell ger ett utlåtande över ett ode som Hummel skrivit och bett 

honom att kommentera. Han ställer sig i stort positiv till verket, men invänder 

dock mot det mörka sätt varpå Hummel skildrat ung kärlek. Gjörwell menar att 

texten borde anta en mer didaktisk än fördömande karaktär och förevisa hur man 

idealt bör känna:  

Det är sant, min herre målar kärlekens villor; men hvarföre gjöra dessa 

villor – kanske lifvets sällaste ögonblick – til så faseliga, så ovilkorliga 

nät för ynglingens fot? Låt oss häldre updraga en lära, som föreskrifver 

oss huru vi böre känna och njuta, icke at njuta och fördöma. Har 

naturen hos oss skapat känslan, så har den ock tillåtit des njutning; 

visheten tilhörer det endast, at med klokhet, men också mildhet, 

utstaka för oss den gräns af år och sätt, som länge skal lycksaliga vårt 

lif.556 

Som nämnts tidigare hade Gjörwell för vana att skicka litteratur till släkt och 

vänner, antingen i form av böcker, avskrivna verser eller utdrag ur prosa. I de 

medföljande breven beskriver Gjörwell ofta de tankar och känslor som väckts när 

han själv läst denna litteratur, oftast utifrån antagandet att mottagaren kommer 

att uppskatta verket i samma grad och erfara samma känslomässiga reaktion som 

han själv gjort. Skönlitteratur är således inte något som ligger öppet för tolkning 

och som kan ge upphov till en rad känslor hos läsaren, utan den känslomässiga 

reaktionen finns snarare redan förborgad i texten. Detta kan i sig relateras till den 

sentimentala litteraturens didaktiska funktion, som tydligt förevisar för läsaren 

                                                             
555 EpG 12:7 Nr 25 JCL till GEL, 4/1 1799 (Avskrift). 
556 EpG 12:3 Nr 185 CCG till Arvid David Hummel, 28/11 1798. 
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hur den bör känna i olika situationer. Angående pastoralverket Galatée av den 

tidigare nämnde författaren Florian skriver Gjörwell till Stafva:   

Säkerligen känner dit hjerta mycket under denna läsning, någon öm tår 

lärer därjämte offras, då mit öga ej sällan vatnats vid de flera där 

förekommande och så rörande scener ibland så många dygdiga 

människjor, som där afmålas, som där framträda.557 

Vid ett annat tillfälle skickar Gjörwell en dikt som författaren Per Adolf Granberg 

tillägnat en vän till samma dotter. Gjörwell beskriver hur han tillsammans med 

några vänner berörts av verket och förmodar att Stafva kommer att reagera på 

samma sätt: 

Huru Hr Granberg vet berömma sin vän, gjöra hans snille och sit hjerta 

rätt, och med detsamma sig sjelf så älskvärd! Våra ögon vatnades flere 

gånger, då han skrifver om sig sjelf; och då jag vet, med hvilken känsla 

alt detta skal läsas af min vänskapen så högt dyrkande, af des sälhet så 

gerna lifvade Stafva, så bilägges ock en afskrift af detta i sit slag just 

sköna qväde.558 

När Gjörwell skickar Anna Maria Lenngrens dikt ”Buketten” till Stafva 

kommenterar han på liknande vis: ”Säkert stiger en tår i dit öga, inan du hunnit 

til slutet. Det hände både söta mor och mig.”559 Och efter att Gjörwell skickat ett 

verk av familjevännen och författarinnan Ulrica Carolina Widström till dottern 

skriver han: ”Hvad tycker du om fru Widströms Sånger? Äro de icke vackra? 

Skaffa henne afnämare: hon behöfver det, och hvilken kan väl läsa dem utan at 

röras, dels til glädje, dels til medlidsamhet?”560 Detta blir till en slags preskriptiv 

praktik enligt vilken den känsla som kommer att uppbådas i läsningen redan har 

definierats av den som skickar över litteraturen. Samma förhållningssätt kan 

urskiljas hos familjen Gjörwells gemensamme vän, en ung typograf vid namn 

Henrik Nordström, som skickar en tysk sentimental roman av Johann Martin 

Miller vid namn Siegwart till Gjörwell. I ett medföljande brev beskriver 

Nordström bokens förtjänster och menar att ingen med ett ömt hjärta kan läsa 

Millers verk utan att känna den innersta förtjusning och fälla de ömmaste tårar. 

Nordström ber också Gjörwell att sedan skicka boken vidare till Stafva i 

Norrköping och avslutar med en förhoppning att läsningen ska locka till tårar: 

”Jag hoppas, at en tår skal blifva fäld på min bok, och en suck öfver den olycklige 

Siegwart, och då är jag tilräckligen tilfredsstäld.”561 Det är således inte bokens 

                                                             
557 EpG 12:2 Nr 73 CCG till GEL, 24/12 1795. 
558 EpG 12:4 Nr 41 CCG till GEL, 14/6 1799. Se även Gjörwell om dikten ”Die Natur” i EpG 12:1 Nr 68 
CCG till GEL, 22/1 1792. 
559 EpG 12:4 Nr 2 CCG till GEL, 4/1 1799. 
560 EpG 12:4 Nr 71 CCG till GEL, 12/11 1799. 
561 EpG 12:1 Nr 99 Henrik Andersson Nordström till CCG, 6/10 1792 (Avskrift). 
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litterära kvaliteter som Nordström hoppas ska bli erkända, utan att dess innehåll 

ska locka fram en viss känslomässig respons. Vad denna respons bör vara finns 

redan definierad. Gjörwells reaktion på Nordströms gåva visar i sin tur hur dygd 

tar företräde över litterär kvalitet i bedömningen av skönlitteratur. När han 

skickar vidare boken till sin dotter skriver han: 

[Nordströms] omdöme gjör den beskedlige ynglingens hjerta mycken 

heder; dock, när hans snille får mera förädling, flyttar sig väl boken et 

stycke längre ner på smakens trappa. Jag vil dock för ingen del rubba 

hans rang-ordning: ty en fördom, som föder af sig en dygd, respecterar 

jag hos hvem som hälst.562 

Vad gäller skönlitteratur och fördefinierade känslomässiga reaktioner kan 

Gjörwell även uttrycka det som att viss litteratur är skräddarsydd för en viss typ 

av känslosamhet. Till väninnan Anna Catharina Lindegren skickar han den 

nyligen utkomna romanen Louisa, eller Herdinnan i ödemarken. Att döma av 

titel och rubriker tror Gjörwell att detta verk kan intressera ”den ömt mjältsjuke; 

så at denne roman torde kunna vid någon ledig stund, uti skuggan af et träd, få 

bläddras med den upmärksamhet igenom, som min tid icke tillåter”.563 

De känsloreaktioner som Gjörwell och Nordström beskriver ovan är 

genomgående av ett stillsamt slag; det är vattnande ögon eller ett fåtal ömma 

tårar som refereras till. Detta kan jämföras med hur en av Richardsons läsare 

beskriver sin läsning av hans då nyligen publicerade roman Clarissa: ”My spirits 

are strangely seized, my sleep is disturbed; waking in the night, I burst into a 

passion of crying; so I did at breakfast this morning, and just now again.”564 

Gjörwells läsreaktioner kan också ställas i kontrast till hur Thomas Thorild 

beskriver sin läsning av Rousseaus Julie eller den nya Héloïse i ett brev till sin 

vän Sven Erland Heurlin:  

Ach, det är den första av bökker. Hundrade gånger under långa, häftiga 

kyssar på hans tillbedda blad, sukkar jag: nej, Rousseau! Ingen kan läsa 

dig som jag! Där är en likhet mellan hans känslor och mina som 

förtjusar mig. Med inget förgånget eller lefvande snille – sympathiserar 

jag mer! Och äfven i denna dyrkan förenas vi! O Heurlin! Jag skall vara 

din själs Julie: så enthusiastisk och djup och öm – och du min filosof, 

min tillbedjare, så brinnande, så ädel, så bortförd!565  

Dessa referenser till sömnlöshet, gråtanfall, häftiga kyssar och brinnande 

känslotillstånd återfinns inte i den gjörwellska korrespondensen. Det är en öm 

rörelse, inte drastisk känsloutlevelse som beskrivs. Detta hänger i sig samman 

                                                             
562 EpG 12:1 Nr 98 CCG till GEL, 9/10 1792. 
563 EpG 12:3 Nr 37 CCG till Anna Catharina Lindegren, 28/4 1797. 
564 Citerad i Mullan (1988), s. 109-110. 
565 Thomas Thorild, Thomas Thorilds bref. 1 (Uppsala, 1899), s. 55.  
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med de typer av känslor som Carl Christoffer Gjörwell främst värderar; läsningen 

ska helst vara glad och öm. Lindahl ger också uttryck för denna preferens när han 

beskriver sin motvilja mot handelsverksamhet och intresse för litteratur. Han 

hävdar att han alltid haft en ”plåga af ziphror men derimot en den renaste wällust 

vid hwarje uttryck af det glada, öma och intressanta”.566 Det skulle således kunna 

hävdas att man väljer den läsning som speglar de känslolägen som man mest 

värderar, samtidigt som läsningen också bidrar till att just dessa känslolägen 

uppkommer. Läsning är något som enligt Monique Scheer kan användas för att 

mobilisera känslor:  

Media use is an extremely important emotional practice. Listening to 

music, visiting a museum, attending a theater performance, watching a 

film or TV show, playing a video game, or reading a novel, for example, 

can modulate our feelings to a greater or lesser degree.567 

Fastän William Reddys emotivbegrepp egentligen fokuserar på individens 

benämnande av känslor anser han även att litteratur kan ha en emotiv effekt. Han 

skriver angående den didaktiska ton som både skönlitteratur, målarkonst och 

teater intog under 1700-talet: ”Its impact was to be achieved via the observer’s 

inner rehearsal of the feelings depicted. This was an art virtually designed to take 

advantage of the power of emotives to manage feelings.”568 Denna slags inre 

kognitiva uppövning av vissa känslor kan vi se en direkt illustration av i den 

gjörwellska korrespondensen. Till sin unge melankoliske vän Lars Dalman 

skickar Gjörwell ett pastoralverk med anvisning om hur det bör läsas. Han 

uppmanar uttryckligen vännen att öva på känslor i samband med läsningen och 

definierar samtidigt vilken karaktär dessa känslor bör anta – lycksaliga: 

Se här, bäste vän, den lofvade bilagan. Den består uti et landqväde, som 

visar den rätta smaken, uti hvilken detta skalde-yrke bör följas, samt 

huru både lofvärt och nyttigt det är, at på detta sätt förälska sig uti 

naturen och följa des dyrkan. […] Läs, njut och öfva – hvad gäller? Du 

skal känna de lycksaligaste, de dyrbaraste känslor.569 

Om litteraturen innehar en funktion att mobilisera eller uppöva vissa känslor, och 

den känslomässiga reaktion som den ger upphov till förutsätts vara given på 

förhand, innebär en delad läsupplevelse att liknande känslor uppövas av många 

medlemmar ur Gjörwells familj och vänkrets. Som kommer att exemplifieras 

nedan är läsupplevelsen i familjen Gjörwell på ett tydligt vis ofta just delad. 

                                                             
566 EpG 7:26 Nr 27 JNL till CCG, 12/3 1792. 
567 Scheer (2012), s. 210. 
568 Reddy (2001), s. 166. 
569 EpG 12:2 Nr 17 CCG till Lars Johan Dalman, 15/6 1794. Gjörwell ber på liknande sätt vännen 
Mandorff utöva innehållet i en dikt vid namn ”Die Leben Weisheit”, EpG 12:1 Nr 166 CCG till CAJM, 
1 2/5 1793. 
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Läsningen av en didaktisk form av skönlitteratur blir således en slags gemensam 

känslopraktik, som i förlängningen torde bidra till att gemensamma 

känslonormer etableras i en viss grupp. Det finns även exempel på hur samma 

verk läses flera gånger av samma person, vilket ytterligare torde förstärka denna 

uppövande eller mobiliserande effekt. Gjörwell beskriver vid ett tillfälle hur 

Florians Le bon fils läses av samtliga familjemedlemmar. Av honom själv och 

hustrun läses verket två gånger inom en kort tid: 

Först läste jag denna drame för mig sjelf, gaf den sedan åt söta mor, som 

läste den med icke mindre nöje; häruppå lästes den af Louise och Calle, 

sedan åter en gång af söta mor, dock då föreläsen af Secreter. 

Björkegren, och sluteligen igår afton å nyo af mig, men uti min 

Mandorffs […] närvaro. Nu skal den härnäst läsas af min Stafva och 

hennes gode John.570 

Ett liknande exempel rör dikten ”Die Natur” av de tyska bröderna Ludwig och 

Otto Giseke, vilken Gjörwell beskriver som så skön ”at jag läst den redan 2:ne 

gånger sjelf, och en gång i morse för lilla Louise, då hon besökte oss, och skickar 

jag den i afskrift äfven til lilla Stafva”.571 I ett brev till Stafva påpekar Gjörwell att 

en rörande skildring av författaren Florians liv har  

gått genom händerna på tre vittra fruar, din mor, bergs-rådinnan 

Norberg och fru Leopold, men ej kan nu komma i bättre händer än min 

Stafvas. Läs och öma för denne ädle, vittre mans öden. Han blir altid en 

vän för mit hjerta, ty hans arbeten lycksaliga mig: nog sagt.572 

I citaten ovan skildras hur familjemedlemmar och vänner läser högt för varandra. 

I synnerhet tycks man ha läst högt för kvinnorna, vilket antagligen berodde på att 

de ofta hade händerna upptagna med sömnad.573 När Gjörwell skickar två verk av 

Kotzebue till Stafva skriver han på liknande vis: ”Söta mor har hört dem begge 

läsas, och ehuru hon är ingalunda protectrice af Kotzebue, har hon dock 

bevärdigat dessa begge hans arbeten med sit bifall.”574 Således delas 

läsupplevelsen dels genom att flera personer lyssnar till samma text samtidigt och 

dels genom att böcker skickas runt mellan flera läsare.  

Det intensiva lässätt som beskrivs av Robert Darnton tycks förekomma hos i 

alla fall Carl Christoffer Gjörwell, som noga reflekterar över innehållet i en text 

och ofta läser samma verk flera gånger. I citaten ovan läser han samma text två 

gånger inom kort tid. Till Stafva skriver han vid ett annat tillfälle: ”Se nu, lilla 

                                                             
570 EpG 12:1 Nr 153 CCG till GEL och JNL, 28/3 1793. 
571 EpG 12:1 Nr 68 CCG till GEL, 22/1 1792. 
572 EpG 12:3 Nr 174 CCG till GEL, 19/10 1798. 
573 Eva Helen Ulvros menar att högläsning tycks ha varit norm inom borgerskapet långt in på 1800-
talet och påpekar att män ofta läste högt för kvinnor. Se Ulvros (1996), s. 292 ff. 
574 EpG 12:3 Nr 58 CCG till GEL, 24/6 1797. 
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bästa Stafva, har jag för tredje gången läsit igenom, ja aldeles njutit denna läsning 

av Hr von Kotzebues Flucht nach Paris im winter 1790.”575 Gjörwell ber vid ett 

annat tillfälle dottern att läsa romanen Estelle av Florian innan han själv läser 

den för tredje gången: 

Jag läste den genast då den för några år [sic] köptes; jag läste den å nyo 

förl[idne] sommar, den ännu en glad sommar, en sommar, som 

meddelade hopp och hoppets bättre utsigter; men jag ville än en gång 

läsa den igenom nästa sommar, om den då mera kan lätta tankan, 

förljufva sinnet; och då skal denna läsning behaga mig så mycket mera, 

som boken varit förut i din hand och under ditt öga, samt ditt goda 

hjerta då redan smakat sälheten af denna, en den oskyldigaste 

njutning.576 

En känslomässigt didaktisk litteraturform som både frammanar känslor i 

stunden och som lär läsaren passande känslomässiga reaktioner är således något 

som läses av flera personer inom samma krets, ibland upprepade gånger. Om den 

gjörwellska familjen och vänskapskretsen ska ses som en emotionell gemenskap, 

utgör läsningen av sentimental litteratur en av de praktiker varav den byggs upp.  

 

Läsning, sinne och hälsa 

 

Även vad gäller läsning kommer Gjörwells försök att kontrollera omgivningen 

eller omvända den till hans egen glada livsfilosofi till uttryck – hans 

känslohantering blir även inom detta område norm. För Gjörwell finns en tydlig 

koppling mellan glad läsning och ett glatt sinne. När han får höra att Carl Gustaf 

Leopold lider av melankoli, skickar han därför över några verser för att trösta 

honom. Till Lindahl skriver han om deras gemensamme vän: 

När jag af vår väns billet påsk-afton förnam hans nerv-systems 

delabrerade [illa medfarna] tilstånd, ville jag ock utur mit apothek 

något bidraga til des förbättring, och skickade fördenskull skalden et väl 

restaurerande, men tillika poëtiskt medel.577 

Detta poetiska medel bestod av en dikt vid namn ”La Bascule”, som skildrade en 

slags gungningslek. Gjörwell drar dock slutledningen att varken dikten eller den 

choklad som Lindahl skickat tycks ha haft önskad verkan på den nedstämde 

                                                             
575 EpG 12:6 Nr 75 CCG till GEL, 9/9 1808. Se även Gjörwells beskrivning av hur han omläser Helena 
Maria Linnerhielms Witterhets försök: EpG 12:4 Nr 55 CCG till GEL, 26/7 1799. 
576 EpG 12:6 Nr 91 CCG till GEL, 23/12 1808. 
577 EpG 12:1 Nr 156 CCG till JNL, 2/4 1793. 
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vännen. Carl Gustaf Leopold led av en kronisk melankoli och sjukdomsfixering. 

Torkel Stålmarck har betonat hur denna fixering vid sina olika sjukdomstillstånd 

kom att utgöra det huvudsakliga temat i Leopolds kommunikation med 

omvärlden.578 Det kan därför förefalla otroligt att han i någon högre grad skulle 

muntras av en dikt. Detta exempel visar dock på det normerande draget i 

Gjörwells känslohantering – vad som har effekt på hans eget sinne borde rimligen 

också ha det på andras. 

Om litteraturen har en funktion att uppöva eller mobilisera känslor och 

därmed har stor makt att påverka känsloläget hos läsaren blir det också viktigt 

vilken typ av litteratur som läses. Gjörwell kritiserar vad han benämner som tyska 

neologismer, det vill säga den mer drastiskt känslosamma Sturm und Drang-

litteraturen. Till sin unge vän Mandorff skriver han: 

At kunna vandra lätt på styltor, at med förment sjelfstorhet idkeligen 

spasera på taken och ibland molnen, at tro sig i den mån vara högre och 

starkare, som man skiljer sig ifrån människan och naturen, enkelheten 

och sanningen, är en förvänd ordning både i våra begrep och uti våra 

känslor. Imedlertid råder, såsom du vet, denne smak på flere, äfven de 

bäste, isynnerhet på de oregelbundne, på de utsväfvande snillen […].579 

I och med den effekt som skönlitteratur anses ha på läsarens sinnesstämning blir 

kritiken mot de tyska nymodigheterna mer än en kritik av en litterär stil – det blir 

en kritik av en litteratur som är skadlig för sinnet. I ett brev till svärsonen 

Almquist framgår att Mandorffs val av läsning är ett återkommande 

diskussionsämne. Gjörwell beskriver hur vännen besitter stora litterära 

kunskaper och kan ”dela sin känsla” mellan den höga och tragiska litteraturen 

lika väl som den ömma och pastorala. Personligen föredrar Mandorff dock ”det 

starka och dristiga framföre det milda och glada. Derom äre vi begge ej sällan uti 

en vänlig strid: ty glädjen utgjör väsendet af min sinnes-stälning, och hans åter 

behöfver glädjen”.580 Gjörwell vill här att vännen går över till att läsa sådan 

litteratur som speglar de känslor eller känslolägen som han själv värderar högst; 

glada och milda. Detta görs utifrån antagandet att en förändring i val av läsning 

även skulle förändra vännens sinnesstämning. Även detta utgör således en typ av 

reglerande känslopraktik, en slags insocialisering i de känslonormer som 

Gjörwell värderar. 

Dottern Stafvas val av läsning är även något som Gjörwell försöker styra. Han 

uppger i ett brev till sin då 32-åriga dotter att han rådfrågat läkaren Westring om 

hennes hälsa:  

                                                             
578 Se Stålmarck (2005), s. 34, 89.  
579 EpG 12:1 Nr 113 CCG till CAJM, 7/12 1792. Se även hans kritik av Kosegarten; EpG 12:2 Nr 61 CCG 
till GEL och JNL, 24/6 1795. 
580 EpG 12:1 Nr 119 CCG till Carl Gustaf Almquist, 27/12 1792. 
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Jag har talt med Hr Westring, som försäkrat mig, at du har en god och 

hälsosam kropps-constitution, bara du ej quacksalvar med dig sjelf, 

nytjar simpla remeder när så behöfs, läser mindre uti mjältsjuka 

böcker, rör dig uti fria luften och nytjar kallt vatn. Söta Stafva, gjör nu 

alt detta så blir du oss dubbelt kär.581 

Liksom exemplifierats i tidigare kapitel används här känslor som ett medel för att 

få dottern att agera på ett för fadern önskvärt sätt. Detta genom att anspela på att 

hans tillgivenhet är beroende av hennes villighet att följa hans uppmaningar. I 

detta exempel likställs val av läsning med andra helt fysiska medel som bidrar till 

att upprätthålla en stark kroppskonstitution, vilket visar på den destruktiva kraft 

som tillskrevs litteratur med melankoliska teman. I den samtida debatten om 

romanen diskuterades också de rent fysiska konsekvenser som nöjesläsningen 

kunde få. Enligt Thomas Karlsohn ansågs romanläsning kunna ge upphov till 

”alltifrån överdriven känslosamhet, melankoli, migrän och epilepsi till gikt, 

förstoppning och hemorrojder”.582 Detta visar med tydlighet på den starka 

koppling som gjordes mellan intryck utifrån, mental hälsa och kropp under denna 

tid. Även romanläsningen kunde vara farlig.  

 

Verkligheten härmar fiktionen – rörelse och den välgörande 

handlingen  

 

Ett av den sentimentala litteraturens vanligaste teman återspeglas med tydlighet 

i Carl Christoffer Gjörwells korrespondens, där vi kan finna flera exempel på 

skildringar av välgörande handlingar som han själv eller andra utfört. Dessa 

beskrivs i noggrann detalj, med särskilt fokus på den rörelse och de känslor av 

ömsesidig tacksamhet som handlingen gett upphov till. I sin uppbyggnad bär 

dessa skildringar en direkt relation till en av den sentimentala litteraturens mest 

typiska scener. Anne Vincent-Buffault beskriver hur denna ofta tedde sig: 

In giving succour to the unfortunate, characters would experience a 

pleasant emotion which demonstrated to each of them that virtue 

carried its own reward. In novels of feeling, the charitable scene took 

the form of a touching scene which brought about obligatory 

movements: compassion, help, gratitude of the unfortunate in tears, 

delightful emotions on both sides.583  
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I den sentimentala romanen var det dock inte vem som helst som blev föremål 

för denna sympati. Barker-Benfield menar att denna litterära genre präglades av 

ett tydligt medelklassperspektiv, som uppmuntrade till prydlighet, renlighet, 

anständighet och fromhet hos fattiga, men uttryckte avsmak mot dem som inte 

speglade borgerliga ideal.584 Det var även centralt att den fattige eller olycklige 

inte bar någon egen skuld för sin livssituation. David Denby skriver: 

The sentimentalisation of the poor relies heavily on their representation 

as victims, and to this end the sentimental text frequently emphasises a 

set of features – old age or extreme youth, infirmity, bad luck – which 

constitute the poor as helpless: by virtue of the fact that they are the 

object of some process or condition which is not of their making and 

over which they have no control, they are constituted as deserving. At 

this point, the act of charity intervenes.585 

Gjörwells beskrivningar fokuserar just på välgörande handlingar riktade till 

prydliga, renliga och oskyldigt drabbade fattiga. En sådan beskrivning berör ett 

tillfälle då Gjörwell tappar sin plånbok, fylld med en stor summa pengar och 

viktiga dokument. Händelsen, som skildras i detalj i ett brev till paret Lindahl, 

beskrivs som en stor förlust och han misströstar om att återfå sina pengar. Han 

sätter likväl in en annons i dagstidningen Dagligt Allehanda, där han efterlyser 

plånboken och utlovar en hittelön på en sjättedel av pengasumman till den som 

återlämnar den. En större del av följande dag hinner gå innan någon hör av sig. 

På eftermiddagen dyker dock en torftigt, men snyggt klädd gumma upp i paret 

Gjörwells hem på Regeringsgatan. Gjörwell återfår plånboken efter beskrivning 

och ger kvinnan den utlovade hittelönen. Han beskriver hur gumman därefter 

nästan slagit sina armar om hans knän, börjat gråta och sagt att hon inte väntat 

sig att Gud ämnat för henne att hitta plånboken för att därigenom få motta en 

nödpenning under sin fattiga ålderdom. Denna situation ger upphov till stora 

känslor hos Gjörwell som också själv faller i tårar:  

Döm min bästa Stafva! Hvad jag härvid skulle känna i mit hjerta, då det 

som jag i förstone rönte inom mig såsom et stort ondt, och i al sanning 

en svår förlust för mig, blef nu förvandladt för min känsla til en stor 

välgerning, til en välsignelse för hela min själ. Jag fick å ena sidan alt 

mit tilbaka, och å den andra tilfälle at hugsvala en gammal, fattig och 

lidande medmänniskja. Tårar blefvo således icke heller utur mina ögon 

[sic]; de vatnas ännu under det jag härom skrifver, och jag tackar Gud 

dubbelt.586 

                                                             
584 Barker-Benfield (1996), s. 228 
585 David J. Denby, Sentimental narrative and the social order in France, 1760-1820 (Cambridge, 
1994), s. 116.  
586 EpG 12:1 Nr 173 CCG till GEL, 2/6 1793. 
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Gjörwell beskriver hur hans reaktion delas av Brita Nora, som också gråter av 

glädje och ömhet över händelsen. Händelsens rörande karaktär bekräftas sedan 

av Lindahl som skriver att ”den ärliga gumman och min swärfars ädelmod rörde 

Stafva och mig til tårar”.587 

I ett annat brev till dottern Stafva skildrar Gjörwell hur han tillsammans med 

Brita Nora och Louise mött en fattig flicka på väg hem efter en promenad på 

Djurgården. Flickan beskrivs som nio år gammal ”klädd i randig kjortel och 

förkläde, röd tröja, hvitt huckle, och utur detta framtittade et skäligen vackert 

ansigte med et par goda och glada ögon”. Sällskapet stannar och pratar med 

flickan som berättar att hennes far är en fattig bergsprängare och att hon ännu 

inte har fått lära sig läsa. Gjörwell beslutar att skänka en slant åt flickan och 

beskriver den reaktion som gåvan ger upphov till: 

Då jag tog i böxsäcken, slog hon ner sina ögon, och då jag räckte henne 

et ottastyfvers-stycke, så for hon up utur gräset med en glädje i ögonen 

och tacksamhet uti hela ansigtet, kysste allas våra händer med en 

känsla, som rörde oss alla på det högsta.588 

Flickans reaktion väcker många tankar hos Gjörwell. Han förundras över hur en 

sådan liten gåva kunde vara så betydelsefull och ge upphov till så mycket sällhet. 

Han kommenterar vidare hur han och övriga familjemedlemmar, som alla levt liv 

utan nöd och fulla av nöjen, alltid borde räcka obemedlade barn en hand. 

Slutligen konstateras att   

denna ömsesides både tanka och känsla, hennes glädje och välsignelser 

å ena, vår tacksamhet emot försynen och tilfredsställelse å den andra 

sidan: alt detta var en slags gudstjest. Denna lilla flicka lärer ofta tänka 

på denna händelse; och, då vi pekade för henne på vårt hus, lofvade hon 

komma med bär til oss i sommar. Upfyllde af alla dessa känslor 

nalkades vi vårt sälla hem. 

Till sin karaktär är dessa skildringar nästan identiska med episoder ur samtida 

svenska sentimentala noveller. I Karl Gustaf af Bjerkéns Den Ensamme eller 

Hjertats Philosoph från 1795 skildras hur huvudkaraktären tillsammans med en 

vän hjälper en gammal kvinna som blivit överkörd genom att skaffa henne en 

hyrvagn, själva betala åkaren, bära in henne till sitt hem och skänka henne en 

mindre summa pengar. Efter att ha lämnat gummans hem är de två 

huvudkaraktärerna på samma sätt som Gjörwell uppfyllda av känslor. Medan 

Gjörwell liknade ovanstående episod med en gudstjänst vänds också här tankarna 

till Gud: 

                                                             
587 EpG 7:27 Nr 92 JNL till CCG, 6/6 1793. 
588 EpG 12:1 Nr 12 CCG till GEL, 21/6 1791. 
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Vi gingo ut. Förde af en och samma känslo omfamnade Måns och jag 

hvarannan. Det var en högtidsdag för våra hjertan. Glad gick jag hem. 

Tillfredsstäld och med ett tacksamt hjerta mot den Allsmägtige, som 

förunnat mig en så lyckelig stund, lade jag mig. Ljuf var min sömn, 

munter vaknade jag om morgonen.589  

Det är dock inte alltid Gjörwell själv som utför de välgörande handlingarna. I 

nedanstående exempel har han omsorgsfullt skildrat en händelse som Johan 

Pfeiffer, redaktör för Dagligt Allehanda, berättat för honom. Skildringen har han 

sedan bifogat i en not i en avskrift av ett brev som han skickat till Pfeiffer. Detta 

brev har sedan skickats vidare till Stafva och skildringen utgör således något som 

han antar att dottern vill läsa.590 1799 drabbar en stor brand Växjö och i 

Stockholm anordnas välgörenhetskonserter och andra evenemang för att samla 

in pengar åt den småländska ortens nödställda. Gjörwell beskriver hur Pfeiffer 

planerade att gå på en konsert i Riddarhuset där inträdet på en 24 banco-sedel 

gick till insamlingen. På väg till evenemanget mötte Pfeiffer en gammal sjuklig 

man som satt på en bänk i hans förstuga. Pfeiffer frågade vad mannens ärende 

var. Mannen, som visade sig vara en gammal underofficerare, berättade att han 

under lång tid varit sjuk i frossa och vattusot och hade satt sig på bänken för att 

vila. Redaktören uppmanade honom att sitta kvar och gick sedan vidare till 

Riddarhuset, där konsertlokalen redan hunnit bli fullsatt. På vägen tillbaka till 

sitt hem kom Pfeiffer så ihåg den trötte sjuklingen. Gjörwell skriver att Pfeiffer  

önskade så i sit hjerta: ack! Om han ännu satt qvar, så skulle han få den 

24-bo-sedeln! Jo, han satt qvar, och fick samma sedel. Hans 

välsignelser och glädje behöfver jag ej nämna; men väl det, at tårarne 

kommo oss begge i ögonen, under det han berättade mig denna 

händelse. Ack! Nöden är spridd på så många, välgjörandet faller på så 

få händer!591 

 I detta brev nämner Gjörwell att han själv skänkt pengar till de nödställda. 

Således ingår även han i den välgörande skaran. I sin brevsamling har Gjörwell 

även sparat en avskrift av ett brev som en av hans vänner, översättaren Herman 

Anders Kullberg, skickat till sin mor. I detta beskrivs hur Kullberg besöker en 

gammal bekant till familjen, för att be henne laga hans linnekläder. Kvinnan hade 

blivit änka efter en skolmästare och bodde nu på Drottningshuset, en 

välgörenhetsinrättning för fattiga änkor.592 Kullberg skildrar hur han istället för 

att berätta sitt egentliga ärende satte sig ned för att samtala om gamla tider. 

Kvinnan berättar då ingående om sin eländiga levnadssituation och om oron över 

                                                             
589 Citerad i Nils Sylvan, Svensk realistisk roman 1795-1830 (Stockholm, 1942), s. 31.  
590 EpG 12:4 Nr 27 CCG till GEL, 2/5 1799. 
591 EpG 12:4 Nr 26 CCG till Johan Pfeiffer, 26/4 1799. 
592 Drottningshuset, uppkallat efter Ulrika Eleonora d.ä., var under denna tid en 
välgörenhetsinrättning för fattiga änkor och döttrar till ämbets- och tjänstemän.  
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sin son som gift sig fattig vid ung ålder. När Kullberg ska gå ger han kvinnan en 

del av den lilla summa pengar han har på fickan. Han beskriver hur tårar rinner 

nedför kvinnans kindben och hur hon välsignar honom med en ton som går djupt 

in i hans själ. Han uppmanar sin moder: ”När härnäst söta mor skrifver til sin 

son, så hälsa henne för al ting. Då man är olycklig, så är det en så ljuf tröst at höra, 

at det ännu ges någon i verlden, som röres af ens öde.”593 Gjörwell berömmer sin 

väns förmåga att återge känslor och skriver att han ofta läser denna skildring: 

Denna tafla hade något så rörande uti sig, något så mycket 

harmonerande med min egen känsla, at jag så gerna och ofta skådar på 

densamma. Det är så tilfredsställande, det är så försonande med sit eget 

slägte, at inom detsamma finna goda, ömhetsfulla människjor, öfver 

hvilkas läppar och utur hvilkas penna icke flödar det bittra talet, det 

förolämpande och sårande, tillika det så högst otaksamma språket. 

Varför väljer man då att så detaljerat skildra en välgörande handling som man 

fått berättad för sig och varför läser man upprepade gånger utdrag ur andras brev 

där en rörande händelse porträtteras? Som nämnts fanns en föreställning om att 

vissa känsloupplevelser främjade individens dygdighet, oavsett om känslan 

uppstod genom att läsa eller genom en mer praktisk, reell erfarenhet. Rimligen 

är det därmed mindre relevant om Gjörwell själv utfört den välgörande 

handlingen – att läsa om hur denna utförts av någon annan var tillräckligt för att 

befordra den egna dygden. I citatet ovan uppger Gjörwell även att Kullbergs 

beskrivning ”harmonerar” med hans egen känsla och han betonar hur han 

uppskattar att finna goda och ömhetsfulla människor inom människosläktet. 

Underförstått räknar han även sig själv dit. Genom att lyckas mobilisera känslor 

av medlidande bekräftades den egna ädelheten. Historikern Ute Frevert skriver 

att denna typ av känslomässigt deltagande utan aktiv handling kom att kritiseras 

allt mer under seklets slut och betecknas som omanligt av bland andra Immanuel 

Kant: 

By the end of the eighteenth century, the cult of true and deep feeling 

became increasingly contested by those who found it lacking in strength 

and activity. For Kant, ”the ineffectual sharing of one’s feelings in order 

to appear sympathetically in tune with the feelings of others” was 

unmanly. In order to be ”effectual” and taken ”to heart,” sympathy had 

to acquire an energetic quality.594 

Peter Hansen betonar i sin tur hur tårar och medlidande under denna period blev 

”ett självändamål och framför allt ett slags självbekräftelse”.595 Onekligen 

framstår det tidvis som att givaren och dennes känslomässiga reaktion ges mer 

                                                             
593 EpG 12:2 Nr 158 Herman Anders Kullberg till sin mor (Utdrag, Avskrift), 14/12 1796. 
594 Frevert (2011), s. 173.  
595 Hansen (2004), s. 8. 
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uppmärksamhet än den person som handlingen riktas till i Gjörwells skildringar. 

I ovanstående exempel är det inte änkan och hennes eländiga situation som han 

egentligen begrundar, det är snarare vännens val att utföra en god handling som 

han finner tröstande. Det finns heller ingen mer genomgående analys av de 

omständigheter som orsakar den eländighet och fattigdom som avhjälps genom 

den goda handlingen. John Richetti menar att sensibilitetslitteraturen med dess 

betoning av välgörande handlingar och empati gentemot lidande tillät läsaren att 

undvika att ta ställning till faktiska samhällsproblem:  

By cultivating private sympathy and self-indulgent emotional responses 

to misery and injustice, fiction offers a controlling evasion or consoling 

moral gesture that stands in place of analytical understanding or 

systemic criticism.596 

Gjörwell ger också uttryck för en konservativ syn på de mindre bemedlade 

klassernas roll i samhället. 1779 instiftade han Upfostrings-sälskapet som bland 

annat hade som ambition att publicera läroböcker som kunde användas i 

skolundervisning. I ett brev till greven och sällskapsledamoten Fredrik Sparre 

diskuterar Gjörwell vilken typ av kunskap som allmogens barn bör få tillgång till: 

Til statsmän och revisorer af regeringens gjöromål måge de för ingen 

del upfödas. Ordning och laglydnad blir nog svårt ändå att hålla vid 

magt i et mera tviflande och sjelfsvåldigt tidehvarf, än at det för 

tänkande och dygdigt hälsas kunde. Desse barns dogmatik borde 

sammanfattas i någre få korte men tydeligen affattade läro- och 

trosartiklar, deras politiska hus-tafla bör gå ut på at älska Konungen 

och lyda hans bud, det öfriga bör bestå i den christeliga sede-lärans 

oemotsäjeligaste regler.597 

I de ovanstående exemplen är det också främst vad som skulle kunna definieras 

som hedervärda, respektabla fattiga vars öde Gjörwell berörs av – fattiga som 

speglar prydliga medelklassnormer och inte bär skuld för sin utsatta position. 

Gumman som återlämnar hans plånbok är trots sin fattigdom snyggt klädd, den 

unga flickan med boskapen får lida för sin faders fattigdom, mannen som Pfeiffer 

hjälper har drivits in i nöd av sjukdom och den kvinna som Kullberg bistår har 

fallit i fattigdom efter förlusten av sin make. Under ett besök hos domprosten Älf 

i Linköping väcks Gjörwells medlidande på liknande vis för en föräldralös pojke:  

Vid hemgåendet öfver kyrkogården mötte oss en ung gråkolt, skäligen 

vacker gosse […], son af en Lector Pehr Hulthin, lärd, dygdig och således 

mycket saknad man – och just vid des och hans hustrus graf. 

D[omprosten] Älf hälsade vänligt på ynglingen och frågade: Hvad 

                                                             
596 Richetti (1999), s. 234.  
597 Gjörwell (1938), s. 85. 
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tänker du på när du går här fram? – och strax föll han i gråt. Hvilka 

sanna och sköna tårar! Den åldrige och vördige mannen förädlade dem 

genom förmaningar, flutne utur des hjerta, härledde från des vänskap 

för fadren. Rörd öfver denna så vackra händelse – en ung känsla ledd 

och bunden af heliga plikter – bad jag unge Hulthin – han är fader- 

moder- och medel-lös – komma närmare aftonen domproste-huset, där 

jag lofvade honom en bok, ty han är en af de flitigaste, men lämnade 

honom en liten besparings-sedel til at köpa en bok före.598 

Gjörwell kallar denna handling en ”belöning” för sitt eget hjärta och den leder 

honom in på tankar av tacksamhet för den uppfostran och utbildning som han 

själv givits. I den sympati som väcks för de mindre bemedlade finns även en 

estetisk dimension. Både flickan med boskapen och den ovan nämnde pojken 

beskrivs som vackra. Den effekt som estetiska aspekter har på Gjörwells känslor 

av empati tydliggörs vid ett tillfälle då han letar efter ett rum att hyra till 

fostersonen Adolf. Medan hans medlidande väcks för vad han uppfattar som ett 

synnerligen vackert barn, inkluderar detta inte hennes mindre attraktiva, renliga 

och välklädda kamrater: 

Då jag skulle bese rumen, träffade jag i det yttersta några unga flickor, 

ibland hvilka 2:ne voro fula och snuskiga, men den tredje så skön och 

därjämte så väl klädd, at hon ådrog sig hela min upmärksamhet. Jag 

steg fram och klappade henne, då hon gaf mig et par de aldravackraste 

och eldigaste bruna ögon, som man vil se, med öfriga sköna anlets-drag 

och svart hår, samt maner och stälning, som hade egnat et barn af en 

den mäst förädlade börd.599 

Gjörwell får sedan veta att flickan är oäkta dotter till överste kammarjunkaren 

greve Wachtmeister. Han beskriver hur hans hjärta blöder över det vackra och 

välskapta barnets sannolikt dystra öde: ”Född med utseende, qvickhet, kanske 

ock med et godt och ömt; hvarföre icke också med et dygdigt hjerta, hvad blir des 

sort med tiden?” Medan det är troligt att de ”fula och snuskiga flickorna” som 

flickan Wachtmeister var i sällskap med inte heller kommer att växa upp till ett 

särskilt lysande öde, ägnas dessa inte ett ord annat än ett konstaterande att de är 

just fula och snuskiga. Denna upptagenhet av det estetiska kan möjligtvis 

förklaras av att Gjörwell är influerad av den samtida fysionomin, en teori som 

gjorde gällande att ett vackert yttre signalerade ett dygdigt inre. Fysionomin och 

kopplingen mellan dygd och skönhet diskuteras mer utförligt i kapitel 8. Oavsett 

orsak kan man konstatera att det är en villkorad sympati som frammanas för 

lidande medmänniskor. 

                                                             
598 EpG 12:2 Nr 122 CCG till BEG, 21/9 1796. 
599 EpG 12:1 Nr 101 CCG till GEL, 21/10 1792. 
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Pastoralen 
 

Pastoralen, eller den så kallade herdediktningen, intar en särskild position i den 

gjörwellska korrespondensen. Pastoralen är en genre med ursprung i antiken vars 

grundläggande tematik centreras runt herdar som lever lyckliga, enkla, lantliga 

liv.600 De antika förlagorna till den pastorala dikttraditionen utgörs av Theokritos 

Idyller601, skrivna under 200-talet före Kristus, och Vergilius Eklogerna, skrivna 

200 år senare. Medan Theokritos skildringar utspelat sig på hans hemö Sicilien 

och utmärkts av en viss realistisk mustighet karaktäriserades Vergilius verk av en 

tydligare idealisering av den lantliga tillvaron. Vergilius pastoraler tog plats i ett 

uppdiktat Arkadien, en slags tidlös plats där guldåldern ännu rådde och 

människor, mytologiska figurer och gudar interagerade. Som prototyp stod det 

faktiska Arkadien – en isolerad bergstrakt belägen på Greklands peloponnesiska 

halvö, traditionellt betraktad som herdeguden Pans hemvist. Invånarna på denna 

plats var sedan tidigare kända för att författa en slags lantlig, enkel dikt och leva 

ett hälsosamt, enkelt liv. ”Arkadien” kom med tiden att bli det generella 

begreppet för herdarnas idylliska värld – oftast skildrat som ett vackert, lummigt 

och välvilligt landskap i vilket människor inte behövde slita hårt för sitt 

uppehälle, utan kunde tillbringa sina dagar med att vakta får, spela flöjt, dansa 

och söka vila i skuggan under dagens hetaste timmar. Förutom att de herdar som 

befolkade pastoralen kunde drabbas av obesvarad kärlek till en vacker herdinna 

var den arkadiska världen i hög grad sorglös.602 Trots att pastoralen skildrade ett 

lantligt leverne har den definierats som en diktform med fast grund i stads- och 

hovkultur. Detta då det centrala temat för genren just utgör en särskiljning 

mellan urbant och lantligt, civilisation och natur. Pastoralen har därför ansetts 

symbolisera en slags välgörande, tillfällig, isolerad fristad vars enkelhet utgör en 

välkommen befrielse från den girighet och det begär som präglar den stora 

världen. Idealiseringen av livet på landet blir därigenom en mer eller mindre 

direkt kritik av stadslivets och civilisationens korrumperande inflytande.603 

 

                                                             
600 Genrens benämning kommer även ur det latinska namnet för herde, ”pastor”. Exakt vilka slags 
litterära verk som ska räknas till den pastorala genren är något som har debatterats av litteraturvetare. 
Då jag i detta avsnitt främst berör pastoralens innehåll och inte den litterära form som den antar, 
lämnar jag denna diskussion därhän. Mer kan läsas i Paul J. Alpers, What is pastoral? (Chicago, 1996) 
och Annabel M. Patterson, Pastoral and ideology. Virgil to Valéry (Oxford, 1988).   
601 ”Idyll” är en benämning med ursprung i grekiskans ”eidyllion”, med betydelsen ”liten bild”, vilken 
användes för att beteckna en kort dikt. Under 1600- och 1700-talet kom ”idyll” att bli synonymt med 
en dikt inom pastoralgenren. Se Bengt Lewan, Arkadien. Om herdar och herdinnor i svensk dikt 
(Nora, 2001), s. 15.  
602 Terry Gifford, Pastoral [Elektronisk resurs] (London, 2001[1999]), s. 17-23; Peter V. Marinelli, 
Pastoral (London, 1971), s. 39-42; Lewan, s. 16-20, 239-240; Thomas G. Rosenmeyer, The Green 
Cabinet. Theocritus and the European pastoral lyric (Berkely, 1969), s. 232-235; Frederick Jones, 
Virgil’s garden. The nature of bucolic space (London, 2011), s. 25-26. 
603 Gifford (2001[1999]), s. 15-16, 81-82; Marinelli (1971), s. 45; Sidney K. Robinson, Inquiry into the 
picturesque (Chicago, 1991), s. 31. 
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Som mycket annat från antikens konstvärld återupplivades pastoralen i Italien 

under renässansen och skulle ända fram till 1800-talet bli ett mycket populärt 

litterärt tema i Europa. I Sverige började influenser från pastoralen märkas under 

1600-talet, främst inom scenkonsten och i de tillfällesdikter som ofta framfördes 

vid bröllop och begravningar under denna tid. Under det följande seklet gjorde 

pastorala teman avtryck i verken hos några av tidens mest kända författare, 

såsom Hedvig Charlotta Nordenflycht, Gustaf Philip Creutz, Gustaf Fredrik 

Gyllenborg och Carl Michael Bellman.604 Pastorala teman återfanns även i 1700-

talets mer folkliga skillingtrycksvisor och stod där som symbol för en lycklig och 

fridfull tillvaro på jorden.605 Pastoralen kom även att genomsyra andra delar av 

kulturlivet än det litterära: pastorala motiv blev vanliga inom konst och 

dekorationsmålning, brevskrivande vänner och kärlekspar antog herdenamn i sin 

korrespondens och vid hoven iscensattes pastorala motiv genom fester hållna 

utomhus (så kallade ”fêtes champetres”) där gästerna klädde ut sig till herdar och 

herdinnor.606  

Samtidigt betraktades pastoralen som en av de lägre litterära formerna, 

främst lämpad för unga och oprövade författare att ägna sig åt. Under 1700-talet 

                                                             
604 Lewan (2001), s. 8, 12-13. 
605 Nilsson (2012), s. 90-91. 
606 Lewan (2001), s. 59, 237-238. 

Bild 23. Målning på pastoralt tema av François Boucher, från 1755. 
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kritiserades den för att ge en orealistisk bild av lantligt liv och betecknades ofta 

som förkonstlad och menlös.607 I sin monografi Arkadien – om herdar och 

herdinnor i svensk dikt försöker litteraturvetaren Bengt Lewan ge en förklaring 

till hur en lågt ansedd litterär genre som skildrade ett i grunden så apart ämne 

som herdar trots allt så länge kunde utöva ett markant inflytande på kulturlivet i 

Europa. Utgjorde fascinationen för pastoralen ett uttryck för verklighetsflykt och 

tankelek eller fyllde den en djupare funktion? Lewan menar att en viktig del av 

pastoralens dragningskraft låg i att den ända sedan antiken kunnat tjäna som en 

allegorisk litteraturform i vilken känsliga politiska eller sociala ämnen kunnat 

diskuteras utan att väcka anstöt – pastoralens yta var helt enkelt så harmlös att 

kontroversiella samhällskommentarer kunde smygas in utan att verka 

omstörtande. Samtidigt gav pastoralen enligt Lewan uttryck för en slags 

frihetslängtan genom att visa på hur livet borde eller kunde vara, fritt från 

materiella värden, sociala konventioner och ojämlikhet.608 Han skriver: 

Diktningen om herdarna uttrycker en riktning från den värld man var 

hänvisad till att leva i. Arkadien är det organiserade samhällets motsats 

och låter oss begrunda dess avigsidor. På punkt efter punkt 

konfronteras livet i staden och vid hovet med herdens värld: när det 

gäller materiella villkor och estetiska frågor, moraliskt beteende och 

inordningen i en social gemenskap. Man får en nedslående bild av en 

civilisation som präglas av makt- och penningbegär, av jagande efter 

tom ära, av falskhet och ytlighet.609 

Samma slutsats dras av litteraturvetaren Andrew V. Ettin som menar att 

pastoralens ofta artificiella och förutsägbara karaktär kan tjäna som täckmantel 

för uttryck av socialt kontroversiella ideal och idéer. Detta genom att pastoralens 

artificiella uttrycksform får dikten att uppfattas som en konventionell och lekfull 

litterär övning snarare än som ett uttryck för faktiska begär och uppfattningar. 

Denna slutsats drar han särskilt i anslutning till pastoralens könsaspekter. 

Traditionellt sett har denna litteraturform främst befolkats av manliga karaktärer 

som i de antika förlagorna även ingår i homosexuella relationer eller uttrycker 

begär till andra män. Inom denna litteratur tillåts dessa manliga karaktärer 

företräda funktioner, känslor och värderingar som traditionellt sett betraktats 

som feminina. Han skriver: 

[I]nsofar as the pastoral posits a set of values opposed to such more 

familiar masculine pursuits as physical competition, the force of arms, 

stolid devotion to labor, and the accumulation of wealth and wide fame, 

                                                             
607 Lewan (2001), s. 237-238; Andrew V. Ettin, Literature and the pastoral (New Haven, 1984), s. 
149.  
608 Lewan (2001), s. 13-14, 36, 248-249.  
609 Lewan (2001), s. 246.  
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pastoral literature expresses the conventionally ”feminine” part of the 

human temperament.610  

Detta kan enligt Ettin vara en av orsakerna till att den pastorala dikten från 

Vergilius tid utgjort en lågt skattad genre främst passande för den unge 

författaren att ägna sig åt och inte tillräckligt seriös för en vuxen man att befatta 

sig med. Gjörwells kärlek till pastoralen skulle därmed kunna betraktas som ännu 

en aspekt av eftervärldens bedömning av honom som omanlig.  

 

Salomon Gessner 

 

Den pastorala litteratur som Carl Christoffer Gjörwell framför allt uppskattade 

var schweizaren Salomon Gessners (1730-1788) poetiska prosa. Gjörwell tros 

även vara den som introducerade Gessner för den svenska publiken genom att 

1763 lyfta fram honom i sin Swenska Mercurius. Gjörwell var dock inte den enda 

svensken med förkärlek för Gessners pastoraler. Gessner kom i själva verket att 

bli en av de första tyskspråkiga författare som nådde popularitet i Sverige under 

den tid då det franska kulturella inflytandet i landet var som störst.611 Ett tecken 

på Gessners popularitet var att hans texter användes i tyskundervisningen i 

Lund.612 Gessners inflytande inskränkte sig dock inte till Sverige, utan hans 

skrifter översattes till över 20 språk. I Frankrike uppstod vad som har betecknats 

som en kult kring författaren i vilken betydande intellektuella som Jean-Jacques 

Rousseau och Denis Diderot ingick.613 Vad var det då hos dessa pastoraler som 

attraherade samtiden? 

Liksom sin antike föregångare Vergilius, lät Gessner sina pastoraler utspelas i 

ett tidlöst, lantligt Arkadien där väsen och gudar från den grekiska mytologin 

interagerade med vanliga dödliga. Vad som kom att skilja Gessner från både 

föregående och samtida pastorala författare var dock att hans verk i hög grad 

centrerades kring familjeliv och religiös fromhet. Gessner kom därmed att 

attrahera en ny, framväxande borgerlig publik.614 Hans pastoral var också i allra 

högsta grad känslosam. Litteraturvetaren Tore Wretö skriver att med ”Gessner 

kommer sentimentaliteten i dess för 1700-talet betecknande mening till uttryck i 

idyllen. De stilla tåreflödena, som härrör från övermäktig lyckokänsla är regel i 

                                                             
610 Ettin (1984), s. 148-149. 
611 Borelius, ”Gessners inflytande på den svenska litteraturen”, Samlaren (Uppsala, 1901), s. 67-71; 
Lamm (1981[1918]), s. 330-331. 
612 Arvidson (1989), s. 326.  
613 John Hibberd, Salomon Gessner. His creative achievement and influence (Cambridge, 1976), s. 
127; Tore Wretö, Det förklarade ögonblicket. Studier i västerländsk idyll från Theokritos till 
Strindberg (Uppsala, 1977), s. 37. 
614 Lamm (1981[1918]), s. 325-326; Hibberd (1976), s. 32-35, 62, 133; Wretö (1977), s. 35-39.  
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denna pastorala miljö”.615 Ömma och glada känslor porträtterades med hög 

frekvens. De välgörande handlingar som utgjorde ett vanligt inslag i den 

sentimentala litteraturen var rikligt förekommande också i Gessners pastoraler. 

Litteraturhistorikern Martin Lamm konstaterar till och med att Gessners herdar 

utövar välgörenhet nästan som sport.616 På grund av den starka tonvikt som han 

lade vid känslor av glädje och lycka kritiserades Gessner av Johann Wolfgang von 

Goethe, som ansåg att Gessners verk utmärktes av bristande psykologisk 

realism.617 Tore Wretö beskriver Gessners idylliska pastorala miljö på följande 

sätt:  

Idyllen är hos Gessner total, sluten inom ett landskap utan djup, inom 

en krets människor vanligen utan ett förflutet och, mera specifikt, utan 

framtid. Skildringen sluter sig liksom den med få undantag gjorde i 

antikens idyller inom en snäv ram, som avskärmar missljud och 

skuggor. Vad som hos grekerna ännu kunde kallas tragiskt, blir hos 

Gessner pittoresk sentimentalitet.618 

Litteraturvetaren John Hibberd beskriver hur denna sentimentalitet tilltalade en 

litterär publik influerad av den samtida sensibilitetskulturen. Hibberd menar att 

Gessners beskrivningar av en återgång till ett oskyldigt, naturnära liv av vissa 

läsare betraktades som en mer eller mindre realistisk skildring av hur 

verkligheten kunde te sig ute på en orörd landsbygd, långt ifrån civilisationens 

korrumperande verkan.619 

Gjörwells uppskattning för Gessner är också tydligt känslorelaterad. Han 

beundrar författaren för att han inte dolde sina känslor ”utan uppenbarligen 

beskref dem uti sina aldrakäraste herde- och landskaps-qväden”.620 Dessa 

känslor är inte vilka som helst, utan till sin natur högre stående och förädlande. 

Förmågan att uppskatta Gessner och tillgodogöra sig litteraturens teman är enligt 

Gjörwell ett tecken på utvaldhet hos läsaren. I ett brev till Stafva berör han 

saknaden efter författaren som avled 1788. Han betonar att de 

välgerningar, som en Gessners minne och arbeten tildela och altid hos 

oss förnya, utblanda denna saknad, detta lidande med en vällust af egen 

art, som man så gerna följer, som man klanderlöst må lämna sig åt: ty 

hans sätt at måla naturen och känslan förädlar altid, ja liksom helgar 

vår känsla. Ja visserl[igen] afsöndrar denna känsla ifrån alla de andra 

                                                             
615 Wretö (1977), s. 35.  
616 Lamm (1981[1918]), s. 328. 
617 Wretö (1977), s. 38.  
618 Wretö (1977), s. 39. 
619 Hibberd (1976), s. 74.  
620 EpG 12:1 Nr 68 CCG till GEL, 22/1 1792. 
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Bild 24. Pastorallandskap av Jonas Carl Linnerhielm. Linnerhielm var också en stor 

beundrare av Gessner. Hans hustru Helena Maria Linnerhielm även skrev en hyllning 

till författaren i sin dikt- och prosasamling Wittherhets försök (Stockholm, 1795). 
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och så mångfaldiga, hvaraf hopen, så den högre som den lägre, 

drifves.621 

Uppskattningen av Gessner lyfter således läsaren till en mer högtstående 

känslomässig nivå. Läsaren särskiljs därigenom från andra ur samhällets både 

höga och låga skikt. För Gjörwell tycks inte pastoralen dölja några djupare 

politiska teman. Dess uttalade funktion är att erbjuda en verklighetsflykt och 

illusion. Till vännen Herman Anders Kullberg skriver han angående Gessners 

verk: ”Låtom oss åtminstone med våra tankar, våra bilder, våra känslor, ofta, ofta 

flytta oss uti de tider och orter, som Gessner afmålat med förtjusningens hela 

behag: en söt illusion är bättre än en sträf sanning.”622 Pastoral litteratur som 

speglar en mer vardaglig tillvaro och inte utspelar sig i en gyllene guldålder 

utsätts däremot för kritik. Gjörwell skriver angående ett sådant mer vardagligt 

pastoralverk: 

Illusionen, denna källa til vår lycksalighet, och som mången så ovisligen 

för sig sjelf grumlar, ja aldeles tiltäcker, förlorar så mycket af sin 

välgjörande inflytelse på våra sinnen och genom dem på vårt hjerta, när 

man vil föreställa bilder och hämta efterdömen ifrån våra af alla förut 

kända hvardags-scener […].623 

Illusionen är således något välgörande som bör hållas levande hos individen. Det 

är just en guldålder Gjörwell vill se framställd i pastoralen, en plats med ”föga 

cultiverade, men glada bygder” under en tid ”då naturen och oskulden fingo räcka 

hvarandra handen til åtnjutande af en den renaste lycksalighet”.624 Hur kan 

denna förkärlek för illusionen betraktas ur ett känslohistoriskt perspektiv? 

Illusionen skulle kunna ses som en slags mental resurs, något som mobiliserar 

känslor av lycka och glädje i det egna livet, fast man vet att den inte vilar på 

realistiska grunder – en form av känslomässig eskapism. 

Gjörwell använder dock ibland det oskyldiga och lyckliga tillstånd som 

skildras i pastoralen som en jämförelse till den moraliska degradering han anser 

råda i verkligheten. Diskrepansen mellan dikt och realitet kommenteras i ett brev 

till Stafva där Gjörwell beskriver nöjeslivet på Vauxhallen i Kungsträdgården, en 

lokal där konserter och baler hölls: 

Ja, söta Stafva, så mycket vi läse både uti de pastorale och moraliske 

romanerne, så litet njutes ändå af den i dem beskrifne himmel här nedre 

på jorden. Här går tidens sed med alla möjeliga framsteg, och en enda 

afton på vår Vauxhall tilbragt med en spectators öga emellan sminkade 

och osminkade, men alla uti bästa måtto utstofferade hufvudstadens 

                                                             
621 EpG 12:2 Nr 92 CCG till GEL, 29/4 1796. 
622 EpG 8:17 Nr 29 CCG till Herman Anders Kullberg, Midsommarafton 1795. 
623 EpG 12:2 Nr 83 CCG till Wilhelmina von Schwerin, 11/3 1796. 
624 EpG 12:2 Nr 83 CCG till Wilhelmina von Schwerin, 11/3 1796. 
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skönheter, med hvad mera af de rådande tänke- och lefnads-sätten 

slutas kan, är tilräckelig at leda ögat in åt framtiden, och tankan til 

betraktelser, som höra aldraminst uti et bref til min Stafva […].625 

Sminkade och uppklädda damer som roar sig ute i offentligheten representerar 

således motsatsen till den pastorala enkelheten och oskuldsfullheten. Det kan 

också ifrågasättas om pastoralen enbart utgör en illusion för Gjörwell. För honom 

blir pastoralen ett slags perspektiv från vilket han skådar världen och den 

pastorala idyllen något som kan realiseras inom det egna privatlivet. Talande är 

Goethes benämning av Gessners verk som psykologiskt orealistiska – det är en 

liknande glad och öm idyll som Gjörwell strävar efter att förverkliga i det egna 

livet genom att motarbeta uttryck för sorg och melankoli. Det pastorala blir i sig 

en slags norm eller en del av Gjörwells lyckofilosofi. Pastoralen kopplas tydligt 

samman med hans ambition att leva ett glatt liv. När han 1791 gör till en föresats 

att hädanefter leva ett liv med lagom arbete och mycket glädje kallar han denna 

plan för att så mycket som möjligt ”pastoralisera mine dagar”.626 ”Pastoral” blir 

också ett positivt laddat adjektiv som får beskriva det mesta – Gjörwell tar emot 

pastorala brev,627 äter pastorala måltider628 och beskriver hur han upplever 

pastorala känslor.629 Dottern Louises bröllopsutstyrsel beskrivs som en pastoral 

dräkt630 och familjen ställer till med en pastoral fest på hennes namnsdag.631 

Gjörwell själv har pastorala vänner632 och beskriver Stafva som innehavare av en 

pastoral själ.633 När denna dotter får sitt porträtt målat beskriver Gjörwell hur 

flera av familjens vänner, inklusive konstnärsbröderna Martin, blir upprörda 

över hur skönheten hos ”kantonens vackraste herdinna” inte alls fångats i 

avbildningen, där hon snarare framträder som tung och trött.634 Döttrarnas friare 

och ungdomsvänner kallas även ”suckande herdar” och deras brev för ”herde-

bref”.635 Att Gjörwell vinnlägger sig om att stöpa sina brev i en pastoral form 

tydliggörs när han ger dem överskrifter såsom ”Idel nyheter ifrån Torpet, men i 

den pastorale stylen, så vida de sextio åren förmå”.636 Gjörwell visar även på en 

tendens att läsa in pastorala känslor och pastoral lycka hos andra. Innan 

Linnerhielm 1791 reser ifrån Stockholm för att tillbringa en längre period i sin 

hembygd besöker han familjen Gjörwells hem. Gjörwell, som inte själv var 

                                                             
625 EpG 12:2 Nr 118 CCG till GEL, 30/8 1796. 
626 EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791. 
627 EpG 12:1 Nr 22 CCG till GEL och JNL, 5/7 1791. 
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närvarande, skildrar besöket i ett brev till Stafva. Med ”begge Bribris” menar han 

Brita Nora och Louise: 

Om lögerdags-morgonen, en skön, varm och vacker dag, kom denne vår 

vän til Torpet, gick med begge Bribris för sista gången til Rosendal, tog 

ömt afsked af de sälla parker, hvar han så många lycksaliga stunder 

njutit, åt där med dem en filbunke och en pankaka i gröngräset, och 

vandrade sedan, full af fina pastorale känslor, sin och vår saknad, til 

staden tilbaka.637 

Under början av 1800-talet blir Gjörwell vän med författaren Per Adam 

Wallmark. I ett brev till Stafva beskriver han hur Wallmark helt har lyckats 

iscensätta herdelevnadens lycka genom att be en ung, vacker och beskedlig 

kvinna om hennes hand, få hennes samtycke och sedan bosätta sig på landet en 

mil norr om staden: ”[D]är bo de nu, där njuta de lifvet uti lifvets vår, där realisera 

de alla de fabler och pastoraler, som vi andre merändels blott genom illusionen 

känne och tilegne oss.”638  

 

Sammanfattning 
 

 

 

I detta kapitel har känslors relation till läsning och skönlitteratur diskuterats. 

Under 1700-talet blev sensibilitetsromanen eller den sentimentala romanen en 

populär litterär genre, som bidrog till att popularisera sensibilitetskonceptet. I 

dessa romaner låg fokus på förmågan att känna och uttrycka sympati, i synnerhet 

gentemot samhällets mindre lyckligt lottade invånare. Under denna period 

antogs att känslor av medlidande var dygdiga för individen att uppleva, oavsett 

om den själv utfört en god handling eller läst om en sådan. Den sentimentala 

litteraraturen kännetecknades även av en slags känslomässig didaktik som 

förevisade läsaren den passande känslomässiga responsen i olika situationer. 

Läsare som under 1700-talet beskrev de känsloreaktioner som läsningen av 

sentimental litteratur gav upphov till, speglade också ofta litteraturens 

känslomässiga läge. Robert Darnton har beskrivit detta som att romaner lästes 

på samma intensiva sätt som religiös litteratur, det vill säga att man läste texten 

flera gånger och reflekterade noggrant över dess innehåll. 

Ett gemensamt intresse för litteratur förenar medlemmarna i den gjörwellska 

familjen och vänskapskretsen. I den gjörwellska kretsen får skönlitterär läsning 
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en moraliskt didaktisk funktion genom att förevisa ett dygdigt leverne som i sin 

tur leder till en högre grad av lycka i livet. Skönlitteratur har även en 

känslomässigt didaktisk funktion i att förevisa hur läsaren bör känna. Enligt 

William Reddy kan läsning av didaktisk litteratur betraktas som ett sätt att 

kognitivt öva på de känslor som skildras. Om läsning har en funktion att uppöva 

vissa känslor och läses av flera personer i samma familj och vänskapskrets, 

innebär detta rimligen att de alla kognitivt övar på samma typ av känslor. Läsning 

kan i det gjörwellska fallet ses som en gemensam praktik som bidrar till 

konstruerandet av en emotionell gemenskap. Särskilt Gjörwells sätt att förhålla 

sig till läsning bär likheter med ett intensivt lässätt, eftersom han läser samma 

text flera gånger och reflekterar över dess innehåll. Även inom det skönlitterära 

området gör Gjörwell försök att kontrollera sin omgivning genom att styra vilken 

typ av litteratur som vänner och familj läser. Denna praktik kan kopplas till den 

stora effekt som läsning antogs ha på sinne och hälsa under denna period.  

I Carl Christoffer Gjörwells korrespondens återfinns flera skildringar av 

välgörande handlingar som han själv eller andra utfört för att hjälpa mindre 

lyckligt lottade personer i samhället. I sin uppbyggnad är dessa skildringar 

identiska med en vanlig scen ur sentimental litteratur där en gåva ger upphov till 

känslor av rörelse och tacksamhet hos både givaren och mottagaren. I dessa 

skildringar finns både en klassaspekt och en estetisk aspekt, då det är hedervärda 

fattiga och vackra människor som är föremål för Gjörwells sympati. Valet att 

noggrant nedteckna handlingar som andra utfört eller spara skildringar ur andras 

brev för att läsa upprepade gånger, pekar på att känslor av medlidande ansågs 

förädlande och dygdiga att uppleva, oavsett om man själv utfört handlingen eller 

ej. Att på detta sätt bekräfta sin känslosamhet utan aktiv handling, kom under 

seklets slut att betecknas som omanligt av bland andra Immanuel Kant. 

Den litteratur som Gjörwell värderade högst var pastoralen, i synnerhet i 

Salomon Gessners utförande. Denna genre uppskattas just för den lyckliga 

illusion som den porträtterar. Även om den betraktas som illusorisk kan det 

hävdas att Gjörwell i själva verket försöker att förverkliga en lycklig pastoral 

tillvaro i familjens vardag.  
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8 

VÄNSKAPEN 
 

 

I detta kapitel behandlas de gjörwellska vänskapspraktikerna. Förutom sitt 

arbete på det litterära fältet är det i synnerhet för sina känslofulla 

vänskapsrelationer som Gjörwell uppmärksammats av tidigare forskning. Som 

nämndes inledningsvis har hans hyllande av vänskapen bland annat ansetts anta 

komiska drag och hans sätt att beskriva en ung vän har kategoriserats som 

erotiskt. I detta kapitel undersöks därför vänskap och känsla med särskilt fokus 

på aspekter av kön och sexualitet. Det visar sig att det gjörwellska källmaterialet 

ger möjlighet att betrakta 1700-talets vänskapskult ur ett delvis nytt perspektiv. 

Först presenteras forskning över vänskap och vänskapskult under 1700-talet. 

 

Vänskapens århundrade 

 

1700-talet var ett århundrade då vänskap som relation idealiserades och gavs stor 

betydelse, en utveckling som hängde samman med de grundläggande idémässiga, 

sociala och politiska förändringar som skedde under seklet. På det idémässiga 

planet har vänskapens betydelse kopplats samman med det skifte i sociala 

värderingar som följde på upplysningen. Litteraturvetaren Jon Helgason betonar 

att upplysningsrörelsens starka kritik av basala samhälleliga institutioner som 

kyrka och monarki ledde till ”ett starkt behov av att revidera och omformulera 

relationen mellan individ, grupp och samhälle”.639 Denna nya relation kom att 

sammanfattas i antagandet att människan var en i grunden social varelse med en 

inneboende moralisk godhet. Medan betydande vikt enligt en religiöst influerad 

världssyn lagts på livet efter det jordiska kom betoningen i högre grad att läggas 

på jordisk gemenskap människor emellan. I enlighet med dessa utgångspunkter 

betraktades vänskapen som en ideal form av mänsklig interaktion. Den fångade 

och upp och legitimerade upplysningstida ideal om att visa allmän välvilja och 

medkänsla för sina medmänniskor. Vänskapen betraktades samtidigt som en 

förnuftsbaserad relation och därmed förenlig med upplysningens förnufts- och 

                                                             
639 Helgason (2007), s. 158-159.  



 

181 

rationalitetsideal. Detta fick som konsekvens att den värderades högre än 

kärleken, som i motsats förknippades med lidelse, passion och irrationalitet.640  

På ett socialt och politiskt plan har vänskapskulten betraktats som del i en 

västeuropeisk utveckling mot ett mer individualistiskt präglat, meritokratiskt 

samhälle – en utveckling som kopplats samman med medelklassens stärkta 

position under denna tid. Litteraturvetaren Susan S. Lanser betonar vänskapens 

roll i ett samhällssystem under förändring:  

Founded ostensibly on choice rather than on the obligations of kinship 

bonds, affirming values of both autonomy and mutuality, friendship 

may have been particularly suited to the social order that was 

reorganizing Western Europe in the early modern period.641 

Anne Vincent-Buffault menar att vänskapsrelationer fram till 1700-talet var 

präglade av en feodal samhällsordning. Vänskapsförbindelser hade ofta karaktär 

av patron- och klientrelation, det vill säga att de upprättades genom löften och 

svurna eder mellan två ömsesidigt beroende parter och gav dessa rätt att kräva 

tjänster av varandra. Denna typ av vänskap uttrycktes också främst genom 

konkreta handlingar. Under 1700-talet skedde ett skifte i dessa praktiker. Basen 

för vänskapsförbindelser skulle idealt inte längre utgöras av ömsesidiga 

beroendeförhållanden och förmedling av tjänster, utan istället bestå av ett 

harmoniskt utbyte av idéer, tankar och känslor. Vänskapen fick därmed en 

starkare affektiv karaktär och fokus övergick från handling och gester till ord, 

med korrespondens som den primära vänskapspraktiken. Detta nya sätt att 

betrakta vänskap uppstod inledningsvis i grupper där medlemmar ur aristokratin 

och medelklassen hade börjat mötas tvärs över ståndsgränserna, främst 

exemplifierat av den franska litterära och intellektuella salongen. Trots fokus på 

jämlikhet var dock parterna i dessa typer av vänskapsrelationer inte alltid jämlika 

och oberoende av varandra. Vincent-Buffault skriver att frågor om pengar eller 

annan materiell assistans därmed blev mycket känsliga inom en 

vänskapsförbindelse och hotade att bryta sönder den.642  

                                                             
640 Helgason (2007), s. 157-158; David Garrioch, ”From Christian Friendship to Secular 
Sentimentality. Enlightenment Re-evaluations”, i Barbara Caine (red.), Friendship. A history 
(London, 2009), s. 167-168; Susanne T. Kord, ”Eternal love or Sentimental Discourse? Gender 
Dissonance and Women’s Passionate ’Friendships’”, i Alice A. Kuzniar (red.), Outing Goethe and his 
age (Stanford, California, 1996), s. 232; Barbara Becker-Cantarino, ”Friendship”, i Alan Charles Kors 
(red.), Encyclopedia of the Enlightenment. Volume 2, Enthusiasm-Lyceums and museums (New 
York, 2003), s. 93.  
641 Susan S. Lanser, ”Befriending the Body. Female Intimacies as Class Acts”, Eighteenth-Century 
Studies 32:2 (1998/1999), s. 181. Se även Joachim Pfeiffer, ”Friendship and Gender. The Aesthetic 
Construction of Subjectivity in Kleist”, i Alice A. Kuzniar (red.), Outing Goethe and his age (Stanford, 
California, 1996), s. 215 och Helgason (2007), s. 160. 
642 Anne Vincent-Buffault, L’exercice de l’amitié. Par une histoire des pratiques amicales aux XVIIIe 
et XIXe siècles (Seuil, Paris, 1995), s. 21-23, 34-35, 38. 
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Flera historiker pekar också på vänskapens funktion av fristad i ett hierarkiskt 

samhälle. Charlotta Wolff betonar hur vänskapskulten för aristokratin och den 

bildade eliten tjänade som en tillflykt undan hovsamhällets rigida hierarkier, 

formalitet och starka sociala kontroll. Vänskapskulten fungerade i detta 

sammanhang som en sfär där relationer kunde utvecklas som inte företrädesvis 

byggde på rang eller ståndstillhörighet. Istället kunde dessa baseras på 

”gemensamma litterära intressen eller smak, ömsesidiga utbyten av tankar, idéer 

eller skrifter och ett informellt, men respektfullt och vänskapligt umgänge på en 

åtminstone låtsad jämbördig och kosmopolitisk basis”.643 William Reddy 

definierar även vänskapen som ett exempel på en emotionell tillflyktsort i ett 

franskt samhälle där heder och börd gavs stor betydelse.644 Vincent-Buffault 

beskriver hur vänskapens funktion av tillflyktsort även skildrades i den samtida 

romanen: 

In novels, friendship remained the unconditional refuge where tender 

spirits could shed tears. The friend, always compassionate, forgave all 

errors of conduct, or at least never refused the tears which the 

impassioned friend shed in his arms.645 

I dessa nära och varma relationer var kön en central faktor.  

 

Vänskap och kön 

 

Det var få författare som under 1700-talet utvecklade egna argument för hur den 

ideala vänskapsrelationen borde gestalta sig. I regel vände man sig till erkända 

klassiska auktoriteter som haft avgörande inflytande sedan renässansen, av vilka 

de mest betydande var Aristoteles och Cicero.646 I Den nikomachiska etiken 

konstaterade Aristoteles att den högsta formen av vänskap var den dygdiga 

vänskapen. Denna vänskapsform kunde enbart uppstå mellan två goda, jämlika 

personer och var helt icke-instrumentell. Trots att vänskapen kunde skänka de 

ingående parterna både nöje och personliga fördelar var detta inte relationens 

mål. Detta var istället helt inriktat på ömsesidig välvilja.647 Även Cicero urskilde 

mellan instrumentella och icke-instrumentella vänskapsrelationer och 

kategoriserade vänskapliga relationer som inleddes för att ernå vinst, fördel eller 

                                                             
643 Charlotta Wolff, ”Kabal och kärlek. Vänskapen som alternativ sociabilitet i 1700-talets 
hovsamhällen”, Historisk tidskrift för Finland 89:2 (2004), s. 86.  
644 Reddy (2001), s. 149.  
645 Vincent-Buffault (1991), s. 24.  
646 Garrioch (2009), s. 168. 
647 Dirk Baltzly & Nick Eliopoulos, ”The Classical Ideals of Friendship”, i Barbara Caine (red.), 
Friendship. A history (London, 2009), s. 22-23. 
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nöje som lättsinniga. Sann vänskap kunde enbart existera mellan en mindre 

grupp av likasinnade och dygdiga män.648  

Denna tonvikt på jämlikhet, dygd och likasinne kom att påverka de typer av 

vänskapsrelationer som ansågs möjliga att etablera under 1700-talet. Ett 

grundläggande antagande var att djup vänskap främst var något som uppstod 

mellan män, medan kvinnor hade problem att upprätthålla liknande relationer. 

Detta kunde antingen bero på deras relativt bristande själsliga eller mentala 

kapacitet eller deras avsaknad av dygd. Vad gällde vänskap mellan kvinnor och 

män komplicerades en sådan relation dessutom av att en kvinna per definition 

inte kunde vara jämlike med en man, samtidigt som den riskerade att bli erotisk. 

Vissa teoretiker ansåg dock att vänskap mellan två kvinnor kunde etableras. 

Sammantaget bidrog dessa antaganden till att ge vänskapen en i hög grad 

homosocial karaktär, det vill säga att män var vänner med andra män och kvinnor 

med kvinnor.649 Undantag från denna könsuppdelning fanns dock. Inom 1600-

talets franska salongskultur ansågs platonsk vänskap över könsgränserna vara ett 

realiserbart ideal och det finns flera exempel på långvariga, starka vänskapsband 

mellan män och kvinnor som etablerades inom denna sfär. Denna sorts relation 

benämndes ”öm vänskap” (tendre amitié), ett koncept som särskilt utvecklades 

av författarinnan Madeleine de Scudéry, värdinna för en av 1600-talets mest 

betydande salonger. Denna ömma vänskap utgjordes av en känslomässigt 

intensiv, men kysk relation som skulle baseras på själslig frändskap, ömsesidig 

tillit och respekt parterna emellan.650 Jon Helgason betonar att det även inom 

litterära vänkretsar under 1700-talets senare del blev populärt att inkludera 

minst en kvinnlig medlem. De vänskaper mellan män och kvinnor som uppstod i 

dessa sammanhang utgjordes ofta av en slags mentorsrelationer där mannen 

introducerade kvinnan i kretsen. Dessa relationer övergick även ibland till 

äktenskap. Oftast sträckte sig dock inte kvinnors medverkan i vänskapskulten 

längre än till privatsfären – Helgason menar att kvinnor endast som undantag 

hade ”tillträde till den manliga vänskapsdiskursen och då i en bestämd kulturroll, 

som ett slags ornament eller utsmyckning av vänskapskretsen”.651 Kvinnan skulle 

främst representera ett behagfullt och bildat ideal.  

                                                             
648 Carolyn James & Bill Kent, ”Renaissance friendships. Traditional truths, new and dissenting 
voices”, i Barbara Caine (red.), Friendship. A history (London, 2009), s. 119. 
649 Heidi Bostic, ”Graffigny’s Self, Graffigny’s Friend. Intimate Sharing in the Correspondance 1750–
52”, Studies in Eighteenth Century Culture 42 (2013), s. 221-222; Vanessa Smith & Richard Yeo, 
”Friendship in Early Modern Philosophy and Science”, Parergon 26:2 (2009), s. 7; Eva Österberg, 
Vänskap. En lång historia (Stockholm, 2007), s. 160; Barbara Caine, ”Introduction”, i Barbara Caine 
(red.), Friendship. A history (London, 2009), s. xii; Garrioch (2009), s. 174-175; Elizabeth Susan 
Wahl, Invisible Relations. Representations of Female Intimacy in the Age of Enlightenment 
(Stanford, 1999), s. 77, 96-97.  
650 Lillian Faderman, Surpassing the love of men. Romantic friendship and love between women 
from the Renaissance to the present (London, 1985), s. 85; Bostic (2013), s. 220-222; Wolff (2004), 
s. 87; Becker-Cantarino (2003), s. 94. 
651 Helgason (2007), s. 168-169.  
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Homosociala vänskapsband 

 

Vänskap antog således en homosocial karaktär, både idealt och i praktiken, under 

tidigmodern tid. Elizabeth Susan Wahl skriver att vänskapsband 

remained predominantly homosocial for most men and women well 

into adulthood, and these relations helped reinforce the idealization of 

friendship as a tie that bound those of the same sex. Friendship was 

ideologically gendered as a relation between men and one that was often 

characterized by a greater affective intensity and intellectual exchange 

than any relation between men and women.652  

Trots att vänskapen under början av 1700-talet definierats som en 

förnuftsbaserad relation, mer ädel och högtstående än den romantiska kärleken, 

kom den att uttryckas med alltmer passion och häftighet under seklets gång. 

Samtidigt flöt dess språkbruk i allt större utsträckning samman med den 

romantiska kärlekens. Charlotta Wolff menar att vänskapen idealiserades och 

upphöjdes ”till den grad att den slutligen blev svärmisk, oklar, excessiv och i hög 

grad sensuellt laddad”.653 Jonas Liliequist betonar även de alltmer känslofulla och 

fysiska uttryck som vänskapen kom att ta i och med att kramar, kyssar, tårar vid 

vänners avsked, trånande längtan och svartsjuka inför potentiella rivaler blev 

vanliga inslag i vänskapsrelationer under denna period. Enligt Liliequist stod 

detta i kontrast till 1600-talets och det tidiga 1700-talets konfrontativa 

hedersmaskulinitet där konflikter över personlig ära var vanligt förekommande. 

Detta skifte i manlig socialitet speglade i sin tur en djupare förändring i samtida 

mansideal. Den betydelse som tidigare hade lagts vid förmågan att försvara sin 

manlighet genom att snabbt utmana en antagonist och kräva upprättelse för både 

större och mindre oförrätter, började ge vika för ett manligt ideal som betonade 

dygd, idogt arbete i det allmännas tjänst och förmågan att umgås i sällskap med 

andra.654  

Den passion och den fysiska närhet som utmärkte vänskapen under denna tid 

har väckt frågor om hur dessa relationer bör karaktäriseras, något som särskilt 

gäller vänskapsrelationer mellan män. Bör dessa varma vänskapsbetygelser 

betraktas som exempel på homoerotiskt begär? Eller som uttryck för en 

maskulinitetsform inom vilken fysisk beröring och intimitet utgjorde en naturlig 

del av manligt umgänge? Charlotta Wolff anser att vänskapen, trots sin 

homosociala karaktär och sitt allt mer passionerade uttryckssätt, inte bör 

betraktas som homoerotisk eller att det bör antas att den uppfattades som 

                                                             
652 Wahl (1999), s. 76.  
653 Wolff (2004), s. 87. Se även Pfeiffer (1996), s. 218.  
654 Liliequist (2004); 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, 2014). 
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tvetydig i samtiden. Hon menar att det ”trots kroppsliga metaforer, suckar och 

hjärtekval” var en tydlig ”moralisk skillnad mellan det ädla hjärtats ’naturliga’ 

hänförelse och det svaga köttets böjelser”.655 Vänskapen var andlig, inte köttslig, 

och därmed frånkopplad de kroppsliga uttryck som den romantiska kärleken tog. 

Sten Högnäs betraktar vänskapskulten som ett relativt ofarligt sätt att ge uttryck 

åt den samtida känslokulten. Det faktum att vänskapliga relationer vid denna tid 

kunde kännetecknas av mer intensiva känsloutgjutelser än de som förekom 

mellan äkta makar berodde på att äktenskapet var en alltför central och praktiskt 

betydelsefull institution för att låta den riskeras av passionerade utbrott. Medan 

en vänskapsrelation utan större konsekvenser kunde brytas när känslorna svalnat 

fick uppbrottet av ett äktenskap vid denna tid stort ekonomiskt och socialt 

efterspel.656 Queerteoretikern David M. Halperin menar även att passionerad, 

manlig vänskap inte nödvändigtvis ska tolkas i homoerotiska termer, utan att de 

diskursiva kontexter inom vilka passionerade vänskapsbetygelser producerades 

måste beaktas. Halperin har undersökt vad han kallar prehomosexuella 

diskursiva traditioner i europeisk kultur (det vill säga diskurser som senare skulle 

inkluderas under begreppet ”homosexualitet”, etablerat under 1870-talet). Han 

betonar att det sedan antiken funnits en diskursiv tradition för vänskap mellan 

män enligt vilken vänskapsrelationer tydligt särskilts från homosexuella 

relationer. Homoerotiska relationer baserades traditionellt på en stor skillnad i 

ålder, yrke, status, ekonomisk position och makt mellan de ingående parterna. 

Denna maktasymmetri utgjorde fundamentet för dessa förhållanden där den 

äldre och mäktigare parten dominerade den yngre sexuellt – ett hierarkiskt 

övertag som erotiserades i enlighet med att manlig sexualitet främst förknippades 

med dominans och maktutövning. Då jämlikhet tvärtom utgjorde basen för 

vänskapsrelationer eller kärlek mellan män associerades dessa relationer i 

förlängningen inte med erotik. Detta trots att en ideal vänskapsrelation ofta 

beskrevs som en sammansmältning av två skilda personer till en helhet. Halperin 

menar således att passionerad vänskap inte ska betraktats som uttryck för 

homoerotiskt begär, trots att det språk som används för att skildra dessa 

relationer kan associeras till erotisk kärlek.657 Detsamma gäller litteraturvetaren 

Raymond Stephanson som betonar forskares tendens att projicera nutida 

stereotypa uppfattningar om kön, sex och sexualpolitik på analyser av historiska 

fenomen. Detta anser han särskilt vara fallet i studier av manlig vänskap under 

1700-talet: 

What might appear to us as a problematic or suspicious mixture of the 

discourses of love and friendship between men was viewed as a single 

                                                             
655 Wolff (2004), s. 114. 
656 Högnäs (1999), s. 19-20.  
657 David M. Halperin, ”How to do the history of male homosexuality”, GLQ. A journal of lesbian and 
gay studies, 6:1 (2000), s. 99 ff.  
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discourse in the seventeenth and early eighteenth centuries, without 

any necessary sexual implications at all.658    

Stephanson menar att man i samtiden i praktiken fortfarande särskilde mellan 

manlig vänskap och heterosexuell kärlek, men att det ansågs normalt för män att 

beskriva sin vänskap och tillgivenhet för varandra på detta vis.  

Andra forskare motsätter sig denna typ av tolkningar. Litteraturvetaren 

George Haggerty har kritiserat både Halperins och Stephansons analyser av 

manlig vänskap och menar att den förmoderna vänskapsretoriken förser oss med 

exempel på kärlek mellan män som ofta ignoreras eller bortförklaras. Haggerty 

anser att känslomässig intensitet och erotiskt begär samverkade i många 

relationer mellan män under 1700-talet och menar att känslomässiga band kan 

vara erotiska, även om de inte tar sig fysiska uttryck. Han ställer sig särskilt kritisk 

till att Halperin genom sitt fokus på diskursiva resonemang omöjliggör för två 

män som ser sig själva som jämlikar att uttrycka erotisk kärlek till varandra.659 

Samma resonemang drivs av Susan Kord som menar att forskning om vänskap 

under 1700-talet länge tillåtits avsexualisera den kärlek som uttrycks mellan 

personer av samma kön genom att dra en alltför skarp gräns mellan vänskap och 

kärlek. Vad som möjliggjort sådana analyser är enligt Kord det sentimentala 

språkbruk som präglade perioden, vilket tjänat till att bortförklara 

kärleksförklaringar som retoriska uttryck snarare än genuint menade 

uppfattningar. Kord skriver att  

even where men and women openly declare their love, they do not mean 

it unless they are speaking to a member of the opposite sex. The 

sentimental discourse rests on no basis but the assumption of universal 

heterosexuality on the part of the reader: since it is impossible to prove 

sexual activity or desire between these ”friends,” none is presupposed 

or suspected.660 

Susan Elizabeth Wahl betonar på liknande vis hur en ”cultural will-to-disbelive” 

tenderat att nedtona uttryck för kärlek mellan kvinnor genom att enbart betrakta 

dem från vänskapsretorikens perspektiv.661 Oavsett hur dessa relationer faktiskt 

tedde sig eller upplevdes av de inblandade parterna kan det konstateras att 

känslofulla vänskapsbetygelser med referenser till kroppslig intimitet generellt 

sett inte uppfattades som onaturliga eller uppseendeväckande i samtiden. Detta 

illustreras av att vänskapsbrev publicerades av skribenterna själva.662 I viss 

forskning påpekas dock att ett ökat obehag eller en ökad misstänksamhet inför 

                                                             
658 Stephanson (1997), s. 155.  
659 Haggerty (2002); George E. Haggerty, Men in love. Masculinity and sexuality in the eighteenth 
century (New York, 1999), s. 17 ff. 
660 Kord (1996), s. 231 
661 Wahl (1999), s. 106.  
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187 

dessa homosociala vänskapsband började yttra sig under den senare delen av 

1700-talet. Vid denna tid hade större vikt börjat läggas vid att äktenskap skulle 

baseras på kärlek, snarare än att utgöra lämpliga praktiska arrangemang. I och 

med detta nya äktenskapsparadigm skulle individens självuppfyllelse 

företrädesvis ske inom hemmets intima sfär. Stark emotionell anknytning till 

vänner kunde därigenom betraktas som olämplig, eftersom emotionella behov 

istället borde uppfyllas inom äktenskapet.663 Vissa forskare har betonat hur den 

homosociala vänskapen mellan män samtidigt framstod som allt mer 

problematisk i och med att ökad uppmärksamhet började riktas mot vidsträckta 

homosexuella nätverk som återfanns i bland annat Nederländerna och London. 

Vänskapsrelationer riskerade härigenom att associeras till en feminiserad eller 

homoerotisk relation. Jonas Liliequist menar att denna typ av förklaring inte är 

särskilt tillämpbar på Sverige, där vi snarare såg prov på en kompakt 

tystnadskultur gällande erotiska handlingar mellan män ända fram till senare 

hälften av 1800-talet.664 Fast den manliga vänskapskulten levde kvar i Sverige till 

långt in på 1800-talet kan man dock på 1820-talet finna exempel på 

korrespondens där den ena parten försöker att backa ur vänskapsrelationen på 

grund av den andra partens överdrivna känslomässiga intensitet. Kritiken gällde 

främst att vännen i sin passion tangerade kvinnlig vekhet, onaturlighet och 

sjuklighet.665 

 

Vänskap i den gjörwellska kretsen 
 

Vänskapen intar en mycket central plats i den gjörwellska familjen och kopplas i 

grunden samman med lycka. En gemensam uppskattning för den lyckobringande 

vänskapen kan således betraktas som del i de gemensamma intressen och 

värderingar som bygger upp den gjörwellska emotionella gemenskapen. Gjörwell 

själv hävdar att han inte kan leva eller vara lycklig utan vänskapen.666 Han anser 

sig personligen ha upplevt sanningen av Ciceros tänkespråk: ”Utaf alla de ting, 

som mänsklig vishet tildelar oss, för at lefva lyckligt, är ingen ting större, mera 

tilfredsställande, ljufligare, än vänskapen.”667 I denna uppfattning om 

vänskapens positiva känslomässiga effekter kunde han hämta stöd hos läkaren 

                                                             
663 Kord (1996), s. 232; Wahl (1999), s. 95-96; Alice A. Kuzniar, ”Introduction”, i Alice A. Kuzniar 
(red.), Outing Goethe and his age (Stanford, California, 1996), s. 19. 
664 Denna forskning refereras till i Liliequist (2006), s. 170-171. 
665 Se Liliequist (2006), s. 172 ff; Göran Söderström, ”’Vänskapssvärmeriets’ dilemma”, i Fredrik 
Silverstolpe & Göran Söderström (red.), Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 
1860-1960 (Stockholm, 1999). 
666 EpG 12:1 Nr 113 CCG till CAJM, 7/12 1792. 
667 EpG 12:3 Nr 50 CCG till Johan Georg Forssgren, 14/6 1797. 
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Westring som beskriver vänskapen ur ett fysiologiskt perspektiv i ett brev till 

vännen Stafva:  

Hvad vore min glädje, om ingen fägnade sig deråt? En blott organisk 

rörelse i min kropp, som försvann efter rörelse-lagarne. Vänskapen ger 

den ett moraliskt lif, och uppreser en minnesvård åt densamma, sedan 

den är förbi. Allt blifve en monotonie, som skall göra ledsnad, om ej 

vänskapen utgjorde harmonien.668 

Vänskapen definieras ibland också som en känsla i sig. I ett brev till väninnan 

Kuhlman beskriver Stafva Lindahl den effekt som vänskapen har på henne: 

Vänskapen, denna ljufva, denna himelska känsla, som så ofta förtjusar 

och sätter hela min själ i rörelse – denna äfven så varaktiga som 

beständiga njutning i mit bröst, hvilken hvarken tiden eller vanan göra 

mindre stark, utan vilka band äro för lifstiden, då jag vunnit en vän värd 

min agtning och tilgivenhet.669  

Vänskapen karaktäriseras således av dess beständighet. I övrigt samstämmer den 

gjörwellska familjens sätt att betrakta vänskap i stort med samtida ideal. Som 

kommer att exemplifieras nedan betecknas den som en frivillig, ömsesidig och 

dygdig relation och utmärks av sin ädla karaktär. Den bygger i hög grad på 

gemensam smak och gemensamma intressen där en förkärlek för pastoral 

litteratur och naturvistelser utgör en grundläggande förutsättning för att ingå i 

den gjörwellska vänskapskretsen. För Gjörwell kan vänskapen också fungera som 

en emotionell tillflyktsort, ett utrymme undan den offentliga världen där de 

ingående parterna kan söka tröst och sympati.  

I realiteten frångår dock särskilt Gjörwells vänskapsrelationer de samtida 

idealen på några avgörande punkter – skillnaden i ålder och social ställning kan 

vara stor mellan de ingående parterna och dessa är heller inte materiellt 

oberoende av varandra. I praktiken antar vänskapen en mer instrumentell 

karaktär än vad de samtida idealen föreskrev. Vid denna period är det främst med 

betydligt yngre män som Gjörwell etablerar nya, passionerade vänskaper. Den 

yngste vännen är så ung som 12 år, de övriga befinner sig i övre tonåren och tidig 

20-årsålder. Trots att Carl Christoffer Gjörwell betonar vänskapens frivilliga och 

ömsesidiga karaktär, finns en påtaglig maktasymmetri i dessa relationer då 

Gjörwell både kallas och fungerar som mentor, välgörare, lärare och far till de 

unga männen.670 Denna skillnad i ställning synliggörs också i de tilltalsformer 

                                                             
668 EpG 12:7 Nr 74 Johan Peter Westring till GEL, 1/1 1805 (Avskrift). 
669 Lundgren (1947), s. 66. Gjörwell benämner även vänskapen som en ädel känsla. Se EpG 12:1 Nr 
128 CCG till JNL, 18/1 1793. 
670 EpG 12:2 Nr 22 LJD till CCG, 6/8 1794 (Avskrift); EpG 7:37 Nr 69 Johan Georg Forssgren till CCG, 
5/7 1807; EpG 12:2 Nr 115 CAJM till CCG, 23/8 1796 (Avskrift); EpG 7:30 Nr 60 LJD till CCG, 7/6 
1796. 
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som används. Medan Gjörwell duar sina unga vänner, tilltalar de aldrig honom 

på samma sätt. Många fortsätter att använda hans titel, ”Herr Assessor”, under 

lång tid. Av särskilt nära vänner benämns han ibland ”söta farbror”.671 

Majoriteten av de unga män som söker sig till familjen Gjörwell är också knutna 

antingen till kanslivärlden eller har intressen i den kulturella eller så kallade lärda 

sfären. Onekligen kunde Carl Christoffer Gjörwell med sitt vidsträckta kontaktnät 

på vissa sätt befordra dessa mäns karriärer eller personliga ambitioner. Gjörwell 

skickar exempelvis en ung väns diktalster till författaren Bengt Lidner, ordnar 

lärlingsplatser hos boktryckare och förmedlar kontakt mellan en ung vän och 

konstnären Elias Martin.672 Talande är hur fadern till Gjörwells favoritvän, John 

Mandorff, skriver och tackar för att Gjörwell tagit sig an hans son: 

Ostridigt är det, at lyckan hittills favoriserat honom mycket; men 

grunden thertil bör han och jag med tacksamhet tilskrifva Herr 

Assessorens godhet: det är Herr Assessoren, som behagat antaga sig 

honom, då hans ställning var ganska bekymmersam, och som oafbrutit 

behagat föra och leda honom och gifva honom sådana lärdomar, som, 

derest the följas, hålla honom vid vishetens och ärans bahna.673 

Gjörwells villighet att ta sig an unga män som ville främja den svenska lärdomen 

kommenteras även i den dödsruna som 1811 publicerades över honom i den 

litterära tidskriften Polyfem. Där beskrivs hur Gjörwells ”wällust war att sluta till 

sig hwarje yngling, som wisade håg för wettenskaperna, uppmuntra honom, och 

med sina wänliga råd söka befordra hans framsteg”.674 Att det fanns en 

instruerande karaktär i vänskapen med Carl Christoffer Gjörwell synliggörs i 

Linnerhielms begäran att få veta mer om en av hans nya unga vänner: 

Men ännu mera interesserar mig att närmare lära känna hvem den unge 

vännen är som vet åtnjuta det instructiva nöjet af Herr Assessorns 

sällskap. Jag som sjelf ägt samma lycka, fastän utan förmåga att deraf 

draga nytta, förstår bäst att gratulera denne yngling.675  

Det var dock inte enbart så att de yngre vännerna stod i beroendeförhållande till 

den äldre vännen, utan Gjörwell kunde också få praktiska fördelar och utöka sitt 

kontaktnät genom sina vänskapsrelationer. Gjörwell gläds till exempel när det 

verkar som att den unge vännen Henrik Nordström ska öppna eget tryckeri, 

                                                             
671 EpG 12:1 Nr 151 CAJM till CCG, 14/3 1793. 
672 EpG 8:15 Nr 116 CCG till Bengt Lidner, 27/9 1792; EpG 12:1 Nr 66 Henrik Nordström till CCG, 15/1 
1792 (Avskrift); EpG 8:17 Nr 47 CCG till Johan Georg Forssgren, 22/11 1795. 
673 EpG 12:2 Nr 94 Johan Mandorff till CCG, 4/5 1796 (Avskrift).  
674 Lorenzo Hammarsköld, ”Nekrolog”, Polyfem. Ett blad att läsa på sängen. Fjerde samlingen. 
[Elektronisk resurs] Nr 23 (Stockholm, 1811) (Denna tidskrift har i sig inga sidnummer. Den finns 
digitaliserad på Litteraturbanken och citatet hittas i denna version på s. 92. Se:  
https://litteraturbanken.se/forfattare/AskelofJC/titlar/Polyfem4/sida/92/faksimil). 
675 EpG 7:27 Nr 11 JCL till CCG, 9/1 1793. 
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eftersom han då inte längre behöver driva sin egen press. Till Lidén skriver han: 

”Jag och min beskedlige Henrik skola väl i sinom tid blifva varandra nyttige.”676 

Efter det lindahlska handelsbolagets konkurs 1799 visar det sig även att Gjörwell 

gjort ett lån hos Linnerhielm, som denne dock lovar att inte kräva in.677 Det hände 

också att vänner erbjöd sig att sälja böcker från Gjörwells förlag när de befann sig 

i hemorten.678 Genom sina vänskapsrelationer kunde Gjörwell även få 

direktkontakt med hovet. Under sin Italien-resa skickar den 

arkitekturstuderande Calle ett brev hem till familjen där bland annat Certosa-

klostret i Pavia skildras. Gjörwells vän Mandorff arbetar under denna period nära 

Gustaf Adolf Reuterholm. Reuterholm var efter Gustaf III:s död och fram till 

Gustaf IV Adolfs övertagande av tronen 1796 de facto regent över Sverige i 

egenskap av hertig Karls mest anförtrodde rådgivare. Mandorff väljer att visa en 

avskrift av Calles brev för Reuterholm eftersom denne har en särskild förkärlek 

för just det kloster som beskrivs. Gjörwell skriver till sin son:  

[Mandorff] gick ut midsommars-dagen til Haga, hvar baron R. bor på 

gamla Haga, som icke allenast med största nöje läste igenom denna 

rese-beskrifning och talte mycket til din fördel, utan ock erböd sig 

sjelfkrafd, at på alt sätt befordra dina ansökningar hos hertigen under 

dit vistande i Rom och utomlands, samt lät hälsa mig med den nådiga 

tilsägelsen, at du blott ägde insända til mig en promemoria om din resa, 

des långvarighet och behofver under densamma; så ville han gjöra alt 

sit til, at din ansökning skulle vinna regentens bifall.679 

Som nämndes inledningsvis ordnade även Gjörwells vän Per Adam Wallmark en 

audiens för den 80-årige Gjörwell hos den dåvarande kronprinsen Karl Johan 

Bernadotte som därefter höjde hans blygsamma pension.680 De gjörwellska 

vänskapsrelationerna kunde således innebära tydliga fördelar för båda parter. 

Förutom en idémässig och emotionell uppskattning för vänskapen kan detta vara 

en av anledningarna till att man inom familjen Gjörwell förde ett sådan vidlyftigt 

sällskapsliv. Samtidigt som vänskapsrelationerna kunde ge ömsesidiga fördelar 

hade Gjörwell dock i regel ett övertag i kraft av sin ålder och yrkesposition. 

Gjörwells egen motivering till sin preferens för att umgås med yngre män 

ligger i linje med hans känslofilosofi – han tänker att hans glädje och 

ungdomlighet bäst bevaras genom att vistas i unga personers sällskap. För 

vännen Mandorff förklarar Gjörwell sin ambition ”at icke låta ålderdomen alt för 

tidigt taga hos mig väldet öfver de unga och glada känslorna” och hur han därför 

gärna umgås med ”vackre, vittre och dygdige ynglingar”.681 Vänskaperna med 

                                                             
676 EpG 8:16 Nr 6 CCG till Johan Henric Lidén, 1/3 1793. 
677 EpG 12:4 Nr 95 CCG till GEL och JNL, 17/12 1799. 
678 EpG 7:33 Nr 60 LJD till CCG, 29/12 1800. 
679 EpG 12:2 Nr 58 CCG till CCG d.y., 9/6 1795. 
680 Fryxell (1904), s. 98-99. 
681 EpG 12:1 Nr 117 CCG till CAJM, 21/12 1792. 
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unga män ses således som ett sätt att bibehålla ett ung och glatt sinnelag. 

Samtidigt vill Gjörwell även att hans egen förmåga att hantera livets motgångar 

ska influera hans vänner. Gjörwells mentorskap över de unga männen antar 

därmed också en känslomässig karaktär. På liknande sätt som han fostrar in sina 

barn i en lyckonorm, fostrar han även sina unga vänner. Nedan kommer detta att 

beröras med betoning på två skilda vänskaper – en som utvecklar sig på idealt vis 

och en som bryter samman. 

 

Gjörwell och Mandorff – den lycksaliggörande vänskapen  

 

I Conrad Arvid Johan Mandorff, av Gjörwell kallad John, finner han den ultimata 

vänskapen. Det är också denna vänskapsrelation som gör allra tydligast avtryck i 

den gjörwellska brevsamlingen. När de två möts 1792 är Mandorff en 20-årig 

kopist vid utrikesexpeditionen, ursprungligen från Stralsund i svenska Pommern 

och son till stadens generalauditör.682 Gjörwell skriver att han vid detta lag letat 

länge efter en vän på det kansli där han arbetade i egenskap av bibliotekarie, men 

gett upp hoppet om att finna någon som skulle kunna uppfylla alla hans 

önskningar.683 Denna önskelista specificeras i ett brev till Stafva: 

Ibland de hundrade, hvilka inom detta verk omgifvit och omgifva mig, 

fann jag dock aldrig en enda, som hos sig förbandt alt det jag önskade 

mig: ty öga och hjerta ville för ingen del här vara lottlöse; det pastorale 

och tyska literaturen fingo för ingen del vara borta; det öma och det 

glada skulle här nödvändigt stå uti nära samband. Altid saknade jag 

hela bilden, efterhand misströstade jag at finna den inom min egen 

tjensteväg realiserad […].684 

Det är såldes en diger lista av kriterier som måste uppfyllas av den ideale vännen. 

Denne bör vara estetiskt tilltalande, älska samma typ av litteratur som Gjörwell 

själv och på ett emotionellt plan också spegla det ömma och glada känsloläge som 

han värderar högst. Alla dessa kriterier materialiseras till slut i Mandorff, med 

vilken Gjörwell uppger sig dela tänkesätt, kunskaper, smak, känslor och nöjen. 

Gjörwell beskriver den nye vännen som välutbildad, familjekär, berest och vacker 

med snille och hederliga tänkesätt, ständigt läsande och med en förkärlek för 

enslighet, natur och den pastorala illusionen.685 Enligt Gjörwell uppstår en den 

ädlaste och beständigaste vänskap dem emellan och ord räcker inte till för att 

                                                             
682 EpG 12:1 Nr 100 CCG till CAJM, 19/10 1792. 
683 Trots att Gjörwell tekniskt sett är tjänstledig från sin kanslitjänst tycks han fortfarande delvis 
arbeta vid Kungliga biblioteket.  
684 EpG 12:1 Nr 108 CCG till GEL, 27/11 1792. 
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beskriva den ömhet, ömsesidighet och dygd som utmärker deras relation.686 

Första bekantskapen görs med anledning av ett boklån, varefter vänskap och 

brevväxling snart följer. Till Stafva skriver han: ”Ju mera vi sågo på hvarandra, ju 

mera vi taltes vid, desto mer flöto vi tilhopa; snart blefvo vi vänner, snart delade 

vi förtroende, snart öpnade vi bref-växling.”687 Korrespondensens betydelse i en 

vänskapsrelation kommer tydligt till uttryck i detta fall. Etablerandet av 

brevväxlingen beskrivs som en slags hållplats i vänskapens utveckling och trots 

att de två männen bor tillräckligt nära varandra för att kunna ses varje dag, utgör 

denna korrespondens en viktig del av vänskapens inledningsskede. I de brev som 

utbyts under vänskapens inledande fas förs främst en mer abstrakt diskussion om 

vänskapen som fenomen. I denna diskussion står vänskapens ädla karaktär och 

de känslor som den ger upphov till i fokus. För Gjörwell har denna inledande 

korrespondens en känslomässigt reglerande funktion – han fastställer en norm 

för hur Mandorff bör uttrycka sig genom att specificera vilket känsloläge som bör 

karaktärisera hans brev. Gjörwell skriver att han framför allt ofta vill få 

”känslofulla, glada och vittra bref, sådana som böra flyta utur en ung, lekande och 

målande penna”.688  

Gjörwell tycks också använda sig av en fastställd modell för hur det ideala 

vänskapsbrevet bör te sig, då han till sina nya unga vänner skickar ett gammalt 

brev från en avliden vän vid namn Johan Stierna som ett rörande typexempel på 

en ädel vänskap.689 På detta sätt instruerar Gjörwell både på ett implicit och 

explicit plan nya vänner i en slags ideal vänskapspraktik. Detta framstår tydligast 

i förhållandet till Mandorff, då han uttryckligen ber den unge mannen att iklä sig 

rollen av sin bortgångne vän, med uppmaningen: ”Min John! Min John! Blif mig 

en ny John!!”690 Gjörwell konstaterar att detta skulle göra den nye vännen 

”dubbelt älskvärd, både för hans och din egen skull”. Det finns således en tydlig 

rollförväntan på Mandorff och Gjörwells vänskapliga tillgivenhet uppges vara 

beroende av i vilken grad som den nye vännen lyckas uppfylla denna roll. Han 

formulerar sig således här på liknande vis som i kommunikationen med sina 

barn. Vänskapen utgår således inte direkt från Mandorff som person, utan denne 

bör fylla en plats i en vänskapsrelation vars form redan finns etablerad. Det är 

med andra ord Gjörwell som definierar relationens innehåll och förutsättningar. 

Detta brev, skrivet av Stierna 1763, illustrerar också den roll som Gjörwell 

tycks vilja inta i sina vänskapsrelationer. Stierna var anställd vid det holländska 

Ostindiska kompaniet och avled som ung i Batavia, nuvarande Jakarta. I Stiernas 

brev betonas hur hans sinnesstämning förändrats efter att han umgåtts med 

Gjörwell – hans tidigare vacklande och oroliga sinne har stadgats och tillvaron 
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lättats. Det framgår inte om det i detta fall föreligger någon åldersskillnad mellan 

männen. När brevet skrevs var Gjörwell 32 år. Här tycks dock redan en 

mentorsaspekt finnas integrerad i relationen. Stierna beskriver hur vännen lär 

upp och försöker att förbättra honom: 

[D]u finner nöje uti at lära och förbättra; jag för min del skal finna nöje 

uti at visa det jag läres och förbättras; låt ej mig blifva allena om desse 

förmåner, jag afunnar ingen annan at blifva så lycklig som jag. Dina 

stora försök kunna stort förökas hos en som har större gåfvor än jag, at 

förstå och gjöra sig nytta af det som godt är.691 

Detta blir således den mall som Gjörwell upprättar för relationen till Mandorff, 

med Gjörwell som en slags mentor som utövar ett välgörande inflytande. Han 

bestämmer också i förväg hur läsandet av Stiernas brev kommer att gå till:  

Min John den Förste, ännu i denna stund och så många år efter hans 

död i Batavia för mit hjerta så kär, skal tilskynda oss en den ädlaste 

tilfredsställelse då vi samfält skole läsa hans bref […]; begge skole vi då 

gjuta en tår på så ädel aska: alla andra känslor försvagas, förändras, 

förgå; men vänskapens förblifver lika liflig, lika varagtig, lika 

lycksaligande uti de hjertan, som vunnit förädling, förbättring.692 

Läsningen av brevet ska alltså ske gemensamt och Gjörwell har redan fastställt 

vilka känslor som kommer att frammanas. I detta fall fyller läsningen av Stiernas 

brev en både mobiliserande och reglerande funktion. Gjörwell beskriver det som 

att de känslor som hör samman med en ideal vänskap kommer att frammanas i 

läsprocessen, samtidigt som den nye vännen instrueras i vad dessa bör vara. I 

förlängningen har han också klargjort den djupare innebörden av denna 

känslosamhet. Gjörwell hävdar ovan att de känslor som en vänskapsrelation ger 

upphov till är varaktigare än andra. Han uttrycker samtidigt ett viktigt förbehåll 

då han slår fast att det bara är i förädlade och förbättrade hjärtan som dessa 

känslor lever kvar över tid. Genom att beskriva hur han och Mandorff kommer 

att beröras och gråta över en sedan länge avliden vän bekräftar han att de båda 

uppnått detta tillstånd av förädling och förbättring.  

Den ädla och heliga vänskapen ger således upphov till stora känslor av 

lycksalighet. Dess huvudsakliga syfte är också att utgöra en sfär där ett förtroligt 

utbyte av privata känslor och tankar kan äga rum, en slags emotionell tillflyktsort. 

Efter tre månaders nära vänskap med Mandorff noterar Gjörwell att de två ännu 

inte har talat om politik, trots att landets bekymmersamma politiska situation är 

på allas läppar efter mordet på Gustaf III. Detta ser han som ett bevis på 

vänskapens sanna karaktär: ”Hvilket starkt bevis är väl icke detta, at vi äre 
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sanskyldige vänner, vänner blott för hvarandras hjertan, blott för det som 

lycksaligar hvarandras känslor!”693 Yttre faktorer och frågor om politisk 

positionering bör inte komma in och störa i vänskapens slutna rum. Idealt ska 

förtroendet vännerna emellan vara totalt och vännens hjärta fullkomligt öppet 

och transparent. Det klara vatten som Gjörwell betraktar på väg hem från en 

promenad får stå som liknelse för detta. Han skriver i ett brev till väninnan Ulrica 

Carolina Widström: 

[U]ti återvägen stadnade jag vid ändan af Djurgårds-broen och såg på 

det än af is ohöljda vatnet: det var så lugnt, det var så stilla och klart, at 

jag kunde se minsta sandkorn på des rena botten. Länge stod jag och 

såg och njöt; jag tänkte vid mig sjelf: se där bilden af en sann och 

rättskaffens vänskap; så kan du ock skåda på lika sätt uti botnen af en 

väns hjerta, om du annars äger honom.694 

Vänskapen med Mandorff är således glädjebringande och förtroendefull. För 

Gjörwell har den också som syfte att kompensera honom för den smärta som hans 

så kallade fosterson, fänriken Adolf Älf, orsakat honom. Som tidigare nämnts var 

Adolf son till domprosten Samuel Älf och halvbrorson till Johan Hinric Lidén. Älf 

hade tidvis bott hos familjen Gjörwell och behandlats som ett av husets barn, men 

hans utsvävande leverne, inblandning i pengabedrägerier och oförmåga att sköta 

sin tjänst blev en ständig källa till bekymmer för Gjörwell. Efter att domprosten 

offentligt tagit avstånd från sin son lämnades Gjörwell ensam kvar att försöka få 

den unge mannen på rätt köl.695 Han skriver till Stafva och berättar att Älf kallats 

till Stockholms överståthållare och där fått en uppsträckning för att ha inlett en 

utomäktenskaplig affär. Väl där hade den unge mannen förtalat sin fosterfar, 

vilket till slut får även Gjörwell att bryta kontakten med honom: 

Jag har flere gånger skrifvit til professor Lidén, at jag tror at den gossen 

är redan halfgalen, och blir med tiden aldeles galen. Alt detta ligger mig 

obeskrifeligen tungt på sinnet. Domprostinnan slutar hvarje bref til mig 

med de orden: Öfvergif icke en olycklig moder – och hvarje tjenst, 

hvarje välgerning, jag gjör sonen, trampar han på med föragt, lögn och 

otack. Dock jag härdar nu ej längre ut med detta grufveliga sinnes-qval; 

jag måste uti denna vecka hafva slut, och åter komma uti lugnet. Förlåt, 

söta Stafva, at jag skrifvit härom, ty jag vet at det oroar dig; men du bör 

ock veta orsaken, för at kunna rättfärdiga mit tagna beslut.696 

Vänskapen med Mandorff har pekats ut som det mest iögonfallande exemplet på 

Gjörwells svärmiska vänskapsrelationer. Oscar Levertin kallar den en ”fullkomlig 
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passion” och påpekar att Gjörwell kungör deras vänskap inför de andra 

familjemedlemmarna som om det vore en förlovning. Levertin skriver att ”ingen 

fästman kan uttrycka sig mer lyriskt högstämdt och mystiskt innerligt om sin 

trolofvade än Gjörwell om sin unge vän”.697 Jakob Staberg har även betecknat 

Gjörwells sätt att beskriva Mandorff som erotiskt.698 Gjörwell förefaller i 

inledningen av vänskapen också vara närapå besatt av den unge mannen. Jag tror 

dock att orsaken till detta delvis kan sökas i vad man kalla ett slags känslomässigt 

kompensatoriskt beteende som utmärker Gjörwell, ett försök till en slags total 

kognitiv förflyttning från ett smärtsamt område till ett glädjebringande. I likhet 

med det intensiva fokus som han lägger på sitt lyckliga familjeliv för att glömma 

yrkeslivets besvikelser, ser han i Mandorff en direkt ersättare till Älf och överför 

sitt totala fokus till denna nya relation. Mandorff har kommit för att lindra den 

stora bitterhet och harm som Gjörwell känner inför fostersonens handlingar. Han 

betonar hur den nye vännen utgör dennes antipod, hur han efterhand utplånar 

”minnet af den yngling, som gjort alt och gjör än i denna stund alt, som kan 

förbittra en välgjörares dagar”.699 Hyllningarna av Mandorff åtföljs också ofta av 

beskrivningar av hur djupt Gjörwell sårats av den unge Älfs beteende.700  

Samtidigt som Mandorff ökar sällheten i Gjörwells liv, anser sig Gjörwell 

kunna lindra den unge vännens något mjältsjuka sinnelag. Denna mjältsjuka 

härrör till stor del från Mandorffs missnöje med sitt yrkesliv, i vilket han 

betraktar sig som förbisedd och överhopad av arbete.701 Gjörwells engagemang i 

vännens känsloliv är totalt. Dagen efter att Mandorff kommit hem till honom i ett 

nedslaget tillstånd skildrar han hur deras ömsesidiga förtroende och 

känslomässiga utbyte gett upphov till överjordiska känslor: 

Döm nu sjelf ifrån min öma vänskap til både mit lidande och min glädje: 

du öpnade mig et såradt bröst, mit blöder, men räcker dig tillika 

läkande medel; du njuter dem, din himmel klarnar, dit öga blir gladt, 

dit hjerta lycksaligas, och vi liksom uplösas uti hvarandras famn, under 

de renaste, de aldrasällaste känslor; vi njute gemensamt liksom 

överjordiska välluster.702 

                                                             
697 Levertin (1896), s. 252. 
698 Staberg (2002), s. 99. 
699 EpG 12:1 Nr 173 CCG till GEL, 2/6 1793.  
700 Gjörwell skriver till Stafva att Mandorff älskar sin far på ett sätt som Gjörwell aldrig tidigare sett 
någon son göra, ”ty han talar om honom med en kärlek, just med en förtjusning som aldeles intagit 
mig. Herre min Gud! Hvilket afstånd emellan denne son och en annan son, hvars namn jag ej utan 
tårar kan nämna.” Se EpG 12:1 Nr 108 CCG till GEL, 27/11 1792. Gjörwell skickar en lång redogörelse 
till dottern där han beskriver hur vänskapen med Mandorff växt fram. Han avslutar brevet: ”Här har 
du nu, bästa min Stafva, en lång krönika, en krönika om mit hjerta, det hjertat, som en annan yngling 
så grufveligen sårat och förolämpat.” Se EpG 12:1 Nr 144 CCG till GEL, 9/2 1793. Gjörwell skriver även 
att han behövde en vän som Mandorff ”just uti en tid, då mit hjerta så djupt sårades öfver Adolfs fall.” 
Se EpG 12:1 Nr 100 CCG till CAJM, 19/10 1792. 
701 EpG 12:1 Nr 117 CCG till CAJM, 21/12 1792. 
702 EpG 12:1 Nr 127 CCG till CAJM, 7/1 1793. 
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På motsvarande sätt betonar Mandorff hur han söker lugn och lycksalighet i 

Gjörwells famn. Han skriver till sin vän: ”Jag har ställt mine affairer på den fot, 

at jag i dag kan återkomma til mitt hjertas älskling och i dess armar söka – lugnet 

och lycksaligheten.”703  Trots betoningen av relationens ömsesidighet är det 

tydligt att Gjörwell anser sig ha saker att lära sin vän vad gäller hanterandet av 

känslor, i synnerhet hur lycka kan uppnås. Vänskapsrelationen ger således 

Gjörwell känslomässigt stöd och tröst, samtidigt som han behåller sin 

överordnade position– en position från vilken han kan utöva reglerande 

känslopraktiker och överföra sin egen känslohantering till den unge mannen. Det 

enda felet som Gjörwell ser i Mandorffs karaktärsdrag är just hans alltför stora 

känslosamhet. Han uppmanar uttryckligen vännen att vara mindre känslofull, 

men tillägger att han i övrigt inte behöver förändra något hos sig själv.704 I 

föregående kapitel diskuterades även hur Gjörwell försökte avråda Mandorff från 

läsandet av tragisk litteratur. Gjörwells position av känslomässig vägledare 

tydliggörs i ett brev till paret Lindahl i vilket han bifogar delar av sin 

korrespondens med Mandorff. Han betonar att i dessa brev, skrivna till en ung, 

känslofull, tidtals lite mjältsjuk vän, förmedlas hans hemligaste tankar och de 

reflexioner och erfarenheter som ligger bakom hans känslofilosofi. Han säger sig 

vilja anförtro dessa insikter åt en ung man för att denne ska kunna ”utvidga sin 

tankebana” och uppnå större lycka i livet:  

Ack! Hvilken förlust för vårt lif, at sent börja trampa lycksalighetens, 

dock så lätt fundne och banade stig, […] och hvilken ren vällust, at 

däremot tidigt få leda en ynglings fot in på densamma, vägledd å ena 

sidan af visheten, å den andra af granlagheten!705 

Gjörwell tycker sig också se en konkret förändring hos Mandorff.  I ett senare brev 

till dottern beskriver han utvecklingen av vännens sinnelag. Noterbart är hur 

Mandorff här definieras som Gjörwells elev: 

Hans unga själ är nu full af glädje; ty han studerar hvar dag mera 

visheten och naturen, bringar detta studium uti système, fäster des 

principer uti sit begrep och sina känslor. Döm då sjelf om jag har orsak 

at älska denne min eleve!706  

Mandorff tackar i sin tur Gjörwell för hans ambition att lära honom om lyckan. 

Efter att ha tillfrisknat från en tids sjukdom uttrycker han sin uppskattning för 

ett besök som Gjörwell gjort hos honom dagen innan: 

                                                             
703 EpG 12:1 Nr 125 CAJM till CCG, 5/1 1792 (Avskrift). 
704 Gjörwell skriver: ”Mag sie bisweilen ein wenig minder gefühlvoll seyn; aber niemals muss sie sich 
in der Hauptsache verändern.” EpG 12:1 Nr 106 CCG till CAJM, 25/11 1792. 
705 EpG 12:1 Nr 128 CCG till JNL, 18/1 1793. 
706 EpG 12:1 Nr 164 CCG till GEL, 10/5 1793. 
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Söta farbror kan väl lätt föreställa sig, huru mycket mit hjerta är böjdt 

at anse min fullkomliga återställning i dag såsom verkad af des 

välgjörande inflytande igår. De tacksägelser, jag derföre nu hembär, 

voro i alt fall säkerligen ändå ämnade at bjudas åt den man, som söker 

sitt nöje at lära mig känna lycksaligheten. Men finner han ock 

verkeligen deri et nöje för sig? Ja, helt visst!707  

Efter att ha flyttat tillbaka till hemstaden Stralsund skriver Mandorff 1796 ett brev 

till Gjörwell i vilket han erinrar sig deras vänskap. Mandorff framhåller att han 

har vännen att tacka för de tänkesätt som numera utgör hans främsta lycka, och 

konstaterar att Gjörwell ”skall ock städse, så länge jag lefver, bli min förebild, mit 

ideal”.708 Gjörwells reglerande känslopraktiker tycks ha fått effekt på vännen. 

Gjörwell får den ultimata bekräftelsen på att han lyckats leda en ung man in på 

lyckans väg.  

 

Gjörwell och Dalman – den problematiska vänskapen  

 

Vänskapen utvecklas dock inte alltid till en symbiotisk relation där Gjörwell kan 

söka tröst samtidigt som hans känslohantering influerar den andra parten. I 

Gjörwells korrespondens finns även exempel där tydliga gränser dras för vad som 

utgör acceptabla vänskaps- och känslouttryck. De känslomässiga förtroenden 

som vänskapen bygger på uppskattas inte förutsättningslöst, utan välkomnas 

bara om känslan uppfattas som skälig av Gjörwell själv. Han kritiserar istället 

unga vänner som ger uttryck för melankoliska känslostämningar eller inte 

hörsammar hans glädjespridande filosofi. Detta exemplifieras när han 

vidarebefordrar ett brev till Stafva från den gemensamme vännen Herman 

Anders Kullberg: 

För afairer och andra skrifverier hinner jag ej mer i dag, men däremot 

öfversänder jag en den galantaste depeche ifrån Don Herrman. Öfver 

des mjältsjuka ingresser må du dock icke alt för mycket alterera dig. 

Många skapar sig sjelf mulna stunder, och då borde man aldra minst 

gjöra sina vänner förtroende deraf.709  

Att Gjörwells avoga inställning till melankoli kan vara ett hinder för etablerandet 

av en vänskapsrelation är Stafva, inte helt förvånande, medveten om. I ett brev 

till fadern uttrycker hon förhoppningen att makens danske vän Jens Kragh Höst, 

                                                             
707 EpG 12:1 Nr 151 CAJM till CCG, 14/3 1793 (Avskrift). 
708 EpG 12:2 Nr 115 CAJM till CCG, 23/8 1796 (Avskrift).  
709 EpG 12:3 Nr 64 CCG till GEL, 30/6 1797.  
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som besökt paret i Norrköping men nu är på väg till Stockholm, ska finna en vän 

i fadern. Hon förbereder Gjörwell på mötet genom att framhålla de positiva 

egenskaper som mannen besitter trots sin melankoliska läggning: 

Ack! Söta far, var gracieux och haf godhet för honom! Jag fruktar dock 

at ej min söta far tycker mycket om honom: ty han är olycklig at vara 

litet melancholisk och, som jag tycker, litet distrait; men man kan lätt 

se, at det är en människja af mycket genie och eld: han älskar i hög grad 

lecture och den stilla lefnaden.710 

I den gjörwellska korrespondensen är det framför allt i relationen till den unge 

Lars Dalman som Gjörwells aversion mot det melankoliska ställs på sin spets. I 

detta exempel kan vi se de gränser som gäller i den gjörwellska emotionella 

gemenskapen tydligt utstakade – i den ömma och glada sammanslutning som 

Gjörwell försöker skapa får Dalmans melankoliska och drastiska sensibilitet inte 

plats. När vänskapen med Gjörwell inleds är Dalman 18 år, arbetar vid hovrätten 

och är hovjunkare till titeln. De två träffas eftersom Dalman är släkting till 

greveparet Snoilsky som äger och bor i det hus där Gjörwell har sin Solitude. 

Vänskapen tar sin början på liknande sätt som den med Mandorff; Dalman är 

också en nedslagen ung man som Gjörwell anser sig kunna trösta. I ett brev till 

paret Lindahl annonseras den nya vänskapen. Dalman beskrivs ha fått en 

förträfflig uppfostran, inneha ädla tänke- och levnadssätt, snille och ett vackert 

ansikte. Den unge vännens mest utmärkande karaktärsdrag beskrivs dock vara 

en tendens till mjältsjuka. Uppkomsten av detta sinnelag härleder Gjörwell till att 

Dalman förlorat sin mor i lungsot och själv ärvt en benägenhet att få sjukdomen. 

Han betonar hur ynglingen sökt sig till honom för att få tröst:  

Med et hjerta så bygdt för den öma vänskapen och saknande altid så 

mycket, trodde han sig finna genom min bekantskap, som först hos 

morbrodern gjordes, en lätnad uti mit sälskap, en tilfredställelse uti mit 

förtroende; såsom jag ock gjorde mig en kär skyldighet, medan jag 

tilskyndade mit eget hjerta en den största lycksalighet, at med öpen 

famn lämna honom al den glada retour, som hos mig fanns.711 

I inledningen av vänskapen beskrivs Dalmans melankoliska känslosamhet i 

positiva ordalag av den äldre vännen: ”Ack! Hvilka lidanden et det ädlaste och 

bästa hjerta måste känna, som det ej sällan, af öfverdrifven stränghet emot 

detsamma, tilskyndar sig sjelft! Icke dess mindre et af de sköna dragen uti dess 

caractere.”712 Denna relation får dock inte samma utfall som vänskapen med 

Mandorff. När Gjörwell inte lyckas påverka Dalmans mjältsjuka sinne ökar 

frustrationen över vännens känslosamhet och oförmåga att vara vän på ett 

                                                             
710 EpG 12:3 Nr 126 GEL till CCG, 26/3 1798 (Avskrift). 
711 EpG 12:2 Nr 32 CCG till GEL och JNL, 22/8 1794. 
712 EpG 12:2 Nr 22 LJD till CCG, 6/8 1794 (Avskrift. Fotnot av Gjörwell).  
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passande sätt. Den uppskattande tonen förbyts snart till att Gjörwell inför familj 

och vänner anmärker att vännen är charmant, men ”något för mycket 

hypochondre”, ”äger de förträffeligaste egenskaper; men är mjältsjuk” och har en 

tendens att vara för mycket vän då han inte känner någon gräns för hjärtats 

utgjutelser och fordringar.713 Dalman uttrycker även svartsjuka inför Gjörwells 

relation till Mandorff.714 Dalman tycks tidigt vara medveten om att Gjörwell inte 

sympatiserar med hans mörkare sinnesstämningar. I ett brev skrivet hos sin far i 

Småland skildras hur hans humör varit skäligen bra under sommaren. Han 

väntar sig dock att gruvliga stormar och våldsamma orkaner snart ska ta över 

hans sinnesstämning. Detta känslotillstånd anser han sig inte kunna beskriva för 

Gjörwell, som han här benämner som sin mentor: ”Skulle jag nu framställa mit 

inre i sit hela, så bedröfvade jag kanske min lycksalige mentor […] som likväl ej 

sympathiserar med mig i at vara ledsen ibland – det är han som intet vet af annat 

är lugn.”715  

Genom att beskriva sig själv som en ”underlig lidande varelse”716 och 

framhålla sin ”olyckliga organisation och ännu olyckligare känslohäftighet”717 

framstår Dalman och hans känslosamhet som antitesen till den glada eller 

stillsamt tårfulla sensibilitet som premieras av Gjörwell. Denna drastiska 

känslosamhet säger sig Dalman också ha svårt att kontrollera. Han beskriver den 

som nästan tvångsmässig: ”jag är en sådan förunderlig menniskja, at hvad jag 

lifligt känner skal yppas, jag må bära mig åt hur jag vill – förbehållsam kan jag 

aldrig vara.”718 Dalman liknar även sin känslosamhet vid förödande väder- eller 

naturfenomen som stormar, orkaner och vulkaner.719 Gjörwell, som på olika sätt 

försöker att kontrollera sin omgivnings känslosamhet, har här att göra med 

någon som uttryckligen inte låter sig kontrolleras – Gjörwells reglerande 

känslopraktiker har ingen effekt på Dalman. Litteraturvetaren Henry Olsson har 

karaktäriserat Dalman som en av tidens mest typiska Werther-figurer.720 Det är 

inte svårt att hitta likheter i uttryckssätt mellan den unge smålänningen och 

Goethes titelfigur. Dalmans utsagor om sin förunderliga melankoli och sitt 

lidande hjärta ligger nära Werthers skildringar av sina egna känslotillstånd: 

Hur ofta vyssjar jag inte mitt upprörda blod till ro, ty något så nyckfullt 

och obeständigt som detta hjärta har du aldrig skådat. Käre vän, 

behöver jag väl säga dig detta! Du som så ofta haft det tvivelaktiga nöjet 

att se mig slå över från svårmod till överdåd, från ljuv melankoli till 

                                                             
713 EpG 12:2 Nr 41 CCG till JCL, 19/9 1794; EpG 12:2 Nr 20 CCG till CCG d.y., 4/7 1794. 
714 EpG 12:2 Nr 42 CCG till LJD, 23/9 1794. 
715 EpG 12:2 Nr 22 LJD till CCG, 6/8 1794 (Avskrift). 
716 EpG 7:29 Nr 165 LJD till CCG, 17/12 1795. 
717 EpG 7:29 Nr 160 LJD till CCG, 8/12 1795. 
718 EpG 7:28 Nr 115 LJD till CCG, 6/10 1794. 
719 EpG 12:2 Nr 22 LJD till CCG, 6/8 1794 (Avskrift); EpG 7:29 Nr 160 LJD till CCG, 8/12 1795. 
720 Olsson (1937), s. 23. 
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försåtlig lidelse. Men så pysslar jag ju också med mitt hjärta som med 

ett sjukt barn, varje nyck blir tillfredsställd.721  

Dalman tycks således vara influerad av den mer drastiska typ av sensibilitet som 

diskuterats i tidigare kapitel. I sin korrespondens använder han också namn på 

karaktärer i sentimentala romaner som alias. Sig själv benämner han ”Yorick” och 

Brita Nora ”Eliza” efter karaktärerna i Laurence Sternes A Sentimental Journey. 

Gjörwell benämns i ett brev som Sterne själv och Louise som Heloise efter 

Rousseaus Julie, eller den nya Héloïse.722 Dalman stämmer även till fullo in i den 

beskrivning som Karin Johannisson ger över den typiske Sturm und Drang-

anhängaren: 

Decennierna kring sekelskiftet 1800 kännetecknas av en påfallande 

ambivalens till sensibilitetens gränser i de offentliga rummen. Sturm- 

und Drang-generationen, den består av män som är knappt mer än 

tonåringar, gestaltar sig konsekvent som gråtande, måttlösa, 

obehärskade, ibland med skrattet som mask för tårarna och 

självmordet som stor final, den ultimata protesten mot kälkborgerlig 

inordning.723  

Självmordstankar är även något Dalman yttrar inför familjen Gjörwell. Dalman 

blev i ett tidigt skede mycket omtyckt av Brita Nora och som nämndes tidigare 

fick han bo i Calles rum medan denne var ute på resa. 1795 uppstår dock en 

omfattande konflikt mellan Dalman och familjen Gjörwell. Exakt vad som 

orsakar denna framgår inte av korrespondensen. Henry Olsson uppger att 

Dalman med ”hela sitt känslofullt lidande hjärta” förälskat sig i Louise, som vid 

denna tid var gift.724 Jag har inte funnit några direkta referenser till att detta 

skulle vara fallet, men Louise omnämns i de brev som berör denna konflikt. 1797 

ber han även paret Lindahl att medla mellan dem två.725 På denna konflikt följer 

sedan en rad brev från Dalman där han avslöjar att han övervägt självmord. Han 

blandar smicker och böner om förlåtelse med anklagelser riktade mot Gjörwell 

och hans hustru. Kritiken riktas särskilt mot Brita Nora vars ”obeveklighet och 

hårdheter ha fråntagit mig lugn och hälsa och nu sist nästan all sansning”.726 

Gjörwell anklagas i sin tur för att ha förtalat Dalman hos morbrodern greve 

Snoilsky. Dalman beskriver hur sammanbrottet av vänskapen med familjen 

Gjörwell lett till en slags hallucinatorisk period, en period fylld av ”skakande 

öfverdrifvenheter, fantasier, begär!...romaner, ynkeligheter…jemmer!”727 Till sist 

                                                             
721 Johann Wolfgang von Goethe, Den unge Werthers lidanden (Stockholm, 2011), s. 21-22. 
722 EpG 12:7 Nr 9 LJD till BEG, 23/6 1794 (Avskrift); EpG 12:2 Nr 22 LJD till CCG, 6/8 1794 (Avskrift); 
EpG 12:7 Nr 90 LJD till JNL, 2/5 1797. 
723 Johannisson (2009), s. 109. 
724 Olsson (1937), s. 23. 
725 EpG 12:7 Nr 90 LJD till JNL, 2/5 1797. 
726 EpG 7:29 Nr 34 LJD till CCG, 21/2 1795. 
727 EpG 7:29 Nr 160 LJD till CCG, 8/12 1795. 
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tar han beslutet att dra sig undan alla nära relationer och dölja sina känslor för 

en oförstående omvärld:  

[U]nder strömmar af tårar och med oförtrutit arbete skal jag rota denna 

föresats och sorgfälligt begrafva mit sönderslitna altför extravaganta 

hjerta och känslosama inre varelse längst innom mig sjelf. Och när dess 

eld, dess öma behof tarfva utbrott…skal min tilflyckt – bli til vissheten, 

at ingen famn, intet hjerta är af försynen öpnadt för verldens afskrap – 

ingen vän – i hel bemärkelse – ämnad mig – til den hugsvalelsen, at, i 

trots af hela verlden som spotsk hädar ömhetens tårar, tyst kunna 

anförtro den lugna parken mina qval – til den ädla öfvertygelsen, at då 

lifvet är en törnfull väg til fullkomlighetens mål och är sält endast 

genom skyldighetens upfyllande – jag – på gränsen af grafven – skall 

med ljufhet se tilbaka på mina upoffringar.728 

Dalman ser alltså sin extravaganta känslosamhet som grunden till sina problem i 

relationen med familjen Gjörwell. Samtidigt är det också just denna 

känslosamhet som får ursäkta hans beteende. Han hävdar att det bara är 

oerfarenhet och häftiga känslor, som vållat hans ”felsteg och böra de därföre 

aldrig läggas hjertat och characteren til last”.729 Gjörwell tycks delvis hålla med 

om detta – han är övertygad om att alla de dalmanska barnen ärvt ett retligt och 

svagt nervsystem och sensibelt sinne från sin mor. 730 Dalmans bror tar också livet 

av sig genom att skjuta sig själv i hjärtat efter ett bråk med fadern.731 Gjörwell 

jämför även Dalmans sinnelag med Mandorffs och hävdar att så ”starkt den 

senares nerv-systeme är, så mägta slappt är den förres”.732 Mandorff, Gjörwells 

favoritvän, liknar således honom i sin starka kroppskonstitution, medan Dalman 

utgör deras motsats. På ett plan bidrar detta till att Dalman anses vara utan 

förskyllan i sitt överdrivna beteende, då hans känslosamhet beror på en biologisk 

defekt. För Mandorff beskriver Gjörwell vid ett tillfälle hur han måste träffa den 

unge mannen senare under dagen: 

I middag måste jag äta hos Grefve Snoilsky, som jag lätt inser blifva en 

corruptions-måltid för Hofjunkaren Dalmans räkning, hvilken håller 

alt lika ifrigt af mig, liksom vore jag också en ung och vacker hofjunkare; 

äntel[igen] måste jag häromdagen yttra mig om hans stigande och 

fallande nerv-bygnad, til at försöka en välment fredsmäkling emellan le 

physique & le moral uti hans både begrep och känsla. Skada, at med så 

mycket snille och et så ömt hjerta en starkare, åtminstone en jämnare 

                                                             
728 EpG 7:29 Nr 160 LJD till CCG, 8/12 1795. 
729 EpG 7:29 Nr 34 LJD till CCG, 21/2 1795. 
730 EpG 12:5 Nr 59 CCG till GEL, 18/8 1802. 
731 EpG 12:3 Nr 84 CCG till GEL, 1/12 1797. Gjörwell skriver att Dalman inte fått veta hur brodern dött, 
då förloppet måste döljas för hans ”sensibla” sinnes skull. 
732 EpG 12:2 Nr 48 CCG till GEL och JNL, 23/12 1794. 
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organisation ej skal hos honom stå i förbindelse: dock vi hafve ej bygt 

oss sjelfve.733 

Trots att Dalman får förhållningsorder att bara kontakta Gjörwell under vissa 

omständigheter blir denna bekantskap ett flerårigt bekymmer för familjen.734 

Detta beror på deras gemensamma koppling till familjen Snoilsky och det faktum 

att Dalman därigenom ofta befinner sig i det hus där Gjörwell har sin Solitude. 

Förutom att hyra sin Solitude av dem är Gjörwell också vän med paret Snoilsky 

och deras unga söner. Dalmans föresats att kväsa sin känslosamhet tycks också 

gå om intet. Gjörwell beklagar sig gång på gång över dennes förkärlek för det 

sublima, hans skadliga tendens till ytterligheter, överdrivna sentimentalitet och 

nervsjuka.735 Hans försök att påverka Dalmans känslosamhet och osunda syn på 

vänskap fortsätter också. Gjörwell ber dottern Stafva om hjälp i detta, eftersom 

han anser att hon med större kännedom om det ”sentimentala språket” har en 

bättre chans att nå fram till den unge mannen. Gjörwell tycks således förutsätta 

att Stafva med sin höga grad av sensibilitet kan kommunicera på ett sätt som 

Dalman greppar. Nedanstående uppmaning görs innan Dalman ska resa genom 

Norrköping och där göra ett kort besök hos paret Lindahl. Patologiseringen av 

Dalman synliggörs här genom att Gjörwell benämner honom som deras ”patient”: 

Sötaste Stafva! Bed honom vid både din och min vänskap aldeles lämna 

en viss imagination, som bara oroar flere, hvilka han icke bör oroa, och 

verkeligen skadar den som han dyrkar; och just för at få honom ifrån 

detta sit aldeles onödiga afguderi, så har jag hänvist honom til den rätt 

så adorabla Fru Stafva, som kan tala mycket bättre det sentimentala 

språket […]. Aldrabästa du! Curera denne vår patient; bed honom vara 

vår och sin egen vän! Nog sagt uti en sak, som altid ligger mig tungt på 

hjertat.736 

Stafva diskuterar i sin tur problematiken med Dalman i ett brev till Linnerhielm. 

Linnerhielm, som också är bekant med den unge smålänningen, menar att 

                                                             
733 EpG 12:2 Nr 97 CCG till CAJM, 31/5 1796. 
734 Dalman refererar till en ”högtidlig gräns” som de två utstakat. Se EpG 7:30 Nr 60 LJD till CCG, 7/6 
1796. 
735 EpG 12:2 Nr 109 CCG till JNL, 2/8 1796; EpG 12:3 Nr 49 CCG till GEL, 9/6 1797; EpG 12:3 Nr 56 
CCG till GEL, 20/6 1797; EpG 12:3 Nr 90 CCG till GEL, 19/12 1797.  
736 EpG 12:3 Nr 111 CCG till GEL, 20/2 1798. Vid ett annat tillfälle skriver han till dottern: ”Dessa rader 
åtfölja Herr Hofjunkaren Dalman, som nu reser ner til sin far öfver helgen och blott passerar 
Norrköping, ty han skal vara där nedre til jul-afton; han vil dock ej aflåta at på en korrt stund se dit 
blida ansigte, för at däruti läsa dit goda, öma och vänskapsfulla hjerta: ber fördenskull at, i fall din 
John ej är återkommen, du likafullt öpnar din parloir och låter denne så oskyldige vän få språka med 
dig några sådana ord, som kunna trösta hans altid längtande och saknande hjerta, et hjerta, som vil 
njuta så mycket, njuta så ensamt, och just derföre njuter så litet. Jag prädikar väl tidt och ofta för 
honom om denna philosophie, om denna klokhet, som utgjör lifvets sälhet; men min lära, ehuru 
hälsosam för alla, är dock förnämligast fruktbärande uti de hjertan, som äro något när så danade som 
mit. Et godt ord, en vishets-regel, tolkad af din mun, torde dock gjöra den bästa verkan hos vår för 
mycket sentimentale vän.” Se EpG 12:3 Nr 91 CCG till GEL, 19/12 1797. 
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Dalman skulle vinna både i hälsa och behaglighet om han kunde resonera sig bort 

från sin överdrivna känslosamhet och på så vis undvika de negativa omdömen 

som omgivningen fäller om honom. Han anser samtidigt att Stafvas bemödanden 

kan ge önskvärd effekt: ”Får han af dig emottaga rådet at ej vara för mycket 

sentimental eller beflita sig om en ömhet som gränsar til mjältsjuka, så skal han 

säkerligen följa detta råd och blifva alt mer aimable.”737 Dalman och hans 

känslosamhet blir således en fråga för den bredare gjörwellska vänskapskretsen. 

Barbara Rosenwein skriver att konflikt kan uppkomma när en person kommer in 

i en emotionell gemenskap utan att dela de gemensamma värderingar som råder. 

Jag upprepar citatet från inledningen:  

[I]f someone moves to – or confronts – a radically different sort of 

emotional community, he or she most likely will indeed experience 

paradox, contradiction, and tension. And, because emotions are so 

closely tied to values and goals, this displaced person will also very likely 

disapprove of the new community and its practices.738 

I fallet med Dalman kan man hävda att det omvända sker – det är den emotionella 

gemenskapen som ifrågasätter och utrycker sitt misstycke om en ny medlem. 

Dalman misslyckas med att anpassa sig efter de gjörwellska känslo- och 

vänskapspraktikerna, men vill fortfarande vara en del av gemenskapen. Talande 

är hur han inte ens anses kunna hantera det pastorala uttryckssättet på rätt sätt, 

vilket annars tycks utgöra en slags inträdesbiljett in i den gjörwellska kretsen. 

Gjörwell skriver till Stafva:  

Snart lärer du få et bref ifrån Hofjunkaren Dalman, men som åter blir i 

den aldeles pastoral-sentimentale stylen; han säger väl också sina 

pastorale galanterier, men de äro dock uti et annat maner, äfven som 

hans hjerta har uti vänskapen liksom egne lagar, andra behofver […].739 

Dalman platsar inte, men när man väl en gång har bjudit in honom i den 

gjörwellska gemenskapen och det gjörwellska hemmet kan man sedan inte på ett 

socialt acceptabelt sätt bli av med honom. Gjörwell skriver vid ett tillfälle till sin 

son att han flyr undan Dalman så mycket han ”anständigt vis kan”.740 

Anständigheten hindrar honom således uttryckligen från att helt bryta med den 

unge mannen. Gjörwells benämning av Dalman som en patient är i detta fall 

talande – när man inte kan bli av med en person som en gång givits inträde i 

gemenskapen försöker man istället som en patient rehabilitera honom för att 

                                                             
737 EpG 12:7 Nr 24 JCL till GEL, 18/3 1798 (Avskrift). 
738 Plamper (2010), s. 257. 
739 EpG 12:3 Nr 56 CCG till GEL, 20/6 1797. 
740 EpG 12:2 Nr 91 CCG till CCG d.y., 22/4 1796. 
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bättre kunna hantera de känslonormer som råder inom denna. Dessa försök tycks 

dock inte ha den önskvärda verkan.  

 

Vänskapskult med underliggande motiv 

 

Efter allt att döma råkar även Lindahl ut för en ovälkommen vänskapsrelation 

och detta med en man som i hög grad var Dalmans like i sin utlevande 

känslosamhet – Carl Lindegren. Lindegren var född 1770 och var son till 

Gjörwells väninna och korrespondent, Anna Catharina Lindegren. Han arbetade 

som sekreterare vid Kungliga Operan samtidigt som han var författare. 

Lindegrens alkoholproblem, bristfälliga sätt att sköta sin tjänst med påföljande 

avsked och hans dåliga pengasinne gjorde honom ständigt skuldsatt hos både 

vänner och gynnare. Han hamnade tidvis på gäldstugan, det vill säga häktet för 

skuldsatta personer, och dog även där vid 45 års ålder.741 Liksom hos Dalman tar 

sig tydliga influenser från Sturm und Drang-litteraturen uttryck hos Lindegren. I 

sin biografi över författaren beskriver Folke Westin hans tendens att framställa 

sig ”själv som en sturm-und-drang-mässig undantagsmänniska”.742 Lindahl tycks 

ha gjort Lindegrens bekantskap genom den gemensamme vännen Herman 

Anders Kullberg. Från 1797 finns tre brev av Lindegren bevarade i den gjörwellska 

samlingen. Lindahls del i denna korrespondens har inte inkluderats, och av 

Lindegrens brev att döma är det inte säkert att Lindahl alls besvarade dem. I 

första brevet påminner och tackar han vännen för den tid som de tillbringat 

tillsammans: 

Som philosoph, tackar jag dig för de samtal som så ofta gåfvo vingar åt 

våra aftonstunder, och liflighet åt vara känslor. – Och ändteligen som 

mjältsjuk och olycklig, tackar jag dig för hvart norrsken af löje som du 

electrifierade fram på mitt ansigte, för hvar minuts glömska af mina 

qual som du beredde mig, och för hvar droppa af tröst som du gjöt i mitt 

hjertas sår. – Men – du är ej mera här – jag äger ej mer någon vänlig 

hand som ser om mina sår, och förbinder dem, jag förblöder mig 

därföre snart – jag är återlämnad åt mig sjelf, och nöjet af ditt sällskap 

tjente blott att låta mig så mycket djupare känna saknaden däraf.743 

Medan Kullberg just då besöker paret Lindahl i Norrköping är Lindegren fast 

bland ”halfmänniskor” i Stockholm. Dessa förstår sig inte på Lindegrens 

                                                             
741 Nils Sylvan, ”Carl J. Lindegren”, Svenskt biografiskt lexikon. Bd 23, Liljeblad-Ljungberger 
(Stockholm, 1980-1981), s. 354. 
742 Folke Westin, Carl Lindegren. Liv och författarskap. Med en förstudie om borgerlig dramatik 
(Ekenäs, 1940), s. 76 
743 EpG 12:7 Carl Lindegren till JNL (Oadresserat), 24/3 1797 (Dessa brev är onumrerade). 
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melankoli och har en förvrängd uppfattning om vänskapens natur. På samma sätt 

som i fallet Dalman kan inte heller Lindegrens känslosamhet finna plats eller 

förståelse i en kylig omvärld: 

[D]en minsta anomalie – den minsta afvikning från mänsklighetens 

stora stråkväg, för att plocka en vacker blomma vid dikbrädden, 

kommer dem att gapa och korssa sig, och fördömma. Med så eländiga 

begrep om vänskap, att jag hörde en häromdagen, då han såg mig 

ledsen, proponera ett partie till Liljeholmen – kunde då inte den 

stenkarlen se på mig att jag hvarken behöfde mat eller vin, ty hjertat 

hvarken äter eller dricker, utan vänskap och sympathie? Eller trodde 

han att man förbinder sådana sår med ostron och renskt bleckert? Se! 

Bästa Lindahl! Så handterar man din vän – så usle läkare för hjertats 

sjukdomar finnes här – Du skulle visst ej göra så med mig om jag vore 

hos dig.744 

Lindegren skriver att han ”exponerat” sig för en vän, som sedan bedragit honom. 

Han betraktar sig numera som förlorad och tror inte längre på vänskapen. Han 

fortsätter sedan att i mer eller mindre förtäckta ordalag antyda att ett självmord 

är nära förestående om han inte får hjälp från omgivningen. Det framgår snart 

att det finns ett underliggande motiv i den vänskapliga förbindlighet och 

ömsesidiga förståelse som han ger uttryck för i relationen till Lindahl. Lindegren 

behöver pengar. Han ställer sin egen utsatthet mot Lindahls bekväma livsstil och 

ber sin vän att skänka honom en tanke när han sitter med ett glas vin framför sig 

och ”förmögenheten i sin bröstficka”. Lindegren framställer sig själv, på liknande 

sätt som Dalman, som ett offer för sitt eget känsloliv. Det är hans lättrörda hjärta 

som ligger bakom hans problemfyllda tillvaro och han kan därför inte själv lastas: 

[T]änk på mig – tänk på en vän, som älskade dig så ömt – och som då 

ej mera är till för sina vänner – en vän som har att tacka ett lättrördt 

men aldrig brottsligt hjerta för sin olycka – en vän chicanerad, förlorad 

– fatta glaset, lät en tår falla i vinet, och säg: Men fans då ingen som 

med några lumpna hundrade ville och kunde rädda den stackars 

gossen? Och drick sedan min skål, och tala om det vackra vädret.745 

Lindegren använder sig liksom Dalman av referenser till okontrollerbara 

naturfenomen för att beskriva sin känslosamhet. Till Lindahl ställer han den 

retoriska frågan: ”Hvad tycker du väl om ett sådant bref? Hophackadt som en 

sillsallat – fullt af intet – men det är ett utbrott af en volcan från ett brinnande 

hjerta – skrifvit af en vän till en vän.”746 De två återstående breven visar att 

Lindegren inte funnit gehör för sina böner om pengar. Han börjar att i högre grad 

                                                             
744 EpG 12:7 Carl Lindegren till JNL, 24/3 1797. 
745 EpG 12:7 Carl Lindegren till JNL, 24/3 1797. 
746 EpG 12:7 Carl Lindegren till JNL, 24/3 1797. 
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beröra sin nära förestående död. Han ömsom smickrar, ömsom anklagar sin rike 

vän för att inte vilja hjälpa till med en obetydlig summa på 15 riksdaler.747 I sista 

brevet tackar Lindegren i insinuanta ordalag Lindahl för att genom sin passivitet 

ha övertygat honom om att avsluta sitt liv.748 Lindegren gör dock inte allvar av 

sitt hot och Folke Westin beskriver hur författaren ofta tog till denna typ av 

anklagande brevskrivning i syfte att få hjälp från omgivningen.749 I den 

gjörwellska brevsamlingen framgår att Lindegren senare hamnar i en ny 

svårighet – han gör en ung adelskvinna vid namn Beata Sophia Silfwerswärd 

gravid och utmanas på duell av hennes broder. Gjörwell benämner detta som en 

tragikomisk händelse han fått sig berättad av en vän som dagligen umgåtts med 

den olycklige författaren. I ett brev till Stafva beskriver han hur Lindegren på 

grund av incidenten tog  

en svår alteration, som snart fick utseende af en verkelig galenskap. Han 

utsväfvade i tal och åtbörder fasligen, bar altid hanskar på sina händer, 

förvarandes inom den ena sin trolofnings-ring, och inom den andra sin 

skönas sista liksom afskeds-billet, på det ingen måtte kunna beröfva 

honom dessa så dyrbara skatter.750 

Under denna period bodde Lindegren hos dottern till den i samtiden berömda 

skådespelerskan Fredrica Löf. Gjörwell konstaterar att denna kvinna genom sin 

uppväxt förvärvat kunskaper om konster och förställning och att hon börjat 

hävda att detta var precis vad Lindegrens uppträdande bestod av – det var pure 

grimace. Till slut nåddes dock förlikning mellan parterna och bröllop planerades. 

Gjörwell avslutar sin beskrivning med att beklaga den olycka som Lindegren 

utsätter sin mor för.751 Till skillnad från Dalman vars biologiska arv uppfattas som 

den främsta orsaken till hans överdrivna känslosamhet, tycks Gjörwell och en 

vidare omgivning ha uppfattat Lindegrens känslosamma gester och utspel som 

ett sätt att ta sig ur knipor. Fastän Gjörwell ofta kritiserar andra för att uppbåda 

melankoliska känslor hos sig själva är detta enda gången han kategoriserar ett 

känslouttryck som förställt. Han uppfattar till och med Lindegrens beteende som 

komiskt. Fallen Lindegren och Dalman visar att en drastisk känslosamhet kunde 

användas som ursäkt för ett opassande beteende. Att hänvisa till sina häftiga 

känslor, sitt alltför lättrörda hjärta eller gå in i ett känslotillstånd som liknade 

galenskap tycks således ha varit en strategi som ibland kunde användas för att 

påvisa att man inte bar skuld för sina handlingar. Detta tycks dock ha varit en 

kommunicerande känslopraktik som omgivningen inte alltid uppfattade som 

genuin.  

                                                             
747 EpG 12:7 Carl Lindegren till JNL, 4/4 1797. 
748 EpG 12:7 Carl Lindegren till JNL, 9/4 1797. 
749 Westin (1940), s. 75 ff. 
750 EpG 12:5 Nr 37 CCG till GEL, 23/10 1801. 
751 EpG 12:5 Nr 37 CCG till GEL, 23/10 1801. 
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Sentimentala vänskapsband som medel att nå favörer och misstankar om 

förställning i teatralt känslosamma gester, återfinns även i beskrivningar av den 

tidigare nämnde Gustaf Adolf Reuterholms vurmande för vänskap och 

känslofulla uppträdande. Tidigare forskning har betonat hur Reuterholm hade 

förmågan att knyta till sig mäktiga män genom upprättandet av sentimentala 

vänskapsband. Jonas Liliequist betonar hur Reuterholm förvandlade 

”sentimentality into brinksmanship, resulting in the abrupt termination of long 

friendships for pragmatic and political reasons”.752 För Reuterholm blev 

vänskapskulten ett redskap för politiskt avancemang och i samtiden varnade man 

för hans affekterade vänskapliga intimitet. Den stora sorg som han gav utlopp för 

efter sin moders död med konvulsioner, svimningar och skrik betraktades även 

av vissa som ett iscensatt framträdande.753 Fast Lindegren och Reuterholm 

befann sig på olika delar av den sociala skalan utgör de båda exempel på hur den 

känslosamma förbindlighet som snabbt kom till stånd inom den sentimentala 

vänskapskulten kunde användas som medel att vinna fördelar. I Lindegrens fall 

synliggörs hur hänvisningar till en tidigare etablerad vänskap kunde bli ett slags 

medel för utpressning. Detta görs för att erhålla något som inte alls borde utgöra 

del av en ideal vänskapsrelation – ekonomiskt stöd. Vänskapskulten tycks vara 

något som man även kunde bli utsatt för. 

 

Vänskaplig passion och fysisk intimitet 

 

Du vet, at jag är egoist: således, om jag tycker om en gosse, så roar jag 

mig med honom för dagen, för timmen; jag låter honom resa, jag saknar 

honom derföre intet, mindre blir jag mjältsjuk; men jag älskar hans 

minne, jag tjenar honom med nöje – se där en ny njutning – ger honom 

råd, skrifver honom til: alt medan jag har andra, nya föremål för min 

tjusning, min känsla, mit omgänge, då jag också är helt allena.754 

I Carl Christoffer Gjörwells vänskapsrelationer finns de passionerade elementen 

av vänskapskulten representerade i form av ett språkbruk som lika gärna kunde 

förknippas med en romantisk eller erotisk relation, inklusive referenser till fysisk 

intimitet. Citatet ovan är exempel på uttryckssätt som skulle kunna tolkas ur ett 

erotiskt perspektiv. Det är också till stor del för denna intima känslosamhet som 

Gjörwell har uppmärksammats som ett extremt exempel på tidens vänskapskult, 

med uttryckssätt som gränsade till det homoerotiska.  

                                                             
752 Liliequist, ”The political rhetoric of tears in early modern Sweden” (2012), s. 203. 
753 Liliequist, ”The political rhetoric of tears in early modern Sweden” (2012), s. 199-202. 
754 EpG 12:5 Nr 132 CCG till GEL, 21/9 1804. 
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I Carl Christoffer Gjörwell såg Oscar Levertin en motsvarighet till en av de mest 

kända representanterna för den tyska vänskapskulten, Johann Wilhelm Ludwig 

Gleim (1719-1803). Levertin skrev: ”Fader Gleim i Halberstadt, vänskapens 

apostel, har ej ett större vänskapstempel än den svenska bibliotekarien.”755 

Gleim, en välbärgad poet vars hem i den tyska staden Halberstadt utgjorde basen 

för en omfattande vänskapskrets, har på samma sätt som Gjörwell blivit berömd 

för sina vänskapspraktiker. Gleim utgjorde även centrum för ett mycket 

vidsträckt korrespondensnätverk inom vilket vänskapskulten anses ha utövats i 

dess mest extrema form.756 På liknande vis som Gjörwell har dennes intensiva 

vänskaper med andra män diskuterats inom nutida forskning, i synnerhet ur 

queerperspektiv. Särskilt Gleims korrespondens med den 20 år yngre Johann 

Georg Jacobi, publicerad av Gleim själv 1768, har väckt intresse för dess frekventa 

referenser till fysisk intimitet. Paralleller kan här dras till Gjörwells relation med 

den betydligt yngre Mandorff. Litteraturvetaren Simon Richter har hävdat att 

”the eighteenth-century German conception of friendship was essentially 

homosocial and often virtually homoerotic”.757 Richter menar att få odlade den 

homosociala intimitet som utmärkte 1700-talets vänskapskult på ett så tydligt 

sätt som Gleim. I och med detta anser Richter att Gleim kom att uppta ett 

”diskursivt rum”, som sedan under 1800-talets andra hälft skulle fångas upp 

under termen ”homosexuell”. Enligt Richter synliggörs detta bäst genom det sätt 

på vilket den tyske författaren och hans litterära stil beskrivits: 

Consider the terms commonly used to describe Gleim's style: affected, 

exaggerated, effeminate, excessive, effusive, superficial, unsubstantial, 

lacking in depth, and above all, un-natural and untimely. These are 

obviously the code words for the homophobically constructed type of 

the homosexual, and allow us to note retrospectively, not that Gleim 

was homosexual, but that he occupies the discursive space that in the 

course of the nineteenth century would come to be called 

homosexual.758  

Det finns således starka paralleller mellan de epitet som givits Gleim och de som 

i efterhand använts för att beskriva Gjörwells uttryckssätt och beteende. Richter 

menar vidare att den gleimska kretsens sätt att uttrycka homosocial intimitet 

utgjorde ett medvetet socialt motstånd mot en samtida samhällelig utveckling 

som försökte relegera intimitet individer emellan till den heteronormativa, 

borgerliga familjesfären. Litteraturvetaren W. Daniel Wilson motsätter sig 

Richters tolkning och hävdar att forskare tenderat att läsa in alltför många queera 

teman i dessa homosociala vänskaper genom att inte beakta den historiska 

                                                             
755 Levertin (1896), s. 253.  
756 Simon Richter, ”The Ins and Outs of Intimacy. Gender, Epistolary Culture, and the Public Sphere”, 
The German Quarterly 69:2 (1996), s. 115.  
757 Richter (1996), s. 112.  
758 Richter (1996), s. 117.  
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kontext inom vilken de förekom. Den fysiska intimitet som utmärkte dessa 

relationer är något dessa forskare särskilt fokuserat på och tagit som bevis för att 

dessa vänskaper antog homoerotiska drag. I Gleims korrespondens med Jacobi 

utbyts exempelvis ca 13 000 kyssar mellan de två männen. Wilson påpekar dock: 

”One problem with viewing such passages as homoerotic is that cultures of kissing 

are not universal or timeless. Their specific parameters in the eighteenth century 

seem more like soundings from a non-Western culture.”759 Wilson redogör för 

hur bland annat Johann Heinrich Zedlers inflytelserika tyska encyklopedi 

utdefinierade flera olika kategorier av kyssar. Där åtskiljs vänskapliga kyssar från 

hövlighetskyssar, vilka i sin tur åtskiljs från promiskuösa kyssar. I tidskriften Der 

neue Teutsche Merkur klagades det i samtiden över att de vänskapliga kyssarna 

blivit så vanliga att de blivit meningslösa och att gränsen mellan hövlighetskyssar 

och vänskapliga kyssar suddats ut.760 Att män uttryckte tillgivenhet för varandra 

genom ett bruk av en viss typ av kyssar tycks således ha varit fullständigt 

acceptabelt under denna tid. 

Hur kan då den passionerade känslosamhet och den fysiska intimitet som 

präglade Gjörwells vänskapspraktiker tolkas? Hur dessa relationer faktiskt tedde 

sig och vilka känslor som fanns inblandade är omöjligt för oss att veta. Liksom 

Wilson påpekar kan dock en noggrann kontextualisering av dessa 

vänskapsuttryck nyansera de antaganden som lätt kan göras utifrån ett nutida 

perspektiv på intimitet mellan män. Den gjörwellska korrespondensen ger 

tillgång till en större mängd brev utbytta både inom vänskaps- och 

familjerelationer. Vad gäller vänskapsrelationer finns brev utbytta inom 

vänskapsrelationer män emellan, män och kvinnor emellan, samt till viss del 

kvinnor emellan. Som vi kommer att se nedan kan tillgången till ett sådant 

varierat källmaterial nyansera vissa aspekter som idag kan förefalla 

anmärkningsvärda inom de homosociala vänskapsrelationerna mellan män. Den 

gjörwellska vänskapen är också i själva verket inte särskilt homosocial, utan i hög 

grad ett familjeprojekt – den manliga intimiteten står inte i konstrast till en allt 

mer normativt dominerande borgerlig familjesfär, utan integreras till stor del in 

i denna. Sammantaget ger det gjörwellska exemplet en delvis ny bild av tidens 

känslosamma vänskapskult.  

De referenser till fysisk intimitet vänner emellan som återfinns i den 

gjörwellska korrespondensen gäller i huvudsak kyssar, omfamningar och 

handhållande. Dessa kan ses som del av en kommunicerande känslopraktik 

genom vilken man uttrycker olika grader av tillgivenhet. Detta fysiska sätt att 

uttrycka känslor tycks vara en viktig del av en vänskapsrelation. Gjörwell 

beskriver hur vänskapen med Mandorff formellt etableras med en kyss.761 I ett 

brev till Gjörwell beskriver Mandorff i sin tur hur han kysser vännen 1 000 gånger 

                                                             
759 W. Daniel Wilson, ”But is it gay? Kissing, friendship, and ’pre-homosexual’ discourses in 
eighteenth-century Germany”, Modern Language Review 103:3 (2008), s. 769. 
760 Wilson (2008), s. 770-772. 
761 EpG 12:1 Nr 117 CCG till CAJM, 21/12 1792. 
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i tanken.762  Det är också i brev till Mandorff som de fysiska aspekterna av 

vänskapen betonas mest. I ett av dem erinrar sig Gjörwell 

de uttryck uti öga och ansigte, när du utur det fulla hjertat talade för 

mig om din förnöjelse, din lycksalighet, dit åtnjutande, din förtjusning; 

då du därunder så ofta, af egen fri böjelse, liksom under en slags 

hänryckning, kastade dig uti mine armar, tilsvor mig, mera med blickar 

och kyssar, än med ord, en vänskap, så ädel, så öm, så beständig, för dit 

eget hjerta så oombärlig. Huru ville du at jag emot alt sådant skulle vara 

känslolös? Nej, du är icke bedragen uti dit val: jag misstror dig intet, 

utan jag är och blir altid din sanskyldige vän.763 

När Mandorff vill och behöver kan han alltid komma till Gjörwell och kasta sig i 

hans armar, utgjuta sitt hjärta i hans sköte.764 Denna inbjudan tycks Mandorff ta 

till sig då han beskriver den ömma uppsyn som Gjörwell ofta möter honom med, 

en uppsyn som tycks säga honom: ’”Kom i mina armar! Dela med mig en 

lycksalighet, som hos oss aldrig skal finna slut, så länge hon fortplantas af 

sanningen’!”765 På liknande vis beskriver Gjörwell mötet med två nya unga vänner 

i ett brev till paret Lindahl. Han förundras över att vid sin höga ålder få uppleva 

så ”ädla och söta” känslor med två dygdiga, vittra och behagliga ynglingar som 

ofta ”kastade sig med oskyldiga och glada känslor” i hans armar och ”trodde sig 

aldrig äga ord och uttryck nog för at betyga mig en erkänsla, som jag dock var så 

lycksalig at känna samt i sjelfva verket kände för dem”.766  

Trots vänskapens kroppsliga aspekter hävdar Gjörwell att han i själva verket 

känner en högre form av lycksalighet då han skriver till en vän än när han är i 

vännens fysiska närvaro. Till Mandorff skriver han: 

[H]vad känner den ene vännen, när han skrifver til den andre? 

Lycksalighet, i sanning en liksom högre lycksalighet, än den som njutes 

under det personliga omgänget. Själen verkar då ensam, och det sinliga, 

det känslofulla är i samma mån hos oss mera förädladt. Så känner jag 

det åtminstone […].767 

Vänskapen utgör en slags färd mot ett mer förädlat tillstånd, som alltså 

paradoxalt nog lättare uppnås då vännen inte ens är närvarande. Detta belyser 

även skrivandets emotiva effekter; de känslor som vänskapen bör frammana 

framkommer med större tydlighet i en skrivande situation där de inte kan störas 

                                                             
762 EpG 12:2 Nr 115 CAJM till CCG, 23/8 1796 (Avskrift). 
763 EpG 12:1 Nr 106 CCG till CAJM, 25/11 1792. 
764 EpG 12:1 Nr 127 CCG till CAJM, 7/1 1793. 
765 EpG 12:1 Nr 151 CAJM till CCG, 14/3 1793 (Avskrift).  
766 EpG 12:2 Nr 32 CCG till GEL och JNL, 22/8 1794. 
767 EpG 12:1 Nr 110 CCG till CAJM, 29/11 1792. På liknande vis skriver Gjörwell till samme vän: ”Nu 
är alt tyst och stilla omkring mig, din älskade varelse är ändå hos mig: ty jag lifvas af vänskapen, ty 
jag njuter den ädlaste af alla känslor under detta skrifteliga samtal med dig.” Se EpG 12:1 Nr 122 CCG 
till CAJM, Nyårsdagen 1793. 



 

211 

av andra yttre faktorer. Det kan noteras att det passionerade sättet att uttrycka 

sig är något som främst hör till vänskapens inledningsskede. Med tiden blir 

tonfallet i Gjörwells kommunikation med Mandorff betydligt lugnare. Nio 

månader efter att deras vänskap inletts kommenterar Gjörwell själv denna 

förändring och använder uttryck från äktenskapet för att beskriva utvecklingen 

av deras relation. I ett brev till paret Lindahl hävdas att ”smek-månaden” är förbi 

och den ”tendra brefväxlingen liksom til slut”.768 Även under vänskapens 

inledningsskede kan Gjörwells tonfall på ett påfallande vis växla inom ett och 

samma brev. Ett iögonfallande exempel gäller brevet där han ber sin unge vän att 

bli en ny version av den avlidne John Stierna. Gjörwells passionerade tonfall och 

högstämda uppmaning skiftar snabbt till en prosaisk ton, då han i nästa mening 

övergår till att diskutera praktiska detaljer som rör en dragning i Musikaliska 

Akademiens lotteri: 

Min John! min John! Blif mig en ny John!! Får jag be dig ombyta 

bilagde tre lott-sedlar, bestrida utgiften och återställa mig de nye 

sedlarne; men det är nödigt at det sker ofördröjeligen, ty alla vela 

deltaga uti denne månads så fördelagtiga dragning […].769 

Det är svårt att inte ledas in på frågor om känslor och uppriktighet av ovanstående 

exempel. Innebär ett sådant hopp från ämne till ämne att Gjörwell 

slentrianmässigt upprepar känslosamma yttranden som hör vänskapen till för att 

sedan snabbt övergå till att behandla mer praktiska angelägenheter? Är detta 

bara ett konventionellt uttryckssätt som måste upprepas innan man övergår till 

att diskutera mer trängande frågor? Ur ett känslohistoriskt perspektiv är sådana 

frågor egentligen inte centrala. Vad som kan konstateras är att detta är ett sätt 

som man väljer att kommunicera vänskapliga känslor på i inledningen av en 

relation. Man kan se det som att det pågår ett emotivt arbete i att frammana de 

känslor som bör höra vänskapen till och att man inte nödvändigtvis finner det 

underligt att blanda ut detta med mer praktiska spörsmål. När vänskapen 

etablerats behöver detta arbete inte längre bedrivas på samma sätt.  

I Gjörwells vänskapsrelation med Mandorff finns även exempel på en annan 

slags intimitet än den rent fysiska. I början av deras bekantskap försöker Gjörwell 

att överraska Mandorff i déshabillé, det vill säga innan han är klädd för arbetet. 

Han besöker honom därför oanmäld en vardagsmorgon. Gjörwell skildrar 

situationen i detalj i ett brev till sin dotter: 

I början af vår bekantskap eller samma dag, då han fick mit första bref, 

ville jag göra mig sjelf et skalkagtigt nöje och förraska hans 

morgonstund, för at se huru böcker och paper lågo hos honom til vägs, 

huru hans egen dèshabillé var beskaffad. Det lyckades mig excellent. 

                                                             
768 EpG 12:1 Nr 184 CCG till GEL och JNL, 28/7 1793. 
769 EpG 12:1 Nr 114 CCG till CAJM, 10/12 1792. 
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Han bor på Norr vid Clara. Jag kom dit, värdinnan släpte mig oanmäld 

in, jag fann honom redan lagad i håret, men ännu uti puderskjortan, 

sittande på sin upbredda snygga säng med sit myggtjäll öfver, framför 

en stol, på hvilken stod en skål med mjölk och skorpor bredvid, och 

läsande uti de tryckta nyheter, han fåt af mig til låns, som lågo omkring 

honom på sängen, hela denna vackra och liksom pastorala scen uplystes 

af morgonsolen, som då nyss stigit in uti rumet, och gaf et dubbelt behag 

åt hans rodnad, hans bestörtning, hans glädje, hans taksamhet, at se 

mig hos sig, i förening med des brydsamhet at ursäkta och förklara den 

lilla ungkarls-desordre, som för öfrigt kunde finnas uti hans rum. Hvad 

menar lilla Stafva väl, månne alt detta roade mig? Ack! Det roade mig 

just innerligen.770  

Att på detta medvetna sätt överrumpla en ung man i ett mer eller mindre oklätt 

tillstånd och kommentera den behagfulla rodnad som detta ger upphov till kan 

förefalla uppseendeväckande. Denna episod har även analyserats av Jakob 

Staberg som skriver att Mandorff här ”skildras med intimitet i ett erotiskt laddat 

möte”. Han skriver vidare: 

Ynglingen framställs genom den äldre mannens blick som ett erotiserat 

kärleksobjekt, begåvad med ungdomens klädsamma rodnad, den ännu 

oförvanskade spontaniteten och de omedelbara känslorna. Den äldre 

mannen tycks på en gång leda och begära honom.771  

Det är omöjligt för oss att veta hur Gjörwell faktiskt kände för Mandorff, om eller 

i vilken grad som han kände begär för honom. Trots att detta exempel onekligen 

framstår som en erotiserad skildring för en nutida läsare ger Gjörwells 

förhållningssätt till skildringen intryck av att han inte själv uppfattade den så – 

detta är en episod som han med glädje återberättar för sin dotter. Här tycks även 

Gjörwells ständiga förtjusning över att kunna betrakta händelser genom ett 

pastoralt raster spela in. Mandorffs ungdom, hans enkla frukost och 

morgonsolens strålar förvandlar det hela till en pastoral scen. Männens 

huvudsakliga samtalsämne blir sedan en svensk översättning av ett av Gessners 

verk som Mandorff själv färdigställt. Detta brev hörde också till dem som efter en 

tid var ämnade att göras tillgängliga för allmänheten. Ovanstående episod har 

således nedtecknats med tanke på att den även skulle uppskattas av läsare utanför 

den gjörwellska familjesfären.  

Om man liksom David M. Halperin betraktar vänskapen ur ett diskursivt 

perspektiv kan man konstatera att Gjörwells relationer bär likheter med den 

homosexuella diskursiva traditionen som baserades på en maktasymmetri 

mellan de ingående parterna. Gjörwell är en äldre man som fungerar som mentor, 

lärare och välgörare åt unga vackra pojkar. Som kommer att beröras nedan 

                                                             
770 EpG 12:1 Nr 108 CCG till GEL, 27/11 1792. 
771 Staberg (2002), s. 99.  
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bedömer han till och med dessa unga pojkars skönhet ur ett grekiskt perspektiv. 

Det är dock inte särskilt sannolikt att Gjörwell själv uppfattade sina vänskaper på 

detta vis. I ett brev till Mandorff kommenterar han vid ett tillfälle den grekiske 

filosofen Socrates förkärlek för pojkar. Detta görs efter att han besökt Tyska 

skolan i Stockholm och hört en av dess lärare hålla ett avskedstal: 

Nu kommer jag ifrån tyska lyceum, och har där afhört et verkeligen 

ganska vackert afskeds-tal af Pastor Eschen, som handlade om Socratis 

förträffeliga läro-sätt; om philosophens eller vishets-älskarens très-

particuliera lefnads-sätt gjordes dock ingen otjenlig detail för gossarne; 

korrt sagt: alt var ganska upbyggeligt.772 

Socrates sätt att leva framställs således som något udda, något som utgör 

motsatsen till det uppbyggliga. För Carl Christoffer Gjörwell är hans 

vänskapsrelationer med unga män tvärtom tätt sammankopplade med ädelhet 

och dygd. Att en homosexuell relation däremot var något djupt skamfyllt som 

borde döljas uttrycker han själv i ett brev till just Mandorff från 1796. Vid detta 

lag är Mandorff stadd på resa utomlands och Gjörwell ger honom en 

sammanfattning av de senaste nyheterna från hemlandet. Däribland återfinns 

avrättningen av en underofficerare vid namn Kämpe som halshuggits efter att ha 

mördat sin herre, en löjtnant vid namn Gyllenram. Nedanstående citat visar hur 

Gjörwell inte med ord vill nämna karaktären av männens förhållande, samtidigt 

som han betonar dess onaturlighet. Han konstaterar att händelsen egentligen bör 

döljas snarare än skildras, men att saken nu ändå kommit till sitt slut genom att 

de båda männen straffats med döden:  

[Kämpe] lefde med Gyllenram, som tjent vid förra enke-drotningens 

regemente och bodde til slut med denne sin - - - på Riddare-holmen, då 

han blef af honom först bestulen och sedan mördad. Dock häldre et 

täcke öfver hela denna styggelse, än at blotta sådan onaturlighet: alt 

nog, begge offrades til slut uti deras eget blod.773 

Detta ligger också i linje med den tidigare nämnda tystnadskultur som rådde 

kring erotiska relationer eller handlingar mellan män under denna tid. Den 

psykiska påfrestning som Gyllenram lär ha upplevt på grund av sina sexuella 

preferenser kommenteras också av Gjörwell. Han påpekar att han aldrig själv sett 

mannen ifråga, men att denne har beskrivits för honom som ”öfverdrifven uti den 

abominabla passionen”, att han ”sedt blek ut, och varit hypochondre eller, som 

jag häldre ville kalla det, épuiserad och tärd invärtes af et hemligt samvets-qval”. 

En kvalfylld utmattning orsakad av en mörk hemlighet kan nog sägas vara så 

                                                             
772 EpG 12:6 Nr 144 CCG till CAJM, 12/5 1795. 
773 EpG 12:2 Nr 97 CCG till CAJM, 31/5 1796. 
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långt man kan komma ifrån den ädla, dygdiga och lyckofyllda relation som 

Gjörwell anser sig ha till den unge Mandorff.  

En parallell kan även här dras till hur Gleims brev behandlades och 

betraktades av eftervärlden. År 1806, nästan 40 år efter att Gleim själv publicerat 

sin vänskapskorrespondens valde en släkting vid namn Wilhelm Körte att 

offentliggöra ytterligare delar. I Tyskland åtföljdes detta av en omfattande debatt 

där Körtes rätt att publicera Gleims personliga, intima korrespondens 

ifrågasattes. Denne hävdade i sin tur att han enbart velat hedra Gleim genom att 

visa på den tillgivna och dygdiga vänskap som rådde mellan honom och hans 

vänner. Litteraturvetaren Lorely French menar att detta visar på ett skifte i 

uppfattningar om vänskapskulten och hur denna borde yttra sig inför 

allmänheten. Vänskap och privata känslor hade under det tidiga 1800-talet i 

högre grad inskränkts till den privata sfären. För Gleim hade det förhållit sig 

tvärtom: ”For Gleim and Körte, whose values were embedded in eighteenth-

century culture, expression of friendship in public through exposure of intimate 

letters was the most positive thing that could happen to a relationship.”774 I 

bevarandet av varje brev från vännen Mandorff och i den minutiösa skildringen 

av denna vänskaps varenda detalj har Gjörwell på liknande vis velat 

vidarebefordra en bild av en den ädlaste och dygdigaste av vänskaper, omedveten 

om hur snabbt hans beteende skulle förefalla udda för eftervärlden. 

I familjen Gjörwells bevarade korrespondens finns å andra sidan få exempel 

på vänskapsrelationer kvinnor emellan. I de brev som Stafva Lindahl skrivit till 

väninnan Kuhlman går det dock att finna referenser till fysisk intimitet och ett 

språkbruk som även skulle kunna relateras till romantisk kärlek. I ett brev skrivet 

under en Stockholmsvistelse framhåller Stafva hur vännen alltid är ”föremålet” 

för hennes ”hjertas ömaste känslor och tankar”.775 Vid ett tillfälle skriver Stafva 

och tackar för en blombukett hon fått som gåva av väninnan som just då är 

bortrest: 

Hundrade gånger ha redan mina läppar ömt vidrört alla dessa så täcka 

prydnader ur Floras rike – samt tryckt den til mit hjerta. – Min söta Fru 

Kuhlman må bäst deraf kunna döma huru mycket Hon sjelf därstedes 

är bevarad. – Dessa blommor gifna af en så kär och god hand skola 

fägna och glädja mig under min bästa Fru Kuhlmans bortvaro. Och 

första glada moment då mit hjerta åter får smaka sällheten af at se och 

trycka min ömma vän til mit bröst skal jag framvisa en af dem: för at 

intyga huru väl jag vet at skatta och förvara alt som kommer från denna 

mig så kära hand.776 

                                                             
774 French (1996), s. 62.  
775 Lundgren (1947), s. 42  
776 Lundgren (1947), s. 54. 



 

215 

Även denna relation kännetecknades av stor skillnad i ålder och grannkvinnan 

betraktades av Stafva som en slags mor.777 Ett språkbruk liknande det som 

skildrar fysisk intimitet i vänskapsrelationer används även allmänt inom familjen 

Gjörwell, där man kastar sig i varandras armar och översköljer varandra med 

kyssar. En del av dessa referenser till fysisk beröring skiljer sig på ett tydligt vis 

från nutida svensk norm. Att kyssas på munnen tycks exempelvis vara regel i nära 

relationer. Till Stafva skriver Gjörwell och tackar för några presenter som hon 

skickat: 

Jag kysser dig midt på din lilla vackra mun, ja, jag tager mig med 

detsamma en liten oskyldig kyss på dit sköna, om idel godhet och ömhet 

talande öga; jag tackar dig af hela hjertat för det så öfvermåttan goda 

chocoladet och de icke mindre goda socker-stängerna du skickat […].778  

Stafva tackar å sin sida sin bror med ”tusende öma kyssar” för de brev som han 

skickat till henne.779 Till Stafva skriver i sin tur Louise: ”Jag omfamnar dig med 

tusen kyssar.”780 Till sonen på utlandsresa hälsar Brita Nora: ”Jag kramar dig ömt 

til mit bröst, och kysser dig många tusen gånger.”781 När Calle klagar på hur 

slarvigt Stafva skrivit sitt senaste brev får han som svar att hon skulle ge honom 

en smäll på baken om han var i närheten: ”För mig är det ingen ting roligare än 

få skrifva, ehuru illa jag gjör det – och vore jag litet närmare, skulle du minsann 

få en liten klapp på din lilla på på, som gjör narr af din lilla Stafva.”782 På liknande 

vis hotar hon att ge maken smisk när han återvänder från en resa: ”Glöm nu aldrig 

din lilla Stafva: ty då vankas det en liten hetvägg på din lilla på-på, när jag väl får 

fatt på dig en gång här i verlden – det blir ej så godt det intet!”783 I ett annat brev 

till Lindahl skriver Stafva att maken lär bli avundsjuk på den grad av tillgivenhet 

som svärfadern visar henne: ”Din far mår väl, och håller så mycket af mig, så du 

lär blifva litet afundsjuk. Nyss fick jag många kyssar och en klapp - - på lilla på-

på - - - ja just på lilla eftermiddan då, om du vil veta.”784 Hon retar även maken 

att han inte ska stjäla för många kyssar av svägerskan Louise när han är på besök 

i Stockholm.785 Louise ber i sin tur sin syster att kyssa och ”embrasera din 

beskedliga och aimabla Lindahl 1 000 gånger på mina vägnar”.786 I ett annat brev 

                                                             
777 Lundgren (1947), s. 49. 
778 EpG 12:3 Nr 181 CCG till GEL, 16/11 1798. 
779 EpG 12:1 Nr 57 GEL till CCG d.y., 26/12 1791 (Avskrift). 
780 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 13 BLA till GEL, 5/10 1793. 
781 EpG 12:2 Nr 35 BEG till CCG d.y., 29/8 1794 (Avskrift). 
782 EpG 12:1 Nr 65 GEL till CCG d.y./GEL till BLA, 16/1 1792 (Avskrifter). 
783 EpG 12:3 Nr 33 GEL till JNL, 20/4 1797 (Avskrift). 
784 EpG 12:3 Nr 26 GEL till JNL, 6/4 1797 (Avskrift). 
785 EpG 12:3 Nr 30 GEL till JNL, 17/4 1797 (Avskrift). 
786 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 3 BLA till GEL, 10/6 1791 I ett annat brev ber hon Stafva att ge 
Lindahl ”en kyss och et ömt famntag på mina vägnar efter han har gjort dig så lycklig”. Se samma 
samling Nr 7 BLA till GEL, April 1792. 
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skriver hon till systern: ”Kyss din lilla man på mun och din svärfar på hand ifrån 

mig”.787 

Varma omfamningar och kyssar utdelas även till andra släktingar och gamla 

vänner till hela familjen, vilket tyder på att fysisk intimitet utgjorde en naturlig 

del av nära sociala relationer. Gjörwell ber till exempel Stafva att kyssa sin svärfar 

på både hand och mun för Stockholmsbornas räkning.788 Stafva får kontinuerligt 

kyssar av professor Lidén: ”Nu nyss kom jag ifrån min lilla charmante farbror 

Lidén: han är altid lika munter och agreable, och jag har rigtigt bekommit min 

kyss, och ändå en på köpet.”789 När Calle besöker Lidéns halvbror, domprosten 

Älf i Linköping, får han ett varmt bemötande av denne ”som beständigt höll mig 

i sin famn och tyckte sig aldeles se söta far i mit ansigte”.790 På liknande vis blir 

Lindahl ”omfamnad och kysst” av denne under ett besök.791 I några fall uttrycker 

Gjörwell förvåning inför det varma mottagande han får av andra män som han 

inte definierar som vänner. Efter att han 1793 gjort ett besök hos Stockholms nye 

överståthållare Carl Wilhelm Modée beskriver han hur denne gav honom 

”handen med den blick och tryckning, som eljest har rum emellan vänner”.792 

Efter att Gjörwell ätit middag hos den 70-årige generalen baron von Siegroth 

kommenterar han på liknande vis de varma omfamningar som denne alltid ger 

honom. Liksom Gjörwell själv söker yngre vänners sällskap tolkar han detta som 

ett sätt för baronen att känna sig yngre och således lyckligare: 

Denne herre har just fattat et altför nådigt tycke för min ringa person, 

så at han altid omfamnar och kysser mig med en slags ömhetsfull 

godhet, som vore vi vänner. Jag sluter deraf, at man uphörer sent at 

älska vissa känslor, och at de äldre lära finna et behof inom sig, at omgås 

med de yngre: ty de blifva i deras förtroliga sälskap sjelfve liksom yngre, 

och således lyckligare. Detta måste vara orsaken, hvarföre också 

Cancellie-rådet Baron Ribbing, 70 år, mager och kall, altid så 

hjerteligen famntager och kysser min Don Carlos, hvar gång han 

upvaktar honom […].793 

Den fysiska kontakt som Gjörwell uttrycker mest förvåning inför är en kyss han 

får av en kvinna som han just blivit bekant med, den ryskfödda bergsrådinnan 

Norberg som bor i våningen under hans Solitude. I ett brev till en vän beskriver 

Gjörwell hur han var i färd att ta avsked efter ett besök hos frun när hon kysste 

honom 

                                                             
787 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 12 BLA till GEL, 1793.  
788 EpG 12:1 Nr 95 CCG till GEL, 9/9 1792. Se även EpG 12:1 Nr 121 CCG till GEL och JNL, 1/1 1793. 
789 EpG 12:1 Nr 64 GEL till CCG, 16/1 1792 (Avskrift); EpG 12:1 Nr 70 GEL till CCG, 12/2 1792 
(Avskrift). 
790 EpG 12:1 Nr 179 CCG d.y. till CCG och BEG, 22/6 1793 (Avskrift).  
791 EpG 7:27 Nr 136 JNL till CCG, 5/8 1793. 
792 EpG 12:1 Nr 138 (Oadresserat). Felplacerad sida ur EpG 12:1 Nr 144 CCG till GEL, 9/2 1793. 
793 EpG 12:1 Nr 151 CCG till GEL, 15/3 1793. 
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rigtigt på kindbenet icke långt ifrån munnen, och så at jag kände 

läpparnes rörelse – dock tyst, tyst, tyst, tyst! Detta, ehuru, hälst i 

anseende til mig, aldeles oskyldiga galanterie decontenancerade dock 

så hela min vältalighet, at jag ej kunde säga något enda ord mera, 

hvarken på svenska eller tyska; utan således regalerad, hastade jag 

upföre min trappa och satte mig ned för at skrifva detta bref.794 

Gjörwell antar att detta är en rysk sed som svenska kavaljerer gärna skulle vilja 

se införas i Sverige. Av detta kan man sluta sig till att fysisk kontakt män emellan 

tycks ha ansetts normal förutsatt att dessa definierades som vänner eller 

släktmedlemmar. Den fysiska intimiteten är således oproblematisk i relation till 

personer med vilka man har en närmare förbindelse. Gjörwells intima kontakt 

med en kvinna är däremot betydligt mer uppseendeväckande. Detta kan tolkas 

som att en sådan kontakt var mer riskabel i och med att den kunde associeras till 

erotisk attraktion. Detta kommer jag att beröra närmare nedan i relation till 

heterosociala vänskapsrelationer. 

 

”En skäligen vacker gosse” – vänskap och skönhet 

 

En ytterligare aspekt av Gjörwells vänskapsrelationer som kan verka 

uppseendeväckande för en nutida läsare är hans upptagenhet av sina vänners 

skönhet. Generellt sett tycks vänskapsparternas utseende inte ha betraktats som 

en central del av den ideala vänskapsrelationen under 1700-talet.795 Detta gäller 

dock inte för Gjörwell, som helst vill att hans unga vänner är tilltalande på ett 

fysiskt plan. Till Stafva skriver han 1804: 

Et träd, en blomma, en bok, en gosse: de utgjöra mina nöjen. Har gjort 

nyss bekantskap med en niton-års virtuos och af så ypperlig talang, at, 

om han lefver och studerar sin konst, dör han Kongl[ig] Svensk 

Capelmästare. Au reste är han: öpen, god och glad, äfven skäligen 

vacker, korrt sagt: just som jag vil ha honom.796 

I beskrivningen av nya vänskapsrelationer kommenteras undantagslöst de unga 

männens utseende, och männen kategoriseras ofta som just vackra.797 Mandorffs 

                                                             
794 EpG 12:2 Nr 147 CCG till Johan Georg Forssgren, 27/11 1796. 
795 Jag har inte funnit referenser till utseende i någon form inom den forskning som berör 
vänskapskulten.  
796 EpG 12:5 Nr 129 CCG till GEL, 10/9 1804. 
797 Se not på första sidan av EpG 12:1 Nr 100 CCG till CAJM, 19/10 1792; EpG 12:1 Nr 184 CCG till 
GEL och JNL, 28/7 1793; EpG 12:2 Nr 32 CCG till GEL och JNL, 22/8 1794; EpG 12:2 Nr 73 CCG till 
GEL, 24/12 1795; EpG 12:3 Nr 140 CCG till GEL, 8/6 1798; EpG 12:4 Nr 146 CCG till GEL, 27/6 1800; 
EpG 12:5 Nr 38 CCG till GEL, 10/11 1801. 
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tilltalande yttre beskrivs i särskild detalj. Efter att Gjörwell gjort vännen sällskap 

under en sittning för sitt porträtt hos konstnären Per Krafft d.ä skriver han i ett 

brev till paret Lindahl att vännens avbild ”ofelbart blir en af de vackraste man vil 

åskåda” (se porträtt på s. 39).798 Detta fokus på Mandorffs skönhet tycks också 

störa Lars Dalman, som klagar över att han behandlas som en reserv till denne 

”Adonis”.799 

Samtidigt kan det konstateras att utseende och skönhet är något som man 

generellt fäster vikt vid i familjen Gjörwell. Förekomst eller brist på skönhet 

kommenteras i beskrivningar av både släktingar, vänner, och bekantskaper. Carl 

Jonas Love Almquist uttalade sig också om den gjörwellska familjens tycke för 

det estetiskt tilltalande i en beskrivning av sin då avlidna mor: ”Hon hade ett 

afgjordt begär för en viss elegantia och snygghet i former (ur det Gjörwellska 

elementet).”800 Mäns utseende kommenteras i lika stor utsträckning som 

kvinnors och för både män och kvinnor används termen ”vacker” för att beskriva 

ett tilldragande yttre. Gjörwell kommenterar dock vid ett tillfälle att en engelsk 

kvinna som besöker familjen är vacker på ett manligt vis, vilket tyder på att detta 

adjektiv hade en uppdelning efter kön. Han skriver till Stafva: 

Miss d’Alton hade [...] något karlagtigt både i utseende och hela sit 

väsende, vacker i den manlige stylen, så at, om jag finge förminska 

hennes näsa och öfriga traits du visage [ansiktsdrag], skulle jag finna 

nog mycken likhet emellan hennes och dit ansigte.801 

Gjörwell är relativt generös med detta adjektiv – det är en rad mer eller mindre 

bekanta personligheter som definieras som vackra.802 Även barns skönhet 

diskuteras. Om barnbarnet Love Almquist skriver Gjörwell: ”Han börjar redan gå 

och vil nödvändigt tala, full af eld och blir vacker med besked, om han får 

lefva.”803 Vid ett tillfälle konstaterar han att svågerns son kommer att bli vacker 

som en Adonis: ”hvad den lille Fredric är och blir vacker: just en Adonis, vällusten 

                                                             
798 EpG 12:1 Nr 178 CCG till GEL och JNL, 16/6 1793. Se även EpG 12:1 Nr 164 CCG till GEL, 10/5 
1793. 
799 Dalman anser att han blir utestängd från Gjörwells stunder på Solituden ända till dess ”en viss 
Adonis rest bort och lämnat rumet ledigt ngn tid! - - - altid är jag reserve!” EpG 7:28 Nr 100 LJD till 
CCG, 3/9 1794. 
800 Almqvist (1968), s. 26. 
801 EpG 12:1 Nr 93 CCG till GEL, 21/8 1792. 
802 Se utlåtande om Wallenius EpG 12:1 Nr 93 CCG till GEL, 21/8 1792; Om Mandorffs käresta EpG 
12:1 Nr 119 CCG till Carl Gustaf Almquist, 27/12 1792. Om översten Wijnbladh och hans syster: EpG 
12:1 Nr 150 CCG till JNL, 12/3 1793; Om personerna drabbade av mässlingsepidemin: EpG 12:1 Nr 
165 CCG till JNL, 10/5 1793. Om professor Kletten: EpG 12:2 Nr 29, Nyhetsbulletin till CCG d.y., 19/8 
1794; Om Kämpe: EpG 12:2 Nr 97 CCG till CAJM, 31/5 1796; Om bergsrådinnan Norberg: EpG 12:2 
Nr 147 CCG till Johan Georg Forssgren, 27/11 1796; Om den nye läraren vid Tyska skolan: EpG 12:3 
Nr 70 CCG till CAJM, 14/9 1797; Om Mandorffs fru: EpG 12:3 Nr 162 CCG till GEL, 30/8 1798; Om 
Kraffts dotter: EpG 12:4 Nr 85 CCG till GEL, 15/11 1799; Om Gripenstråle: EpG 12:4 Nr 149 CCG till 
GEL, 8/7 1800; Om prinsen av Gloucester EpG 12:5 Nr 58 CCG till GEL, 13/8 1802; Om Dalmans 
syster: EpG 12:5 Nr 59 CCG till GEL, 18/8 1802; Om Linnerhielms dotter: EpG 12:6 Nr 8 CCG till 
GEL, 21/3 1807. 
803 EpG 12:2 Nr 48 CCG till GEL och JNL, 23/12 1794. 
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målad i hela hans ansigte.”804 Just termen ”Adonis” används som en måttstock 

för särskilt iögonfallande manlig skönhet. Efter att Brita Nora 1811 lyckats få en 

skymt av den nya kronprinsfamiljen Bernadotte, rapporterar Gjörwell till paret 

Lindahl: ”Kron-prinsen ser ut som manligheten, kron-prinsessan som godheten, 

och prins Oscar, som skönheten. Uti Fru Bribris öga är han aldeles en Adonis.”805 

Brist på skönhet kommenteras också. Brita Nora uttrycker sig syrligt om 

Linnerhielms brors tjocka och tunga figur.806 Almquists mor och systrar hamnar 

i skottgluggen för sina alldagliga utseenden och oattraktiva klädstil. Brita Nora 

skriver angående en av dessa systrar, som varit på besök i huvudstaden: ”hon är 

inte vaker stakars flika män klär sig endå med mera smak en di andra henes 

systrar.”807 Efter att Louise hälsat på sina svärföräldrar för första gången 

vidarebefordrar Gjörwell hennes rapport från besöket till systern i Norrköping: 

Sin svärmor […] beskrifver hon såsom icke särdeles vacker, men 

däremot en förträffelig husfru; och sina svägerskor såsom 

genombeskedliga flickor, men som, i brist på modrens imagination eller 

behageliga lecturer, eller af annan okänd orsak, alla fåt ansigten, som 

betaga dem förslags-rättigheten til et rum ibland de väna mör, jag 

menar ibland de svenska gracerne.808 

Referenserna till lektyr och imagination hör samman med samtida tankegångar 

som gjorde gällande att moderns tankar kunde påverka fostret rent 

utseendemässigt. Clare Hanson skriver att uppfattningen att en gravid kvinnas 

fantasi kunde ge märken och missbildningar hos hennes ofödda barn var en 

långlivad folktro som införlivades i medicinsk diskurs under 1700-talet.809 

Gjörwells upptagenhet av skönhet kommer till tydligt uttryck när han ser eleverna 

på Dramatiska Teatern uppföra en pjäs. I ett brev till en vän ger han en grundlig 

beskrivning av ensemblens brist på både kvinnlig och manlig skönhet och slår 

fast att hans egen vän, Johan Frodell, utgör ett av få undantag:  

Besynnerligt, at uti denna förmodeligen ännu jungfru-skara fanns ej en 

enda rätt vacker flicka, om icke den, som spelte bonde-gossens rôle, 

med ögon och miner, som lära fånga mången verkelig gosse […]. Af alla 

de unge gossarne hade blott min gosse, den unge Frodell, et vackert 

ansigte; men ljusa ögonbryn gjöra hans regard mindre retande, och en 

                                                             
804 EpG 12:1 Nr 36 CCG till GEL och JNL, 18/9 1791. 
805 EpG 12:6 Nr 176 CCG till GEL, 25/1 1811. Se även EpG 12:3 Nr 63 JNL till GEL, 30/6 1797 
(Avskrift); EpG 12:4 Nr 16 GEL till JNL, 11/3 1799 (Avskrift); EpG 12:5 Nr 59 CCG till GEL, 18/8 1802. 
806 EpG 12:7 Nr 6 BEG till John Jennings, 8/7 1791 (Avskrift). 
807 EpG 12:7 Nr 1 BEG till CCG d.y, 9/8 1796. 
808 EpG 12:1 Nr 126 CCG till GEL och JNL, Trettondagen, 1793. 
809 Hanson (2004), s. 26. 
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altid täpt näsa gjör hans declamation och sång icke nog klar och 

behaglig.810 

Ett tilltalande utseende tycks således vara något som generellt sett uppskattas och 

anses värt att kommentera, oavsett hos vem det förekommer. En förklaring till 

Gjörwells tendens att uppehålla sig vid sina vänners yttre kan sökas i hans 

beundran för den schweiziske författaren och filosofen Johann Caspar Lavater.811 

Under 1770-talet gav Lavater ut ett verk i fyra band vid namn Physiognomische 

Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe. Detta 

verk fick stor popularitet. 1810 hade sexton tyska, femton franska, två 

amerikanska, två ryska, en holländsk och tjugo engelska upplagor givits ut.812 I 

detta verk framförde Lavater en teori om att människans yttre utseende speglade 

dess inre karaktär. Graeme Tytler skriver: 

The best-known aspect of Lavater’s physiognomical theories is the idea 

that man’s outward appearance, whether taken as a whole or in parts, 

is a manifestation of his inner self. Physiognomy, in a word, is the art of 

knowing the inner man through the outer. The corollary of this is that 

beauty and ugliness are expressions of virtue and vice respectively.813 

Ellis Shookman påpekar att Lavaters teori fångade upp redan existerande tankar 

om sambandet mellan skönhet och dygd. Denna koppling hade exempelvis redan 

gjorts av earlen av Shaftesbury.814 George L. Mosse anser i sin tur att det 

inflytande som Lavaters teorier kom att få var relaterat till en betoning av det 

visuella som följde på upplysningen: 

The exploration of nature, central to Enlightenment thought, meant 

learning to read nature’s innermost purpose through outward 

appearances, decoding that which could be seen, touched, measured 

and dissected. Many examples of this new attitude specifically toward 

man and nature come to mind as building blocks for a modern 

stereotype.815 

Mosse påpekar att Lavater och andra i hans samtid fann den ultimata skönheten 

hos antika grekiska förebilder. Förutom referenserna till Adonis går detta igen 

                                                             
810 EpG 12:2 Nr 147 CCG till Johan Georg Forssgren, 27/11 1796. 
811 Om Gjörwells beundran för Lavater se EpG 12:2 Nr 21 CCG till LJD, 22/7 1794; EpG 12:2 Nr 32 
CCG till GEL och JNL, 22/8 1794. 
812 Ellis Shookman, ”Pseudo-science, social fad, literary wonder. Johann Caspar Lavater and the Art 
of Physiognomy”, i Ellis Shookman (red.), The Faces of physiognomy. Interdisciplinary approaches 
to Johann Caspar Lavater (Columbia, SC, 1993), s. 2.  
813 Graeme Tytler, Physiognomy in the European novel. Faces and fortunes (Princeton, N.J., 1982), 
s. 68. 
814 Shookman (1993), s. 3. 
815 George L. Mosse, Image of Man. The Creation of Modern Masculinity [Elektronisk resurs] (New 
York, 1996), s. 24.  
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hos Gjörwell som vid ett tillfälle jämför hur väl två unga vänners utseende 

stämmer överens med grekiska skönhetsideal.816 I den gjörwellska 

korrespondensen finns även ett exempel på hur Gjörwell själv använder Lavaters 

teori för att bedöma ett utseende. När han vid ett tillfälle besöker Per Kraffts ateljé 

får han syn på en kopia av ett porträtt av Karl XII. Kungens utseende analyseras 

med hjälp av Lavaters teori. Gjörwell skriver att kungen av naturen inte hade 

någon ”bena midt öfver hjessan: hvilket lärer à la Lavater betyda, at denne vår 

tids Starkotter icke var någon vanlig människa”.817 Mandorff tycks även han ha 

varit intresserad av fysionomin. I ett brev till Stafva beskriver Gjörwell utseendet 

hos en ny vän vid namn Forssgren: ”Han är väl ung til åren och så fager til 

utseendet, at physiognomisten Mandorff säger honom äga tycke af den sköne 

grefve Löwenhielm.”818 Upptagenheten av vännernas skönhet kan således ses 

som en del i att skönhet generellt värderades och kommenterades i den 

gjörwellska familjen. Följande kapitel behandlar även den betydelse som lades 

vid det estetiskt behagliga, i detta fall vid naturens skönhet. Med utgångspunkt i 

Lavaters teori kan Gjörwells preferens att omge sig med vackra män även hänga 

samman med att deras yttre skönhet betraktades som ett mått på deras dygdighet 

– en egenskap som i sig var central i vänskapen. 

 

En större gemenskap – vänskap och familj 
 

Vid en undersökning av den gjörwellska vänskapskorrespondensen kan det 

konstateras att de gjörwellska vänskapsrelationerna – även de mest intima – 

faktiskt inte är särskilt homosociala till sin natur. Vänskapsrelationer utsträcks 

istället ofta till att gälla hela familjen, snarare än att centreras runt två samkönade 

personer. Vänskapen blir således till en slags utvidgning av den emotionella 

gemenskapen. I familjen Gjörwell pågår även en sammanblandning mellan familj 

och vänskap. Medan familjemedlemmar och äkta hälfter kan definieras som 

vänner, kan vänner också definieras som familjemedlemmar. I 

vänskapsrelationer framstår paret Gjörwell också ibland just som 

                                                             
816 Angående den ovan nämnde vännen Johan Frodell: ”Hans ansigte har profilen hos en skön grekisk 
gosse, pannan och näsan nästan aldeles uti rät linea förenade; hvilket är så rart at finna hos oss, äfven 
som hos andra moderne folkslag. Dock den skönaste af alla gossar beskrifver väl Anacreon uti sin 29 
ode, hvar han afmålar Bathyllus, hvilkens statue kunde utbytas mot den dägeliga Apollos. Men han 
var också et modèle för välskapade och vällustige ynglingar, en Adonis dans ce genre-là. Don Pedro 
hade något mycket vällustigt och gladt uti sit ansigte, förbundet med en stark och frisk färg; Don Juan 
har väl mindre färg, men däremot något förnämt uti hela ställningen, ädla anlets-drag i förbindelse 
med de mest sjelfsvåldiga, korrt sagt: et ansigte, som kan exprimera alt, hvarmed en comisk acteur 
bör beledsaga, höja och lifva sit spel; också är le comique hans egentelige talang.” Se EpG 12:4 Nr 33 
CCG till GEL, 24/5 1799. 
817 EpG 12:1 Nr 178 CCG till GEL och JNL, 16/6 1793. 
818 EpG 12:2 Nr 73 CCG till GEL, 24/12 1795. 
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ställföreträdande mor och far till unga män vars föräldrar befinner sig på annan 

ort. Denna sammanblandning mellan familj och vänskap kan möjligtvis vara 

relaterad till Gjörwells herrnhutiska tro. Ett liknande exempel återfinns i den 

litterära Hovindkretsen som samlades runt den danska författarinnan Christiane 

Koren (1764-1815) under det tidiga 1800-talet. Litteraturvetaren Torill Steinfeld 

skriver att kretsens ingående medlemmar kallade Koren för mor, medan hon 

benämnde dem som systrar, döttrar och söner. Användningen av dessa 

familjebeteckningar kan enligt Steinfeld eventuellt härledas till den herrnhutiska 

tro som vissa av kretsens medlemmar sällade sig till och enligt vilken sådana 

benämningar var praxis.819  

I fallet Mandorff tydliggörs hur Gjörwell anstränger sig för att integrera den 

nya vänskapen in i familjelivet. Även om Gjörwell anser att ett ömsesidigt 

förtroende utgör en av vänskapens heligaste och mest centrala aspekter, så 

skildras etablerandet av detta vänskapsband in i minsta detalj i brev till paret 

Lindahl. Den vänskapliga intimitet som upprätthålls mellan Gjörwell och 

Mandorff är således något som hela familjen får ta del av. I den tidiga fasen av 

denna vänskapsrelation vidarebefordras information mellan parterna i ett försök 

att integrera dem i en större vänskap. Brev utbytta mellan Gjörwell och Mandorff 

skickas till Stafva, medan brev från Stafva som gratulerar fadern till hans nya 

vänskap vidarebefordras till Mandorff. Kopior av de brev som Gjörwell skickar 

till Stafva där Mandorff beskrivs i varma termer skickas också till Mandorff.820 

Vad som utkristalliserar sig i denna korrespondens är bildandet av ett nätverk av 

relationer, eller en större gemenskap, snarare än ett homosocialt relationsbygge. 

Exemplet nedan visar på Gjörwells ambition att inkludera Stafva i vänskapen, 

samtidigt som Mandorff inkluderas i familjerelationen. Mandorff benämns även 

rent konkret som Gjörwells son och Mandorff benämner i sin tur Gjörwell som 

sin andre far.821 På liknande vis bör dottern även betrakta faderns nye vän som 

en bror. Gjörwell skriver angående Mandorff: 

Denne ädle, dygdige och vittre yngling var hos mig hela aftonen, och vi 

talte så mycket äfven om lilla Stafva, at, när han kommer genom 

Norrköping, hälsar han visserligen på dig, och skal du hålla af honom 

såsom af en liten ny bror; ty – dock i aldrastörsta tysthet oss emellan 

sagt – det enda jag har emot honom är det, at han intet är min andre 

son.822 

                                                             
819 Torill Steinfeld, ”Valgslektskap og vennskapskult. Christiane Koren og Hovindkretsen”, i Anne 
Scott Sørensen, (red.), Nordisk salonkultur. Et studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-
1850 (Odense, 1998), s. 301-302. 
820 EpG 12:1 Nr 101 CCG till GEL, 21/10 1792; EpG 12:1 Nr 108 CCG till GEL, 27/11 1792; EpG 12:1 Nr 
120 JNL till CCG, 22/12 1792; EpG 12:1 Nr 129 CCG till JNL, 18/1 1793. 
821 EpG 12:1 Nr 125 CCG till CAJM, 5/1 1793; EpG 12:2 Nr 115 CAJM till CCG, 23/8 1796. 
822 EpG 12:1 Nr 101 CCG till GEL, 21/10 1792. 
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Det kan noteras hur Gjörwell redan i förväg har bestämt hur dottern ska förhålla 

sig till hans nye vän. Familjetermerna utvidgas även på andra sätt – Gjörwell 

skriver att Mandorffs käresta Karin också betraktar honom som sin far.823 Vad 

gäller Stafva är det tydligt att Gjörwell söker sin dotters bifall och välönskningar 

i anseende till den nya relationen. När han lämnas utan svar på ett av sina brev 

skriver han igen och betonar att han längtar att höra vad hon tycker om ”sin lilla 

nya okända bror”. 824 Till Mandorff ursäktar han att dottern ännu inte skrivit för 

att gratulera honom till den nyvunna vänskapen: ”Lilla söta Stafva hade ej fåt tid 

at skrifva – bevars! Hon vil säkerligen upsätta et anständigt gratulations-bref 

öfver min nye John.”825 Gjörwell tackar sedan paret Lindahl för att de älskar hans 

vän, trots att de ännu inte har träffat honom: ”Tack, sötaste barn, för det I 

högakten och älsken min Mandorff! Han förtjenar eder vänskap, och han ber 

derom.”826 I brev till Stafva betonar han även hur Louise fattat tycke för hans nye 

vän: ”[Louise] sitter just nu uti förmaks-sophan under dit portrait och spelar 

Boston; har Secreter. Mandorff – som hon tycker bålt mycket om, och det är intet 

underligt – til sin granne.”827 I sin ambition att utöka vänskapen till paret Lindahl 

ges Gjörwell fullt bifall av Lindahl själv som skriver: ”Ack om jag wore så lycklig 

at få personligen känna en man som för en så behaglig penna och som gjort sig 

förtjent af min swärfars hela förtroende och wänskap!”828 Efter att Mandorff en 

tid senare besökt paret Lindahl i Norrköping tackar Gjörwell för att de bemött 

honom som en nära anhörig och uttrycker sin lycka över att de tre nu etablerat 

en vänskap:  

[Mandorff] är aldeles intagen af eder begge, han kan icke finna ord 

tilräckeliga för at betyga sin högagtning, återvänskap och taksamhet, ja 

han ville lefva al sin tid med eder, så mycket håller han af eder. Alt detta 

är mig ganska kärt, och det lycksaligar mit hjerta i högsta måtto, at mina 

k[ära] barn funnit min förtroendes-vän också eder vänskap och edert 

förtroende värdig.829 

Linnerhielm är ännu ett exempel på en vänskapsrelation som utsträcker sig till 

samtliga medlemmar i den gjörwellska familjen. Av familjemedlemmarna 

benämns han som ”bror Carl”.830 I ett brev från Brita Nora till Linnerhielm 

illustreras hur förmågan att uttrycka höjden av sin ömhet till den andre vännen 

blir ett diskussionsämne inom familjen Gjörwell. Mellan de två vänskapsparterna 

                                                             
823 ”Begge hafva nog godhet, at anse mig för far, och jag njuter en rågad vällust, at se mina goda och 
söta barns antal äfven på detta sätt tilökas.” EpG 12:1 Nr 144 CCG till GEL, 9/2 1793. 
824 EpG 12:1 Nr 103 CCG till GEL, JNL och Johan Henric Lidén, 30/10 1792. 
825 EpG 12:1 Nr 113 CCG till CAJM, 7/12 1792. 
826 EpG 12:1 Nr 128 CCG till JNL, 18/1 1793. 
827 EpG 12:1 Nr 126 CCG till GEL och JNL, Trettondagen 1793. 
828 EpG 7:27 Nr 92 JNL till CCG, 6/6 1793. Se även EpG 7:27  Nr 112 JNL till CCG, 4/7 1793. 
829 EpG 12:2 Nr 39 CCG till GEL och JNL, 5/9 1794. 
830 EpG 12:1 Nr 9 CCG till GEL, 31/5 1791; EpG 12:1 Nr 42 BLA till JCL, 20/9 1791 (Avskrift). 
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uppstår en slags tävlan i kommunicerande känslopraktiker med Gjörwell som 

medlare: 

Jag kan icke begripa hvarifrån du tar alla de uttryck, som röra det 

innersta af min själ. Jag sade det sist åt Gjörwell, och han svarade mig 

helt kalt: han känner det. Jag hade så när bivi ond. Min Gud! Kan han 

känna mera än jag? Kan hans hjerta vara capabelt af en högre grad 

ömhet än mit? Nej, det är omöjligt; men han har mera habitude än Du 

– för at litet ställa mig tilfreds och icke rent ut säga: du är mycke 

dummare – ja det tan så vara – du är en liten skrifvare du – och en 

sådan som aldrig har funnits. I mit fattiga hufvud stadnar just då alting 

mäst qvar, då mit hjärta som mäst är upfyldt, och då komma bara tårar 

i stället för ord. Jag hade lust at sätta dem med strekar - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -831 

Strecken ska här symbolisera Brita Noras oförmåga att uttrycka sina känslor i 

ord, ett vedertaget skrivsätt under denna tid.832 Bland de unga män som Gjörwell 

introducerar i familjen har Brita Nora även vissa ”favoriter”, som på ett tydligt 

sätt integreras in i familjelivet. Detta är något som tycks gå långt tillbaka i tiden 

– vid ett tillfälle skriver Gjörwell att den tidigare nämnde Johan Stierna var Brita 

Noras första favorit.833 1796 uppges hennes nya favorit vara den 18-årige Johan 

Georg Forssgren, elev hos sonen Calle och arkitekten Desprez. Det faktum att 

sonen var hans lärare tycks ha gjort paret Gjörwell särskilt benägna att ta sig an 

den unge mannen.834 I ett brev till sonen uppger Gjörwell skämtsamt att både han 

och hustrun vill lägga beslag på Forssgren, som uppvisar de flesta egenskaper 

Gjörwell själv letar efter hos en vän: 

Han läser […] gerna, trifves ganska väl på Solituden, och älskar med 

passion den pastorale både litteraturen och lefnaden. Således bär sig 

denna nya bekantskap skäligen väl, så framt icke någon liten delo 

upstår med söta mor, som också synes gjöra prétention på den unge 

artisten, både såsom lecteur och promenant; då du lätt kan föreställa 

dig, på hvilkendera flygeln han hälst vil vara tjenstgörande.835 

                                                             
831 EpG 12:7 Nr 2 BEG till JCL (Avskrift), 5/7 1791. 
832 Litteraturvetaren Anna Cullhed kommenterar hur det under 1700-talet ”utvecklas en skrivkonst 
som sätter fokus på skiljetecken och uteslutningstecken av olika slag, allt i syfte att förmedla en 
autentisk och omedelbar emotionalitet”. Se Cullhed (2011), s. 77. 
833 EpG 12:3 Nr 138 CCG till GEL, 25/5 1798. När Stierna dog 1772 var Brita Nora 23 år.  
834 Gjörwell skriver till Stafva: ”För Calles skull tyckes söta mor också fattat mycken nåd för denne 
hans eleve; så at han redan blifvit tvänne resor buden til hennes tafel.” EpG 12:2 Nr 73 CCG till GEL, 
24/12 1795. 
835 EpG 12:2 Nr 85 CCG till CCG d.y., 17/3 1796. 



 

225 

I det därpå följande brevet till sonen har Brita Nora bifogat en kommentar om att 

Forssgren, trots Gjörwells tidigare påstående, ännu inte har hunnit bli en favorit. 

Detta då han ännu är för ung och oerfaren: 

[F]astän s[öta] far just skref, at Forssgren är min favorit, så är jag 

snarare öfvertygad om at han är s[öta] fars. Jag har ingen ting emot 

honom, utan tycker tvärtom, at han är en gosse som har merite, mycken 

franchise [uppriktighet] och godhet i caracteren; men ändå är han intet 

aldeles formerad ännu, som man vid hans ålder icke heller kan begära. 

Sålunda blir han en gosse, som jag gerna ser, som jag tror vinner af mit 

sälskap, men jag intet af hans – och det vil jag gjöra med den, som skal 

vara min favorit.836 

Här synliggörs att en kvinna anser sig kunna etablera en vänskapsrelation med 

en man och att denna relation idealt sett bör vara ömsesidig. I ovanstående fall 

brister dock ömsesidigheten då Brita Nora anser att det egna umgänget ger mer 

fördelar till den andra vänskapsparten. Även om Forssgren inte tekniskt sett 

utgör en favorit från början blir han med tiden en självklar del i det gjörwellska 

familjelivet. När Gjörwell reser till Stafva i Norrköping är det Forssgren som 

skriver och berättar att Brita Nora har blivit sjuk av oro efter hans avfärd.837 Och 

när Gjörwell kommer tillbaka sitter Forssgren och läser vid den ännu sjuka Brita 

Noras sängkant.838 Att paret Gjörwell intar en roll av ställföreträdande föräldrar 

synliggörs i hur Gjörwell skriver att Brita Nora ”ber hälsa dig med hela sin 

moderliga ömhet” när Forssgren är ute på en längre resa.839 Forssgren benämner 

i sin tur Brita Nora som ”den känslofullaste, den mäst ömma menniska i 

verlden”.840 Under 1800-talet tillbringar de somrarna ihop i samma hus på 

Kaptensudden. När Forssgren senare diagnosticeras med en dödlig sjukdom ber 

han att få begravas i Gjörwells grav på Solna kyrkogård, vilket Gjörwell med stor 

villighet beviljar.841  

En annan vän som också blir fullständigt integrerad i det gjörwellska hushållet 

är Jacob Björkegren, som också var Gjörwells medarbetare. Relationen mellan 

Björkegren och Gjörwell tog sin början i en passionerad vänskap på 1770-talet 

vilken har skildrats i en artikel av Jakob Christensson.842 På 1790-talet finner man 

dock inga spår av denna passion vännerna emellan. Istället har Björkegren blivit 

”husets solide vän” och Brita Noras ständige kompanjon, som tillbringar varje 

dag antingen hos familjen Gjörwell eller Almquist.843 Brita Nora beskriver hur 

                                                             
836 Se postskriptum i EpG 12:2 Nr 89 CCG till CCG d.y., 15/4 1796. (Avskrift).  
837 EpG 12:2 Nr 121 CCG till BEG, 19/9 1796. 
838 EpG 12:2 Nr 130 CCG till GEL och JNL, 4/10 1796. 
839 EpG 12:3 Nr 41 CCG till Johan Georg Forssgren, 8/6 1797. 
840 EpG 7:31 Nr 116 Johan Georg Forssgren till CCG, 19/6 1797. 
841 EpG 12:6 Nr 58 CCG till GEL, 24/3 1808. 
842 Christensson (1999), s. 269-270. 
843 EpG 12:2 Nr 92 CCG till GEL, 29/4 1796. 
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Björkegren är ”full af attensioner” och alltid bidrar till att skaffa henne nöjen.844 

Medan Gjörwell stannar hemma följer Björkegren med på maskerader, baler och 

resor till barnen.845 När Gjörwells ekonomiska situation blir särskilt svår efter den 

lindahlska cessionen är det Björkegren som understöder det gjörwellska hemmet 

med basala förnödenheter som ved, mjöl, smör och talg.846 Vänskapen mellan 

Björkegren och Brita Nora tycks ha bestått efter Gjörwells död då Calle 1814 

skickar en nyårshälsning till dem båda.847 

På samma sätt som vänner kan definieras som och bli veritabla 

familjemedlemmar definieras familjemedlemmar även som vänner, vilket också 

diskuterades i kapitel 5. Till svar på ett brev i vilket Lindahl filosoferat om 

vänskapens natur skriver Gjörwell: 

Ja visserligen har du rätt, at vår lycksalighet ligger hos oss sjelfva; at 

vänskapen, denna så ädla känsla, tilfredställer hjertat öfver och mot alt. 

Jag äger vänner inom och utom min famille, skulle jag icke då vara 

lycksalig?848  

Brita Nora skriver till sonen ute på resa att hon helt och hållet är hans ”bästa vän 

och öma öma mor”.849 Efter att Stafva flyttat till Norrköping saknar hon systerns 

sällskap och skriver: ”Ack min bästa Louise! Af dit kön äger jag ingen så god vän. 

Här äger jag ingen jag kan communicera hjertat med.”850 Stafva ber senare att få 

silhuetter av familjemedlemmarna i Stockholm. Hon betonar att det ”skal 

oändeligen förnöja mig, at se mig äga en grouppe af de bästa vänner jag äger”.851 

Louise avslutar ett brev till Stafva: ”Gud bevare dig jag är dig tilgifven med 

vänskapens starkaste känsla.”852 Tidigare forskning har beskrivit hur 

etablerandet av en borgerlig familjenorm innebar att större differentiering 

började att göras mellan kärnfamiljens medlemmar och övriga personer som 

levde i hushållet.853 Fastän familjen Gjörwell har betraktats som ett exempel på 

tidig borgerlig formering visar de inte prov på ett hushåll som sluter sig runt 

kärnfamiljen. Snarare är gränserna till familjen porösa och personer utan direkta 

släktband kan bli veritabla familjemedlemmar. Vänner kan ges fullt tillträde till 

hem och familjeliv. Till och med till graven. 

                                                             
844 EpG 12:7 Nr 1 BEG till CCG d.y., 9/8 1796. 
845 EpG 8:15 Nr 94 CCG till GEL, 10/5 1792; EpG 12:1 Nr 179 CCG till CCG d.y., Midsommardagen 
1793; EpG 12:1 Nr 191 CCG till GEL, 8/10 1793; EpG 12:2 Nr 116 CCG till BLA, 25/8 1796. 
846 EpG 12:4 Nr 71 CCG till GEL, 12/11 1799. 
847 EpG 12:7 Nr 19 CCG d.y. till BEG, 1/1 1814. 
848 EpG 12:1 Nr 128 CCG till JNL, 18/1 1793. 
849 EpG 12:7 Nr 1 BEG till CCG d.y., 9/8 1796. 
850 EpG 12:1 Nr 58 GEL till BLA, reviderat 5/1 1792 (Avskrift). 
851 EpG 12:1 Nr 55 GEL till CCG, 26/12 1791 (Avskrift). 
852 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 30 BLA till GEL, 19/8 1800. 
853 Mats Hayen berör denna utveckling i Stockholm i Mats Hayen, Stadens puls. En tidsgeografisk 
studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830 (Stockholm, 2007). 
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Heterosocial vänskap 

 

Fastän de gjörwellska vänskaperna till stor del är familjebaserade, finns även 

exempel på heterosociala vänskaper som i huvudsak tycks etableras och 

upprätthållas på tu man hand. En tydlig skillnad mellan den homosociala och 

heterosociala vänskapskorrespondensen är att den senare saknar det 

passionerade tonfall som kan karaktärisera den tidigare. I Gjörwells fall är det två 

kvinnliga vänner som gör tydligast avtryck i brevsamlingen. Den ena är den unga 

Christine Adlerberg, en föräldralös stiftsfröken i Norrköping som Gjörwell lärt 

känna genom Lidén. Den andra är den tidigare nämnda bergsrådinnan Sophie 

Henriette Norberg, som bor i våningen nedanför Gjörwells Solitude. Brita Nora 

har flera manliga vänner och det tycks vara oproblematiskt att hon umgås med 

dessa utan att Gjörwell är närvarande. Under ett besök på paret Almquists 

sommarboställe på Haga skriver Gjörwell i ett brev till paret Lindahl att Brita 

Nora stannat hemma eftersom hon varit opasslig och antagligen ”vid detta lag 

sitter och spelar schack med Kongl[iga] Secreter[aren] Noring, denne hennes vän 

par préférence”.854 I ett brev till vännen John Jennings från 1791 ber Brita Nora 

honom komma på besök så att de kan samtala förtroligt. Hon beklagar samtidigt 

att hon inte haft tid att umgås i enskildhet med den ovan nämnde Noring:  

Kom då hit, sit i min sopha, dela med mig sådana nöjen, sådana samtal, 

sådant förtroende, som jag ägt och som aldrig försvinna ur mit minne, 

och utom hvilken mit hjerta aldrig känner sig rätt sält. Noringen har 

varit länge i Stockholm utan at jag fåt rå om honom: han har varit ofta 

här utan at vi fåt talas vid. Under Gjörwells sjukdom var det omöjeligt, 

och under Lindahls frieri voro både han och jag generade.855  

Gjörwells kvinnliga vänner är liksom hans manliga betydligt yngre än han själv. 

För Gjörwell tycks hans ålder stå som en garant att han enbart har just 

vänskapliga intentioner i förhållandet till de unga kvinnorna. Detta synliggjordes 

i exemplet ovan där Gjörwell betonade att bergsrådinnan Norbergs kyss i 

hänseende till honom bara var ett ”oskyldigt galanterie”.856 Ordet ”galanterie” är 

en ledtråd i hur han betraktar relationerna till kvinnliga vänner – som en slags 

platonsk, hövisk uppvaktning av kvinnor. Joan DeJean anser att denna term 

delvis fick sin utformning i 1600-talets franska kvinnligt styrda salong.857 Den 

kan nog även betraktas som en del av den platonska tendre amitié som var ett 

ideal inom denna. I bergsrådinnan Norbergs fall tycks det oproblematiskt att 

                                                             
854 EpG 12:1 Nr 83 CCG till GEL och JNL, 3/6 1792. 
855 EpG 12:7 Nr 6 BEG till John Jennings, 8/7 1791 (Avskrift). 
856 EpG 12:2 Nr 147 CCG till Johan Georg Forssgren, 27/11 1796. 
857 Joan DeJean, Tender geographies. Women and the origins of the novel in France (New York, 
1991), s. 137 ff. 
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Gjörwell ensam tillbringar tid med henne i hennes sängkammare. Han skildrar 

ett av deras möten i sin dagbok. Skildringen skickas sedan i utdrag till Stafva: 

Medan bergs-rådet gick in på andra sidan med de främmande, för at 

visa sina ritningar, blef jag qvar hos lilla nåden i sängkammaren, där vi 

talade om mycket angenäme planer för sommaren, om promenader och 

lecturer […]. Solen nalkades sin nedergång; jag steg up, bad hälsa Herr 

Bergs-rådet, kysste hennes hand, och hon hade den godheten, at därvid 

komma ihog det ryska hälsnings-sättet af damerne tilbaka. När jag kom 

på gatan, mötte jag Kongl. Secreter. Leopold, som med en annan gjorde 

en tour, för at stärka sina nerver, och började tala om mit unga och 

glada ansigte; ja-ja, tänkte jag inom mig sjelf, om ni visste, mine herrar, 

hvilken entretien [samtal] en gubbe så nyss haft med en så täck, så öm, 

så ung fru, så skulle ni ej finna det så underligt, om de 66 åren något 

litet rejeunerades [föryngrades]. Hvad skalderne måla, känner jag; de 

skrifva, jag njuter. Jag byter icke med dem.858 

I vänskapen med Christine Adlerberg betonas relationens oskuld på ett sätt som 

inte görs med manliga vänner. Som nämnts tidigare hade Gjörwell för vana att 

förse de brev som han velat bevara till eftervärlden med fotnoter. I ett brev till 

dottern Stafva i vilket Adlerberg nämns har Gjörwell bifogat en not där han 

betonar att den ömhet som uttrycks mellan honom och den unga kvinnan är av 

rent vänskaplig karaktär: ”Vår reciproque tendresse är dock en pure amitié [min 

kurs].”859 Gjörwell har således velat klargöra karaktären av deras relation för 

eftervärlden. Till samma kvinna undertecknar han ett brev: ”Min nådigaste 

frökens aldraödmjukaste och aldraoskyldigaste tjenare.”860 I detta brev 

filosoferar Gjörwell även på temat oskuld och det framgår underförstått att han 

syftar på relationen mellan honom själv och Adlerberg. Han skriver: ”Hvilken 

gubbe kunde förneka sit hjerta et ljuft intryck, om et skönt, gladt och godt öga 

skänkte honom några blickar? Hans retour kunde icke blifva annat än vördnad 

med glädje, glädje med oskuld.”861 Gjörwells karaktärisering av sig själv som 

gubbe utgör således ett sätt att betona dessa relationers vänskapliga karaktär. 

För Stafva Lindahl är den heterosociala vänskapen mer villkorad. Detta 

synliggörs i ett brev som Gjörwell skriver till sin dotter strax efter att hon gift sig. 

Här framgår att äktenskapet, trots många bedyranden om vänskapens heliga och 

eviga kraft, i själva verket uppfattas som heligare och mer oupplösligt. Han 

skriver: 

Du har, som flicka varit här omgifven af åtskilliga ungdomsvänner, varit 

mer och mindre med dem förbunden, de fleste hafva fjäsat mycket för 

                                                             
858 EpG 12:3 Nr 18 Utdrag ur dagbok, skickad som bilaga i brev till Stafva. 
859 EpG 12:4 Nr 41 CCG till GEL, 14/6 1799. 
860 EpG 8:15 Nr 99 CCG till Christina Virginia Adlerberg, 3/7 1792. 
861 EpG 8:15 Nr 99 CCG till Christina Virginia Adlerberg, 3/7 1792. 
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dig, du har svarat på deras granlåter med det granna språket tilbaka. Så 

länge lilla Stafva var aldeles fri kunde dessa vänskapens och ömhetens 

kransar vridas med oskuldens händer, gifvas och tagas utan hinder; 

men nu sedan et heligare, et ouplösligt band fäst dit hjerta, blifver ock 

förhållandet helt annorlunda.862 

Fadern anser att Linnerhielm är en ungdomsvän som dottern rimligen kan 

behålla även som gift, eftersom denne gjort sig förtjänt av hela familjens vänskap 

och även nu själv är på väg att gifta sig. Han fortsätter sedan med en förmaning 

om hur dottern bör förvara de brev som hon tidigare utbytt med unga manliga 

vänner:  

Men däremot å en annan sida, om min lilla Stafva vil mycket hålla af sin 

gamle far, […] så samlar du ihop alla små granlåtspaper från och til 

cousin Adolf, bolaget Bergman och Spolander, lille trädgårdsgossen 

Henrik, eller huru de suckande herdarne vidare heta, förstör de onödiga 

ibland dem, visa det qvarbehålna af desse pastorale bagateller åt din 

lille man, samt updrager honom det makar emellan så ypperliga 

förtroendes-ämbetet af geheim-archivarius. 

I detta exempel använder sig Gjörwell åter av känslor i ett försök att påverka 

dotterns beteende genom att antyda att hennes underlåtenhet att följa hans 

förmaning visar på bristande tillgivenhet gentemot honom. Hans uppmaning att 

dottern bör förstöra eller be sin make handha hennes gamla brev tyder på att han 

i själva verket inte uppfattar dessa som bagatellartade – Stafva Lindahl får helt 

enkelt inte ha kvar minnen från sina tidigare vänskapsrelationer i sin egen ägo. 

Gjörwell använder här pastorala termer för att beskriva dotterns vänskaper med 

unga män, vilket i sin tur tyder på att han betraktat dessa relationer som en slags 

iscensättning av ett pastoralt ideal, med suckande herdar som uppvaktar vackra 

unga herdinnor ute i Djurgårdens vackra natur. För Gjörwell ter sig den pastorala 

kärleken också helt igenom oskuldsfull.863 När dottern sedan blir gift tycks han 

dock tveka över anständigheten i dessa relationer eller bli osäker på hur de kan 

uppfattas utanför den gjörwellska familjesfärens tolkningsramar.  

Nedanstående citat visar även på den heterosociala vänskapsrelationens 

snävare gränser i jämförelse med vänskapsrelationer som upprätthålls mellan 

personer av samma kön. Att liksom Gjörwell överraska en vän en déshabillé var 

inte godtagbart i en vänskapsrelation mellan man och kvinna. Vi ser istället hur 

Linnerhielm, vid sina sällsynta besök i Norrköping, inte ges tillfälle att träffa sin 

ungdomsvän Stafva eftersom hon inte är klädd på ett passande sätt. Linnerhielm 

klagar över detta faktum och betonar också sin vänskaps oskuld: 

                                                             
862 EpG 12:1 Nr 9 CCG till GEL, 31/5 1791. 
863 I en utläggning om pastoralens karaktär hävdar han att kärleken hos pastoralens herdar inte är 
”lösagtighet, icke last, äfven som drufvans sötma icke förleder dem til otäcka, motbjudande 
framträden”. EpG 8:17 Nr 29 CCG till Herman Anders Kullberg, Midsommarafton 1795. 
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Obeskriflig är min glädje öfver hoppet at i år få se dig, lilla söta Stafva! 

Men – men, jag mins huru jag stod i en orolig väntan et par gånger förr, 

och länge länge ej feck se mera än toma rum eller yttre sidan af din 

kammardörr. Säj, var det rätt mot en så gammal, och – törs jag sjelf 

beröma mig? – så oskyldig vän? Nej nej, lilla Stavunge! Kom ihog at 

vänskapen ej söker en grann klädnad, och at denna aldrig ökat den 

fägring hvaraf mitt öga så ofta intogs.864 

Stafva Lindahl har även en princip att inte ta emot besök från män när hennes 

make inte är hemma. När en vän till familjen, brukspatronen Pasch, insisterar på 

att göra ett besök för att låna några böcker medan Lindahl är bortrest arrangerar 

Stafva så att en ung flicka håller henne sällskap under dagen. Hon skriver till sin 

make: 

Jag har ej velat, medan du är borta, se honom, ehuru oskyldigt – ty du 

vet min principe i den delen – derföre har jag bett cousine Ekblad, som 

är en söt och älskvärd flicka, hålla mig sällskap, när han kommer i 

eftermiddag: ty du vet then onda verlden – then onda verlden.865 

Här tycks hon hänvisa till ryktesspridning eller en social norm som hindrar henne 

från att ta emot manliga besök. Varför Gjörwell kan umgås med en ung kvinna i 

hennes sängkammare utan att hennes make är närvarande och Brita Nora kan 

umgås med manliga vänner utan att Gjörwell är där kan möjligtvis relateras till 

ålder. Sammantaget kan dock konstateras att den heterosociala vänskapen för de 

inblandade parterna förefaller mer laddad än den homosociala. 

 

Sammanfattning 
 

 

I detta kapitel har 1700-talets känslosamma vänskapskult behandlats, med 

särskilt fokus på kön och sexualitet. Vänskapen intog en stark ställning under 

detta sekel. På det idémässiga planet har detta relaterats till upplysningstida ideal 

som betonade allmän välvilja. På det politiska och sociala planet har 

vänskapskulten betraktats som del i utvecklingen mot ett mer individualistiskt 

och meritokratiskt orienterat samhälle – en utveckling som avspeglar 

medelklassens stärkta position under denna tid. I vänskapen kunde likasinnade 

mötas över ståndsgränserna för att utbyta, tankar, idéer och känslor. 

                                                             
864 EpG 12:7 Nr 24 JCL till GEL, 18/3 1798 (Avskrift). 
865 EpG 12:3 Nr 27 GEL till JNL, 10/4 1797 (Avskrift). Gjörwell ber vid ett tillfälle att dottern frångår 
denna princip för ett besök från Lars Dalman. Han ber ”at, i fall din John ej är återkommen, du 
likafullt öpnar din parloir och låter denne så oskyldige vän få språka med dig några sådana ord, som 
kunna trösta hans altid längtande och saknande hjerta”. EpG 12:3 Nr 91 CCG till GEL, 19/12 1797. 
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I definitionen av en ideal vänskapsrelation betonades jämlikhet, dygd och 

likasinne. Detta påverkade vilka vänskapsrelationer som ansågs möjliga att 

etablera. Föreställningar om kvinnors avsaknad av dygd eller bristande själsliga 

förmåga ansågs göra dem illa lämpade att upprätthålla en vänskapsrelation. 

Vänskap mellan män och kvinnor komplicerades även av att en kvinna per 

definition inte kunde utgöra en mans jämlike. Denna typ av vänskap riskerade 

också att bli erotisk. Samfällt bidrog detta till att ge vänskapen en homosocial 

karaktär under förmodern tid.  

Under den senare halvan av 1700-talet kom vänskapen att uttryckas på ett 

alltmer passionerat sätt med bland annat frekventa referenser till fysisk intimitet 

och ett språkbruk som flöt samman med den romantiska kärlekens. I synnerhet 

passionerad vänskap mellan män har uppmärksammats i nutida forskning. 

Frågan har ställts om den ska ses som ett uttryck för en maskulinitetsform enligt 

vilken fysisk beröring var en naturlig del av umgänget eller som exempel på 

homoerotiskt begär. Vissa forskare har betonat att det i samtiden förelåg en klar 

skillnad mellan vänskap och erotisk kärlek. Andra har hävdat att hänvisningar till 

1700-talets sentimentala språkbruk har använts för att avsexualisera uttryck för 

kärlek och erotiskt begär mellan personer av samma kön. I samtiden tycks dessa 

relationer till stor del ha uppfattats som oproblematiska, vilket exemplifieras av 

att vänskapsbrev publicerades offentligt. Mot slutet av seklet kan man dock se 

tendenser till ökat misstycke gentemot dessa relationer. Detta hör delvis samman 

med en ökad betoning av kärleksbaserade äktenskap och uppfattningen att 

emotionella behov främst borde tillgodoses inom äktenskapet. 

I familjen Gjörwell kopplas vänskapen samman med lycka. Ibland definieras 

den också som en känsla i sig. En uppskattning för den lyckobringande vänskapen 

kan betraktas som en del i de gemensamma värderingar som utgör basen för den 

gjörwellska emotionella gemenskapen. Det gjörwellska sättet att betrakta 

vänskap sluter sig i stort till samtida ideal. Vänskapen uppfattas som ömsesidig, 

ädel och dygdig och baseras i hög grad på gemensamma intressen. I realiteten 

frångår Gjörwells vänskapsrelationer de samtida idealen då det föreligger en stor 

skillnad i ålder mellan honom och hans vänner. Det faktum att Gjörwell kallas 

och fungerar som far, mentor, välgörare och lärare visar på att det råder en 

maktasymmetri i dessa relationer. Gjörwell intar rollen av äldre och dominerande 

part som bestämmer relationens förutsättningar. Gjörwells vänskapsrelationer är 

heller inte så icke-instrumentella som idealen föreskrev. Gjörwell hjälper unga 

män att knyta kontakter, men får även själv tydliga fördelar av sina 

vänskapsrelationer, till exempel direkta kontakter till hovet.  

För Gjörwell fungerar vänskapen som en känslomässig tillflyktsort. I den 

gjörwellska korrespondensen illustreras samtidigt hur Gjörwell antar positionen 

av känslomässig mentor till sina unga vänner. Han vill hjälpa dem att känna 

glädje och hantera livets motgångar. Trots att ett ömsesidigt förtroende betraktas 

som en central del i en vänskapsrelation visar Gjörwell tydlig frustration när 

vänner ger uttryck för melankoliska känslostämningar eller inte hörsammar hans 
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lyckofilosofi. I och med detta synliggörs de känslomässiga kriterier som måste 

uppfyllas för att en individ fullt ut ska kunna ingå i den gjörwellska emotionella 

gemenskapen. Särskilt den drastiska Sturm und Drang-influerade sensibiliteten 

stöter sig på ett tydligt vis mot den glada och ömma gemenskap som Gjörwell vill 

realisera. I fallet Dalman har Gjörwells reglerande känslopraktiker ingen verkan, 

men sociala normer hindrar honom från att helt utesluta Dalman ur 

gemenskapen. 

Den gjörwellska korrespondensen visar också hur vänskapskulten kunde bli 

ett sätt att få favörer. Den förbindlighet som snabbt etablerades i en 

vänskapsrelation kunde användas som medel att vinna praktiska eller 

ekonomiska fördelar.   

Gjörwells beskrivningar av sina vänskapsrelationer med andra män innehåller 

flera exempel på passionerade uttryckssätt och referenser till fysisk intimitet. 

Liknande uttryckssätt förekommer dock även i korrespondens 

familjemedlemmar emellan. Detta visar på vikten av att betrakta 

vänskapsrelationer mellan män ur en samtida kontext. Även om Gjörwells sätt 

att beskriva unga vänner kan förefalla erotiskt, tyder det faktum att han bevarat 

denna korrespondens till eftervärlden på att han inte själv uppfattat det så. 

Erotiska relationer mellan män betraktas tvärtom som något djupt skamfyllt som 

inte borde omtalas. Det faktum att Gjörwell fäster stor vikt vid sina vänners 

skönhet skulle även kunna betraktas som ett homoerotiskt drag. Samtidigt kan 

konstateras att skönhet är något som generellt sett ges stor vikt i den gjörwellska 

familjen. Gjörwell är samtidigt influerad av Lavaters fysionomiska teori, enligt 

vilken yttre skönhet likställdes med personlig dygd. Då dygd var en central aspekt 

av den ideala vänskapsrelationen kan detta ha bidragit till att skönhet även 

betraktades som en viktig faktor. 

I den gjörwellska familjen råder en sammanblandning mellan vänskap och 

familj. Vänner kan betraktas som familj och familj som vänner. Vänskaper 

upprätthålls ofta med hela familjen Gjörwell och vänner kan bli helt integrerade 

i det gjörwellska familjelivet. Den gjörwellska vänskapen är därigenom inte 

särskilt homosocial till sin natur, utan utgör del i ett större nätverk av relationer. 

I det gjörwellska fallet utgör vänskapen således inte en homosocial 

motståndshandling mot en borgerlig utveckling som inskränker intimitet till 

hemmets sfär, den integreras istället in i denna borgerliga sfär.  

I den gjörwellska korrespondensen finns även exempel på heterosociala 

vänskaper som främst tycks upprätthållas på tu man hand. Vänskapsformerna i 

familjen Gjörwell nyanserar bilden av vänskapskulten under 1700-talet genom 

att påvisa att kvinnor ansågs förmögna att upprätta vänskapsrelationer med män 

och även krävde ömsesidigt utbyte i en sådan relation. Dessa heterosociala 

relationer saknar det passionerade språkbruk som kunde utmärka homosociala 

vänskapsrelationer. I sina vänskaper med unga kvinnor poängterar Gjörwell att 

hans jämförelsevis höga ålder innebär att han bara har just vänskapliga 

intentioner gentemot dessa kvinnor. Medan Gjörwell och hans hustru kan umgås 
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i enskildhet med vänner av motsatt kön förefaller den heterosociala vänskapen 

vara mer villkorad för Stafva Lindahl. Detta kan troligtvis relateras till hennes 

jämförelsevis unga ålder. Hennes vänskapsrelationer är även en aspekt av hennes 

liv som fadern försöker att kontrollera.
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9 

NATUREN 

 

 

Naturen intar en mycket betydande roll i den gjörwellska korrespondensen och 

allra tydligast så för Gjörwell själv. En stor del av hans bidrag till 

familjebrevsamlingen upptas av ingående, detaljerade skildringar av 

naturvistelser ute på Djurgården, Haga och i Solna. Gunnar Berefelt beskriver hur 

allt fler av Stockholms invånare började att söka sig ut från den tättbefolkade och 

ohygieniska staden under denna period. Medlemmar ur borgarklassen började 

exempelvis att anlägga villor eller malmgårdar vid stadens utkanter. Djurgården 

var just också ett omtyckt utflyktsmål för många av Stockholms invånare: 

Storstadsbefolkningen finner sina speciella rasteställen i stadens 

lummiga utkanter, på Djurgården och Kungsholmslandet, dit man 

gärna beger sig med hela familjen på helgdagarna för att promenera och 

kanske piqueniquera i det gröna. Natursvärmeriet når snart även de 

små i samhället, det visar inte minst Ulla Winblad och hennes 

uppvaktande kavaljerer, när de far ut till Essingen eller Fiskartorpet för 

muntra förströelser.866  

Det var nog dock få som uppskattade naturvistelsen i samma grad som Carl 

Christoffer Gjörwell. I detta kapitel diskuteras naturens relation till känslor i den 

gjörwellska kretsen. I synnerhet kommer de känsloreaktioner som naturens 

estetiska dimensioner ger upphov till att behandlas. Inledningsvis diskuteras 

naturens koppling till lycka och dygd.  

 

En ädel natur 

 

Upplysningstiden var en period som präglades av en ambivalent inställning till 

natur och civilisation. Vissa tänkare såsom Voltaire ansåg att människans 

ursprungliga tillstånd hade varit rått och primitivt och därigenom i avsaknad av 

dygd och förnuft. Människan hade långsamt avancerat från detta tillstånd till ett 

                                                             
866 Gunnar Berefelt, Svensk landskapskonst. Från renässans till romantik (Stockholm, 1965), s. 150-
151. 
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mer civiliserat sådant och under vägen utvecklat förnuft och konst. I kontrast till 

denna uppfattning karaktäriserade Jean-Jacques Rousseau civilisationen som en 

korrumperande kraft som tjänat till att förstöra människans medfödda godhet. 

Denna process hade inletts i och med människans etablerande av jordbruk och 

uppkomsten av den privata äganderätten. Rousseau menade att det primitiva 

livet var det dygdiga, lyckliga livet och för att återfinna den lycka och dygd som 

förlorats borde människan i så hög grad som möjligt återgå till ett naturligt 

tillstånd.867 Idéhistorikern Sten Högnäs betonar hur denna uppfattning innebar 

en genomgripande omvärdering av hur naturen traditionellt definierats – från att 

främst ha förknippats med synd och ansetts vara i behov av mänsklig kontroll 

blev den nu i grunden god, genomsyrad av Guds väsen.868 Högnäs menar att 

denna period samtidigt präglades av en ambivalent uppfattning om 

civilisationens verkan. Trots idealiseringen av naturtillståndet ansågs det vara 

nödvändigt för människan att utveckla sitt förnuft. Högnäs skriver att människan 

därigenom fick ”två naturer, en ursprunglig och en potentiell”.869 Inställningen 

till civilisationen präglades därmed av en blandning mellan förtröstan inför 

samhällets utveckling och melankoliska drömmar om ett Arkadien som gått 

förlorat. Kvarlevor av detta Arkadien gick dock att finna även i samtiden i form 

av barnet, vilden och den enkle lantmannen, som alla tycktes kunna följa sina 

sunda drifter utan hjälp av teoretiskt förnuft. Högnäs menar att betoningen av 

människans ursprungliga, dygdiga naturtillstånd inte i regel innebar en faktisk 

önskan att återgå till ett civilisationslöst oskuldsstadium. Snarare hoppades man 

finna rester av ett lyckligare ursprung genom kontakt med dem som ännu inte 

inträtt i den civiliserade världen och därigenom lättare kunna känna igen, 

återuppväcka och utveckla sin ursprungliga och naturliga dygd.870  

Gjörwell ansluter sig till en rousseauansk syn på naturen och definierar den 

som helt igenom god. Långt ifrån att vara syndig präglas naturen av oskuld och 

ädelhet. Till vännen Mandorff skriver han: 

Jag kan aldeles icke begripa, huru det kommer til, at man med en 

välbestäld både själ och kropp kan misstro, ja aldeles hata naturen, och 

emot hvilken våre rigorister så idkeligen prädika. Naturen, märk: då 

hon rätt kännes, förädlas och följes, lärer oss inga laster, leder til inga 

skador.871 

Vid denna tidpunkt i livet tycks Gjörwells religiositet också till stor del ha flyttat 

ut i naturen. I hans korrespondens är det oftare naturvistelser än kyrkobesök som 

                                                             
867 Sten Högnäs (1988), s. 79 ff; Max Oelschlaeger, The idea of wilderness (New Haven, 1991), s. 110-
111; Bengt Lewan, Med dygden som vapen. Kring begreppet dygd i svensk 1700-talsdebatt 
(Stockholm, 1985), s. 181 ff. 
868 Högnäs (1988), s. 62.  
869 Högnäs (1988), s. 67. 
870 Högnäs (1988), s. 67. Se även Lewan (1985), s. 181 ff. 
871 EpG 12:1 Nr 179 CCG till CAJM, Midsommardagen 1793. 
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ger upphov till religiösa betraktelser. I en skildring av en promenad på Rosendal 

beskriver han hur han slår sig ned på en bänk och begrundar sitt liv. Hans tankar 

leds till Gud: 

Hela naturen syntes mig vara uti et leende; alt var idel välgärning för 

mit hjerta. Minnet af dagen, minnet af mina barn, minnet af 

öfvervundna olyckor och motgångar, mötet af en lättad, af en glad 

ålderdom, känslan ännu lika stark, men mera förädlad, för naturen, för 

vänskapen, alt detta rådde uti mit bröst; och huru skulle dessa känslor 

kunna lifva mit hjerta, utan at därvid höja ögat till himmelen, utan at 

välsigna den milda försynen, som gaf mig et hjerta öpet för de 

inflytelser, som himlens barn äro lofvade på andra sidan om grafven, 

som gaf mig et hjerta, at njuta så mycket godt på denna sidan om 

förvandlings-stället!872 

Under en vistelse på Karlberg erinrar han sig Alexander Popes visdomsord: ”Jag 

kom ihug hvad jag längesedan läst hos Pope: at rätta sättet at tacka Gud för sina 

välgerningar uti naturen är at njuta naturen; det gjorde jag ock.”873 

Samtidigt som hans naturvistelser framkallar tankar på Gud leder de 

osvikligen till upplevelser av sällhet, lycka och glädje. För Gjörwell utgör naturen 

en slags rumslig emotionell tillflyktsort och de promenader som han gör på 

Djurgården, Haga och i Solna utgör en praktik som undantagslöst ger 

upprinnelse till positiva känslor. Naturens inneboende godhet innebär samtidigt 

att de känslor som den ger upphov till är oskuldsfulla, ädla och dygdiga att 

uppleva, något som i förlängningen medför att kontakt med sinnliga och urbana 

nöjen kan undvikas. Gjörwell jämför också sina dygdiga naturvistelser med andra 

typer av nöjen. I ett brev till Stafva ställer han sin egen metod att mota 

svårmodiga tankar med båtturer i glatt sällskap i kontrast till de män som 

uppgivet sätter sig ned för att supa och klaga över hårda tider.874 För paret 

Lindahl beskrivs på liknande vis hur han under en tidig morgonpromenad kunde 

njuta av naturen ostörd. Detta eftersom ingen stadsbo ännu hade kommit sig så 

långt ut på landet ”eller rättare hade tid, för beredelserna til masqueraden, at 

tänka på landets oskyldiga nöjen”.875  

I sin ädelhet bär vänskapen likhet med naturen och Gjörwell kopplar ofta 

samman de två i sina resonemang. I ett brev till Thomas Thorild beskrivs hur han 

även fortsättningsvis planerar att hylla både vänskap och natur: 

Aldrig skal jag, äfven grånad och lutande, uphöra at bära offer på 

naturens och vänskapens altaren, ja nu mer än tilförene: ty jag behöfver 

alt mer at lifvas af de ljufva och ädla känslor, som naturen och 

                                                             
872 EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791. 
873 EpG 12:1 Nr 83 CCG till GEL och JNL, 3/6 1792. 
874 EpG 12:3 Nr 148 CCG till GEL, 3/7 1798. 
875 EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791. 
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vänskapen tildela sine dyrkare uti alla åldrar. Den, som tilbragt de 

föregående uti lastens sköte, som nu vandrar omkring med et sargadt 

samvete uti en förstörd kropp, den har sjelf dödat uti sit bröst de 

känslor, som eljest skulle förädla, som visserligen kunde lycksaliga hans 

varelse alt invid grafvens brädd.876 

I ambitionen att befrämja sin egen dygdighet genom naturvistande var Gjörwell 

inte ensam under 1700-talet. Bengt Lewan betonar hur ”dygd” under seklet 

utgjorde ett centralt och omdebatterat begrepp, för såväl religiösa auktoriteter 

som sekulära skriftställare såsom Hedvig Charlotta Nordenflycht, Gustaf Fredrik 

Gyllenborg och Johan Henric Kellgren. Lewan menar att debatten om dygden i 

grunden syftade till att precisera ”de moraliska krav som kan och måste ställas på 

människan som individ och samhällsvarelse”.877 Medan kristna skriftställare 

kunde nå djupare befolkningslager med religiös litteratur som katekeser, nådde 

de sekulära skribenterna en mer begränsad läsekrets – den bildade elit i vilken 

Gjörwell ingick. Dessa författare skilde mellan privata och samhälleliga dygder. 

Den privata dygden kännetecknades av dess inåtriktade karaktär med fokus på 

odlandet av det egna jaget, medan den samhälleliga dygden fokuserade på 

utåtriktade aktiviteter avsedda att förbättra villkoren för det allmänna. Vilka 

dygdeideal som i huvudsak borde främjas var en fråga för diskussion. Den privata 

dygden gick ut på att individen avskilde sig från civilisationens laster och den 

gynnades av ett rumsligt avståndstagande från samhället. Lewan skriver:  

Man kunde rekommendera den dygdige ett tillbakadraget stoiskt 

accepterande leverne i lantlivets hägn. Det är inte som i katekeserna en 

uppmaning till mannen av folket att förnöjsamt finna sig i sin 

samhälleliga plats, det är ett vist råd till den upplyste att avstå från 

världen och odla sin dygd i stillhet.878 

Detta odlande tar sig uttryck i Gjörwells egna praktiker. Till skillnad från urbana 

nöjen utgör naturvistande i avskildhet en slags renande känslomässig process. 

Medvetet söker han upp platser där ädla känslor kan mobiliseras. Efter att han 

suttit och vilat på en bänk nära orangeriet vid Karlbergs slottsträdgård, prisat 

Gud för sin förmåga att känna och njuta naturen, läst en text om naturen och 

sjungit en glad sång om månaden maj uppfylls Gjörwell ”af de dygdigaste och 

tillika mäst pastorale känslor”.879  

Bengt Lewan betonar att denna typ av dygd kom att betraktas som ett 

privilegium som endast ett fåtal kunde få tillgång till och ouppnåeligt för den 

                                                             
876 EpG 8:16 Nr 6 ½ CCG till Thomas Thorild, 1/3 1793. Se även EpG 12:1 Nr 179 CCG till CAJM, 
Midsommardagen 1793. 
877 Lewan (1985), s. 12.  
878 Lewan (1985), s. 184. 
879 EpG 12:1 Nr 83 CCG till GEL och JNL, 3/6 1792. För ett liknande exempel se Gjörwell om 
Hesperiderna i EpG 12:3 Nr 60 CCG till Johan Georg Forssgren, 25/6 1797. 
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stora folkmassan. Thomas Thorild konstaterade exempelvis att en ”fin och 

kännande själ” var en förutsättning för att uppnå dygd och Kellgren skildrade 

dygdens representanter som en förföljd och exklusiv skara.880 Gjörwells 

vänskaps- och naturpraktiker ansluter således direkt till denna utvaldhetstanke. 

Förmågan att känna för natur och vänskap blir en bekräftelse på hans egen 

upphöjda position. Hans beskrivning av det sedvanliga första maj-firandet på 

Djurgården synliggör hur alla inte anses förmögna att uppleva sina naturvistelser 

på ett förädlande vis. Gjörwell skriver att denna dag var kall och blåsig,  

hvilket dock icke hindrade de flera 1 000 stadens invånare at åka, rida 

och gå til Djurgården, mera för at gapa på hvarandras equipager, hästar 

och kläder, än njuta naturen och hembära den sin första och glada 

dyrkan. Jag var blott åskådare af denna lust-procession ifrån mina 

fönster på Solituden.881 

Från sådana värdsliga, missriktade naturvistelser tar Gjörwell rumsligt avstånd. 

I ett brev till Stafva gläder han sig istället över att hon är någon som ”i likställighet 

med alla goda, ömhetsfulla hjertan” älskar den vackra naturen och kan uppskatta 

                                                             
880 Lewan (1985), s. 185. 
881 EpG 12:4 Nr 125 CCG till Arvid David Hummel, 5/5 1800. 

Bild 25. Johan Fredrik Martin, ”Carlbergs Slått ifrån Stads Hagen”. Från sent 1700-tal. 
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de sällheter som den erbjuder.882 Underförstått slår han således fast att alla goda 

och sensibla människor automatiskt hyser en känslosam uppskattning för 

naturen och dess skönhet. Av allt det som kan upplevas ute i naturen är det just 

också dess estetiska aspekter som anses inneha en lycksaliggörande effekt i den 

gjörwellska kretsen. I sin uppskattning för naturens estetiska kvaliteter var de i 

gott sällskap under 1700-talet. 

 

Natur, estetik och känsla under 1700-talet 
 

 

1700-talet karaktäriserades av ett ökat intresse för naturens estetetiska aspekter 

och en utpräglat känslomässig relation till naturen och dess skönhet. I grunden 

utgjorde denna utveckling en reaktion mot tidigare rådande klassicistiska 

principer för vad som betecknade skönhet. Dessa principer premierade 

symmetri, harmoni, ordning, regelbundenhet och balans och hade även 

tillämpats för att avgöra vad som utgjorde skönhet i naturen. Karin Johannisson 

menar att detta fick som konsekvens att kulturlandskapens jämförelsevis mer 

uppordnade karaktär föredrogs framför natur som var vild eller orörd av 

människan. Samtidigt gick gestaltningar av naturen inom konsten främst ut på 

att framställa denna i en ideal form, renad från de oregelbundenheter och 

asymmetrier som den i själva verket kännetecknades av.883 Detta klassicistiska 

naturideal fick en konkret gestaltning i den under 1600-talet mycket populära 

franska parken. Denna trädgårdstyp, med sin yttersta förebild i 

parkanläggningarna vid Versailles, uppfördes i anslutning till stora herresäten 

och har kommit att betraktas som ett symboliskt uttryck för aristokratins 

maktanspråk. Här uppvisades en hårt tuktad, arkitektoniskt symmetrisk 

växtlighet som tydligt avskildes från den fria naturen bortanför parkgränsen. 

Johannisson betonar att man härigenom skapade en överblickbar natur, 

underkastad människans kontroll. Den utgjorde en demonstration av   

hur det vilda och obändiga avväpnades sin farlighet, tämjdes till 

anpassning och bands inom ett fast lagsystem. Trädgården blev ett 

stycke snöpt natur, där skogen krympts till dungar, havet till dammar 

och fontäner, de svårframkomliga vägarna till snörräta konstrikt 

                                                             
882 EpG 12:6 Nr 123 CCG till GEL, 29/9 1809. 
883 Karin Johannisson, ”Det sköna i det vilda. En aspekt på naturen som mänsklig resurs”, i Tore 
Frängsmyr (red.), Paradiset och vildmarken. Studier kring synen på naturen och naturresurserna 
(Stockholm, 1984), s. 27, 50.  
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krattade gånger, det hela symboliskt avskärmat från den fria naturen 

genom murar eller klippta träd och häckar.884  

En reaktion mot de klassicistiska estetiska principer som föreskrev 

regelbundenhet, proportion och symmetri ägde först rum på engelsk mark. Här 

växte nya estetiska ideal fram som istället uppvärderade det oregelbundna, 

asymmetriska och oändliga. Idéhistorikern Arthur O. Lovejoy betonar hur denna 

reaktion först skedde inom just trädgårdskonstens sfär för att sedan spridas till 

andra konstarter som arkitektur och litteratur. I denna process förändrades inte 

bara vad som ansågs vackert i naturen, utan även själva definitionen av det 

naturliga. ”Naturlighet”, länge ett ledord inom klassicismen, fortsatte att utgöra 

det högsta idealet inom allehanda konstyttringar. Men medan ”det naturliga” 

tidigare utgjort det symmetriska, enhetliga och enkla skiftade betydelsen 

successivt till att innebära det diametralt motsatta – det naturliga var det 

oregelbundna, variationsrika, kontrastfulla och oöverskådliga.885  

Detta skifte i estetiska preferenser materialiserades under det tidiga 1700-

talet i den engelska trädgården eller parken. Denna trädgårdstyp blev med tiden 

mycket populär i stora delar av Europa inklusive Sverige. Den utgjordes av en 

artificiellt konstruerad miniatyrmodell av naturen, full av kullar, slingrande vägar 

och oregelbundet grupperade träddungar.886 En emotionell komponent var 

framträdande i denna trädgårdstyp då den ofta anlades med en ambition att 

frammana speciella känslotillstånd hos betraktaren. Litteraturvetaren Raymond 

Immerwahr betonar hur landskapsarkitekter använde sig av så kallade ”emblem” 

för att accentuera karaktären hos ett visst natursceneri och påverka betraktarens 

känslostämning i en viss riktning. Dessa emblem kunde bestå av särskilt 

konstruerade byggnader, monument och skulpturer med en fastställd symbolik: 

Typical of the emblems applied by landscape architects in the 

eighteenth and early nineteenth centuries were the pavilions and 

temples, suggesting cheerfulness and nobility; the artificial Gothic 

ruins, suggesting the romance of medieval chivalry; the dead trees 

sometimes deliberately ”planted” to suggest decay and desolation; the 

usually empty mausoleums suggesting the transience of human life; and 

the hermitage suggesting solitary meditation.887  

I ambitionen att frammana en eftertänksamt melankolisk stämning blev ruiner 

särskilt populära. I England blev behovet av dessa förfallna byggnadsverk så stort 

att trädgårdsarkitekten Sanderson Miller gjorde sig känd som specialist på att 

                                                             
884 Johannisson, (1984), s. 33-34. Se även s. 38. 
885 Arthur O. Lovejoy, ”The First Gothic Revival and the Return to Nature”, Modern Language Notes 
47:7 (1932), s. 435-446. 
886 För en ingående beskrivning av denna se Magnus Olausson, Den engelska parken i Sverige under 
gustaviansk tid (Stockholm, 1993). 
887 Raymond Immerwahr, ”The first romantic aesthetics”, Modern Language Quarterly 21:1 (1960), 
s. 16.  
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upprätta autentiska kopior av övergivna historiska byggnader och monument.888 

Den tyske trädgårdsteoretikern C. C. L Hirschfeld visade å sin sida tydligt på de 

stämningsskapande funktionerna hos den engelska trädgården då han i sitt 

inflytelserika verk Theorie der Gartenkunst kategoriserade den i fem olika typer 

utefter de känslolägen som den frammanade: den muntra trädgården, den ömt 

melankoliska trädgården, den romantiska trädgården, den högtidliga trädgården 

och trädgården bestående av en kombination av dessa olika element.889 Samtidigt 

som nya estetiska preferenser gjorde sig gällande, etablerades också nya estetiska 

termer för att beskriva olika typer av landskap.  

 

Det sublima  

 

Begreppet ”sublimt” härleds i regel till det antika grekiska verket Peri Hypsous 

(översatt ”Om det sublima” eller ”Om litterär storhet”) i vilket det sublima 

beskrivs som ett retoriskt eller stilistiskt uttryckssätt med förmåga att på ett 

känslomässigt plan övertyga och hänföra åhöraren.890 Under 1600-talet 

återupplivades begreppet i Frankrike och spreds därefter till England. Där kom 

dess innebörd att relateras till estetik snarare än retorik och i hög grad till just 

naturens estetik.891 Litteraturvetaren Samuel Monk menar att begreppet i dess 

brittiska form syftade på den reaktion som föremål av stor massa eller rymd gav 

upphov till hos människan. ”Det sublima” ville fånga ”the aspiration of the 

imagination to grasp the object; the preordained failure, and the consequent 

feeling of bafflement; and the sense of awe and wonder”.892   

Sin mest inflytelserika definition fick begreppet i Edmund Burkes A 

Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and 

Beautiful, först publicerad 1757. Burke drog i detta verk en tydlig skiljelinje 

mellan två estetiska kategorier – det sköna och det sublima – och utvecklade ett 

omfattande resonemang om de olika egenskaper som vidhäftade vardera 

kategorin. Dessa kategorier var också tydligt könade, det vill säga att det sublima 

relaterades till manlighet och det sköna till kvinnlighet. ”Det sköna” kopplade 

Burke samman med människans sociala impulser. Han menade att människans 

dragning till det sköna i grunden var relaterat till människosläktets fortbestånd, 

i och med att män drogs till kvinnors skönhet. Denna koppling till manlig 

heterosexuell sexualitet fick Burke att karaktärisera skönhet i enlighet med sin 

                                                             
888 Carl Fehrman, Ruinernas romantik. En litteraturhistorisk studie (Stockholm, 1956), s. 98-99.  
889 Immerwahr (1960), s. 20.  
890 Vem som är författare till detta verk är en omstridd fråga. Det finns bland annat utgivet under 
Longinos namn, se Longinos, Om litterär storhet (Göteborg, 1997). 
891 För en beskrivning av denna process se Samuel H. Monk, The sublime. A study of critical theories 
in XVIII-century England (Ann Arbor, 1962).  
892 Monk (1962), s. 58.  
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samtids stereotypa förståelse av vad som utgjorde det attraktiva hos det kvinnliga 

könet: svaghet, mildhet, mjuka kurvor och skira färger.893 Medan skönhet 

attraherade, lugnade och förstärkte människans sociala instinkter låg grunden till 

den sublima upplevelsen tvärtom i allt det som hotade människans 

självbevarelse, i det som gav upphov till smärta och skräck: 

Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain, and danger, 

that is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant about 

terrible objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source 

of the sublime; that is, it is productive of the strongest emotion which 

the mind is capable of feeling.894  

Under vissa förutsättningar kunde detta i själva verket utgöra en njutbar känsla, 

förbehållet att den fara som betraktaren utsattes för inte var akut. Det sublima i 

naturen kunde exempelvis upplevas genom att stirra ner från en svindlande högt 

belägen klippavsats, men på tryggt avstånd från kanten. De aspekter av naturen 

som hade förmåga att producera detta känslomässiga tillstånd definierades av 

Burke som bland andra mörker, kraft, väldighet, oändlighet och storslagenhet – 

motsatsen till de egenskaper som betecknade det sköna. Kristina Fjelkestam har 

visat hur denna könsuppdelade uppfattning av begreppen skulle bli ett etablerat 

synsätt, tydligt uttalat av bland andra Immanuel Kant.895 Detta förhållningssätt 

till den estetiska upplevelsen skilde sig på ett avgörande vis från klassicismens 

fokus på fastställda estetiska principer enligt vilka skönhet skulle bedömas. 

Inbyggt i det sublima fanns i motsats ett påtagligt subjektivt förhållningssätt till 

estetiska kvaliteter – begreppet syftade på en reaktion som tog över betraktaren 

innan den kunde samla sina tankar och göra en rationell bedömning av vad den 

såg.896  

Utvecklingen av det sublima begreppet bidrog till en klarare artikulering av 

den under 1700-talet ökande uppskattningen för det vilda och kraftfulla i 

naturen. Från att tidigare främst ha representerats som skrämmande och 

oattraktiva började skrovliga bergsmassiv, svarta avgrunder, dundrande 

strömmar, glaciärer och gamla skogar att betraktas som dess mest fascinerande 

aspekter. I synnerhet de schweiziska alperna fick stå som idealtyp för den sublima 

naturen och blev med tiden ett oerhört populärt turistmål.897 Dessa tendenser att 

idealisera det vilda och dramatiska i naturen stegrade mot 1700-talets slut för att

                                                             
893 Malcolm Andrews, The search for the picturesque. Landscape aesthetics and tourism in Britain, 
1760-1800 (Aldershot, 1990), s. 42. Se även Fjelkestam (2010), s. 17-18. 
894 Edmund Burke, A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful 
and other pre-revolutionary writings (London, 1998), s. 86. 
895 Fjelkestam (2010), s. 17 ff. 
896 Andrews (1990), s. 42-43; Monk (1962), s. 91-93. 
897 Marjorie Hope Nicolson, Mountain gloom and mountain glory (Ithaca, N.Y., 1959); Johannisson 
(1984), s. 26; Oelschlaeger (1991), s. 111; Ann C. Colley, Victorians in the mountains. Sinking the 
sublime (Surrey, 2010). 
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Bild 26. Caspar David Friedrichs ”Vandraren över dimhavet” från 1810-
talet. Under romantiken bryter tendenserna att idealisera det dramatiska 
och vilda i naturen fram med tydlighet. 
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med särskild tydlighet bryta fram under romantiken, som betecknades av ett 

intensivt känslomässigt förhållande till naturen. Det dramatiska i naturen 

speglade det dramatiska känsloläge som utgjorde en central del av romantikens 

litteratur. Filosofen Max Oelschlaeger skriver att vildmarken 

appealed to those bored or disgusted with man and his works. It not 

only offered an escape from society but also was an ideal stage for the 

Romantic individual to exercise the cult that he frequently made of his 

own soul. The solitude and total freedom of the wilderness created a 

perfect setting for either melancholy or exultation.898  

I Sverige fick denna utveckling som konsekvens att det svenska landskapet som 

det tedde sig utanför odlingsbygderna började att uppskattas i högre grad. Den 

orörda naturen blev i betydligt större utsträckning än tidigare föremål för 

avbildningar och skildringar inom konst och litteratur.899  

 

Det pittoreska 

 

Begreppet ”pittoresk” (från italienskans ”pittoresco” med betydelsen ”på 

konstnärers vis”) populariserades under 1700-talet av den engelske prästen 

William Gilpin. Från 1780-talet fram till det tidiga 1800-talet publicerade han 

flertalet resebeskrivningar över olika delar av den brittiska landsbygden med 

syfte att visa på naturscenerier som med fördel kunde gestaltas på bild. Fokus 

lades på föremål och landskap som karaktäriserades av variation, skrovlighet, 

asymmetri och oregelbundenhet och vars estetiska fördel låg i att de gav utrymme 

till jämförelsevis friare och djärvare bildmässiga skildringar.900 Sedan en debatt 

om begreppet uppstått under 1700-talets sista decennium kom det pittoreska att 

etableras som en mellankategori som överbryggade ”det sköna” och ”det 

sublima”. Pittoreska föremål och element exemplifierades med stor konkretion i 

samtida skrifter och ansågs bestå av bland annat oregelbundna berg, snårig 

växtlighet, bark, vågiga vattenytor, träd som förstörts i stormar, toviga getter, får 

med ovårdad ull samt byggnader i form av skjul, förfallna kvarnar och insidan av 

gamla lador. Även mänskliga element som zigenare, tiggare och stråtrövare 

kategoriserades som pittoreska.901 Med den starka betoningen på former och 

linjer att skildra fick känslan stå i bakgrunden. Samuel Monk definierar intresset 

för det pittoreska som ”a temporary loss of interest in the immediate emotional 

                                                             
898 Oelschlaeger (1991), s. 110.  
899 Berefelt (1965), s. 180. 
900 Andrews (1990), s. 56-58. 
901 Monk (1962), s. 157 ff; Ann Bermingham, Landscape and ideology. The English rustic tradition, 
1740-1850 (Berkeley, 1986), s. 63-64; Andrews (1990), s. 58-59.  
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relationship between man and nature”.902 Enligt Ann Bermingham 

representerade det pittoreska i grunden en slags sammansmältning av konst och 

natur. När termen applicerades på ett landskap betecknade den dess lämplighet 

att skildras på bild, när den applicerades på konst refererade den till den grad av 

autenticitet som det pittoreska landskapet skildrats med.903 Som särskild 

inspiration för det idealt pittoreska stod landskapsbilder målade av ett litet urval 

franska och italienska 1600-talskonstnärer som Claude Lorrain, Salvator Rosa 

och Gaspar Dughet. Från att först ha utgjort en smakinriktning för eliten 

populariserades det pittoreska sättet att betrakta naturen genom Gilpins 

guideböcker vilket influerade resvanorna hos många engelsmän under 1700-

talets sista decennier. Försedda med skissblock reste de till lantliga områden i 

jakt på pittoreska scenerier att avnjuta, klassificera, avbilda eller beskriva.904 I 

sökandet efter landskapsvyer passande att avbilda kunde de använda sig av för 

ändamålet särskilt konstruerade attiraljer såsom det så kallade Claude-glaset, en 

tonad spegel i fickformat som användes för att ändra nyanserna i landskapet till 

att likna de disiga toner Claudes Lorrain skildrat i sina målningar.905 Malcolm 

Andrews har i en omfattande studie över denna turism betonat hur dessa 

resenärers upplevelse av landskapet filtrerades genom associationer till litteratur 

                                                             
902 Monk (1962), s. 224.  
903 Bermingham (1986), s. 57.  
904 Bermingham (1986), s. 83; Monk (1962), s. 221; Andrews (1990), s. 40-41. 
905 Andrews (1990), s. 68 ff.   

Bild 27. Pittoresk avbildning av Tintern Abbeys klosterruiner utförd av William Gilpin. 
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och bildkonst. Det inhemska brittiska landskapet beskrevs genom jämförelser 

med utländska, idealiserade modeller:  

[A] Welsh valley acquired a higher aesthetic value if it looked like a 

Gaspard Dughet painting. The first sight of a Cumberland shepherd 

climbing the fells with his flock became more thrilling the more it 

approximated to a literary prototype: Virgil’s Eclogues suddenly 

loomed into the space between the tourist and shepherd.906   

Detta instrumentella sätt att betrakta naturen med ständigt sökande efter ideala 

landskap att avbilda satiriserades i samtiden av bland andra Jane Austen.907  

Nedan diskuteras hur dessa olika förhållningssätt till naturens estetiska 

kvaliteter gjorde avtryck i den gjörwellska kretsen. 

 

 

Beskådandet  

 

I den gjörwellska kretsen är det beskådandet av naturen, det vill säga den rent 

estetiska upplevelsen av omgivningen, som premieras. I jämförelse med syn ges 

betydligt mindre uppmärksamhet till andra sinnen såsom hörsel, känsel och lukt. 

Det är ingen rå och vild natur som i första hand uppskattas och uppsöks och ingen 

märkbar skillnad görs heller mellan artificiellt skapade parker (om dessa är av 

den engelska typen) och mer orörd natur. Det är i själva verket oftast i parker som 

Carl Christoffer Gjörwell uppehåller sig under sina naturvistelser. Gjörwells 

naturuppskattning och de känslor som den ger upphov till kontrasterar sig 

följaktligen markant mot den stormiga, kraftfulla och vildvuxna 

naturuppskattning som kom att blir mer framträdande under seklets gång. 

Gjörwell upplever inte sublima ögonblick, på randen till fara, i naturen. Det är en 

lugn, stillsam och mild natur som premieras och det estetiska begrepp som den 

relateras till är främst det sköna. Det sköna har – liksom Burke utdefinierade – 

en lugnande effekt på Gjörwell. Naturen stillar och tröstar starka känslor istället 

för att spegla eller frammana dem. De känslolägen som naturen ger upphov till 

används också för att skildra dess estetiska uppenbarelse – ”leende” är ett 

adjektiv som får beskriva naturen eller parkerna i Stockholms omgivning.908 I 

nedanstående exempel illustreras hur det är just naturens estetiska aspekter – 

                                                             
906 Andrews (1990), s. 3.  
907 Monk (1962), s. 159-160. 
908 EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791; EpG 12:1 Nr 88 CCG till GEL, 22/7 1792; EpG 
12:3 Nr 81 CCG till Ulrica Carolina Widström, 31/10 1797; EpG 12:6 Nr 91 CCG till GEL, 23/12 1808. 
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dess skönhet – som ger upphov till ”söta” och glada känslor hos Gjörwell under 

en promenad på Djurgården: 

Långsamt gick min fot, men hjertat flödade af glädje, af söta känslor, ty 

naturen syntes mig dubbelt skön. Jag hälsade den stilla stranden och de 

mig öfverskyggande träden, med en vällust, med en tacksamhet, som 

hade jag vandrat ibland Arcadiens herdar och skogsgudar; jag skådade 

alt, jag njöt alt, jag njöt ostörd […].909 

Liksom för de brittiska turisterna som i Gilpins anda sökte efter pittoreska 

landskap, råder här en slags sammanblandning av natur och konst då Gjörwell i 

beskådandet av Stockholmsbygden samtidigt tycks befinna sig i ett mytologiskt 

Arkadien. Den stora lycka som beskådandet av en skön natur kan ge upphov till 

betonas också av Brita Nora, som efter ett besök hos paret Almquist på deras 

sommarboställe på Haga utbrister: ”Den dagen var för mig så lycklig, at jag 

nästan kunnat glömt at jag var här på jorden, utan snarare i himmelriket, så 

förträffligt vackert var där!”910 Denna natursyn med dess fokus på lycka 

synliggörs även i ett brev som vännen Forssgren, ute på en längre resa, skriver till 

Gjörwell. Forssgren har just bevittnat ett våldsamt åskväder, och fastän han 

uttrycker viss fascination inför urladdningens dramatiska effekt, betonar han 

dess oförmåga att lugna och lyckliggöra: ”Det var väl på sitt sätt ganska vackert, 

till at se blixtstrålen på flera ställen klyfva skyarna, och efterföljas af det 

majestätliga dunder som åskan har; men det inger intet den lugna känsla som gör 

en menniska så lycklig.”911 På detta vis skiljer sig den gjörwellska relationen till 

naturen från hur den kunde uttryckas av exempelvis Thomas Thorild. 

Litteraturhistoriken Stellan Arvidson anser att denne genom sin diktning 

utgjorde en av de första svenska företrädarna för ett naturförhållande influerat 

av Sturm und Drang-litteraturens drastiska känsloläge. Thorild kunde uppskatta 

naturens lugn och dess somriga landskap, men den kunde även bli ”skådeplatsen 

för hans känslostorm, hans trånad, hans mörka förtvivlan”.912 I ett brev till en vän 

beskriver han en promenad på Kungsholmen: 

Jag gick högre up mot skogshögderna, för at se guldet på tornspitsarne 

glimma, glaskronan blixtra i konungens sal mot den nedgående solen, 

för at se staden, Mälarn, vida rymden. O min vän, jag hant de ställen 

där jag ofta välsignat dig, sett vår Guds helgedom brinna i wester; och 

känt den vises lyksalighet. Under dessa träden, mellan dessa sälla 

                                                             
909 EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791. 
910 EpG 12:7 Nr 4 BEG till JCL, 18/6 1792 (Avskrift). 
911 EpG 7:31 Nr 110 Johan Georg Forssgren till CCG, 11/6 1797. 
912 Arvidson (1989), s. 499-502. 
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klippor, där bed din inbillning söka mig, där är mitt tempel, där sjöng 

jag om Passionerna.913  

Detta exempel kan på flera sätt kontrasteras mot Gjörwells typiska naturvistelse. 

I hans beskrivningar finns ingenting som blixtrar och brinner, Gjörwell söker sig 

inte till höjder och klippor utan vandrar på det kulturnära Djurgården. Framför 

allt är naturen för honom en plats där passioner eller häftiga känslor stillas, inte 

besjungs. Här kan man således se ett exempel på de olika känslomässiga 

funktioner som naturen kunde inneha under samma tidsperiod – för båda 

männen är naturen nära förknippad med känslor, men effekten av naturmötet är 

den motsatta. Det är helt skilda känsloreaktioner som mobiliseras.  

För Gjörwell tar beskådandet form av en aktiv praktik – sceneriet liksom 

insups till fullo. Angående en promenad på Djurgården med Brita Nora och 

Louise skriver han: ”Alla de himmelshöga och nyss gröna träden vid 

Vaktmästarens, hvad de häruppå af oss beskådades!”914 Under en längre 

promenad på Djurgården beskriver Gjörwell hur han ”vällustade” sitt öga ”2:ne 

gånger med Bergsjölunds-parken, den skönaste af alla på hela Djurgården”.915 

När Gjörwell tillsammans med några vänner slår sig ned på en bänk vid Rosendal 

skådas naturen till fullo, vilket ger upphov till en obeskrivlig sällhet. Betraktandet 

sker upprepade gånger, då ögat vandrar fram och tillbaka över sceneriet: 

Där satte vi oss, just för at hvila, för at skåda landet, skogen, vatnet, för 

at låta ögat vandra af och an på den vida för oss liggande ängen, som 

just nu stod under sin förvandling. Lian och räfsan syntes på det längre 

afståndet skörda des pragt; medan den öfre och oss närmaste delen af 

ängen lyste ännu af hela sin fägring. Medelst hela denna syn kunde våra 

ögon och känslofulla hjertan ej annat än tilfredsställas; vi njöto en just 

obeskrifvelig sälhet.916 

På grund av denna stora tonvikt på den visuella upplevelsen gör Gjörwell inte 

alltid skillnad på om naturen skådas i realiteten, om han betraktar blommor i 

hemmet, eller om han tittar på en landskapsmålning – det visuella intrycket har 

i princip samma känslomässiga effekt. Det är den rent estetiska upplevelsen av 

naturen som mobiliserar känslor av lycka. Den sammanblandning av konst och 

natur som kännetecknade det pittoreska återfinns även i det gjörwellska sättet att 

betrakta naturen, då en plats kan bedömas för dess potential att bli en vacker 

målning. Förmågan att beskriva ett vackert sceneri värderas också. I ett brev till 

Stafva gör Brita Nora en jämförelse mellan sin egen beskrivning av naturens 

                                                             
913 Thorild (1899), s. 84. 
914 EpG 12:1 Nr 12 CCG till GEL, 21/6 1791. 
915 EpG 12:6 Nr 91 CCG till GEL, 23/12 1808. 
916 EpG 12:1 Nr 184 CCG till GEL och JNL, 28/7 1793. För ytterligare exempel på ett aktivt beskådande 
se Gjörwells beskrivning av vistelsen på Solituden: EpG 12:3 Nr 78 CCG till GEL, 17/10 1797 och 
beskrivningen av naturvistelsen i EpG 12:1 Nr 178 CCG till GEL och JNL, 16/6 1793.  
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skönhet på Djurgården och dotterns skildring av naturen runt Norrköping. 

Hennes skildring betecknas just också som en målning: 

Ack! Hvad Djurgården nu är vacker! Huru den är skön! Gräset har en 

friskhet, en grönska, som är oförliknelig. Viken är lugn som en spegel, 

ängen och fälten skifta af färger; på blomster är här en rikedom, at jag 

visst kunde skicka er hvar sin lilla blomma. Men däremot är eken icke 

lummig ännu, träden äro icke alla utspruckna, de små vackra bladen 

börja nu först titta fram ur sina bruna knoppar. Sålunda är min målning 

på naturen icke så vacker som din.917 

Till Forssgren som är ute på resa skriver Gjörwell: ”Jag väntar nu bara pittoresque 

bref ifrån dig: ty en ung artist, fri resa, gladt sälskap och vackra landskaper, om 

de ej skapa en målande beskrifning, så kan ingen ting annat gjöra det.”918 Som 

nämndes ovan anser Samuel Monk att den pittoreska natursynen 

kännetecknades av ett temporärt ointresse för den känslomässiga relationen 

mellan människa och natur.919 Till skillnad från detta känsloneutrala sätt att 

betrakta naturen leder beskådandet av vackra vyer till en känslomässig reaktion 

                                                             
917 EpG 12:1 Nr 10 BEG till GEL, 3/6 1791 (Avskrift). 
918 EpG 12:3 Nr 41 CCG till Johan Georg Forssgren, 8/6 1797. 
919 Monk (1962), s. 224.  

Bild 28. Elias Martin, ”Vy mot Stockholm från Ryssviken nära Waldemarsudde på Djurgården i 

Stockholm”. Från sent 1700-tal 
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hos Gjörwell, även om vyerna uppskattas för förmågan att utgöra en bild eller 

målande beskrivning. Det finns även ett exempel på hur han tillsammans med 

vänner tar med sig bildkonst ut i naturen. I en skildring av en promenad till 

Fiskartorpet betonar Gjörwell hur han förtjustes av ”hela känslan upfyllande 

vuer”, särskilt synen av en äng: 

På broen til denna äng var vuen […] skönast, och borde afteknas för den 

härliga och så rika utsigten alt längs ut i vester. Vi hade med oss en af 

Gessners pittoresque almanachor med vuerne i Sweitz uti, som också 

där på stället var vår hjelte [...].920  

Vid ett tillfälle jämför han även ett vackert tryck med landskapet utanför 

Solituden:   

[J]ag satt vid fönstret och jämförde den vackra estampen, som 

förestälde et det gladaste landskap […] med det ändå härligare 

landskapet, som mit öga såg framföre sig; hvadan jag också kallade 

denna så lycksaliga stund för min första sköna timma på detta vintertal. 

Månne jag nu gick nögd hem? Döm sjelf.921 

Det engelska trädgårdsidealet med dess betoning av variation och omväxling 

värderas även inom den gjörwellska kretsen. En vildare och mer storslagen natur 

kan i detta avseende uppskattas om den utgör en behaglig konstrast mot ett mer 

kultiverat landskap. Den inflytelserike trädgårdsteoretikern Hirschfeld betraktas 

som en särskild auktoritet på detta område och uppskattas av Gjörwell, svärsonen 

Lindahl och vännen Linnerhielm.922 Den sistnämnde bidrog även med en akvarell 

över den engelska parken vid Drottningholm till det sista bandet av Hirschfelds 

verk.923 Gjörwell beskriver själv Hirschfeld som en av tidens mest upplysta män, 

en man med ett ädelt tänkesätt, ett känslofullt hjärta och en ”renad” smak. 

Hirschfeld uppskattas främst för att han inte reducerar naturen ”efter snöret i 

trägården”, utan skapar trädgården efter naturens egna anvisningar. Hirschfeld 

använder konsten för att förädla och försköna, snarare än för att förvandla, tvinga 

och monotonisera. För Gjörwell hänger också variationen i de estetiska intrycken 

direkt samman med känslans karaktär och styrka. Han skriver till en vän: 

När jag gåt en eller annan gång alléen fram och tilbaka i Kongs-

trägården, så är ögat redan trött af denna likställighet, och känslan svag 

under vandringen i detta konstens rike; medan jag aldrig känner 

saknad, mindre ledsnad, nej, medan jag njuter förnyade, alt mera 

                                                             
920 EpG 12:1 Nr 4 CCG till GEL, 4/7 1790. 
921 EpG 12:3 Nr 78 CCG till GEL, 17/10 1797. 
922 EpG 7:26 Nr 10 JNL till CCG, 30/1 1794; EpG 7:32 Nr 71 JCL till CCG, 29/7 1798. 
923 Nordenson (2008), s. 26. 
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lifvade känslor under framflytandet på Djurgårds-viken, under gåendet 

uti parken omkring Fiskare-Torpet och vid Skuggan.924 

Förekomsten av variation är därmed avgörande för ett landskaps förmåga att 

mobilisera de önskvärda känslorna. I ett brev till Stafva diskuterar Gjörwell den 

vy av Drottninggatan som Gustaf IV Adolf beställt av familjevännen Elias Martin. 

Gjörwell påpekar att denna målning inte varit lätt för konstnären att utföra, ”ty 

ögat hade här intet utrymme at sväfva omkring på en leende och varierad terrain, 

utan måste altid skränka sin syn inom den långa raden av stenhus” (se målning 

på s. 25).925 På motsvarande sätt betonar Stafva den variation som mötte henne 

och fadern under en promenad på Djurgården som de gjort under hennes besök 

i Stockholm: ”Ack! Hvilken dag för mit hjerta!!! Huru tusende och mångahanda 

skönheter mötte icke oss vid hvarje nytt steg! – Hvilka omväxlingar af behag!”926 

Denna värdering av det variationsrika blir problematisk för Linnerhielm, vars 

hembygds natur istället karaktäriseras av sin enformighet. I jämförelse med en 

av Gjörwells naturbeskrivningar över Stockholmsbygden, betonar Linnerhielm 

att hans egen landsbygd inte har ett lika pittoreskt behag. Den trakt som han själv 

bor i  

är af en helt annan art, full af täckhet och ovanlig frodighet, men utan 

de starka brytningar som göra Stockholmstrakten så interessant. Där 

gifves en jämt växlande natur, ömsom de glättigaste fält, de 

vällustigaste skuggor vid den sorlande böljan: ömsom vilda inskränkta 

scener, majestätliga berg, måssiga klippor och imponerande utsigter åt 

hafvet. Där är tillfälle till njutning nästan vid hvart slags 

sinnesförfattning. Här åter råder en viss monotonie. Hela trakten har 

ett leende utseende: det är onekeligt. Allt bär stämpeln af bördighet och 

välstånd. Men för ett öga som förnöjes af stark växling och motsatsen af 

det vilda och det upodlade, äfvensom för ett humeur af någon ojämnhet, 

såsom mitt, är denna orten icke så behaglig.927 

Som kommer att illustreras nedan anser Gjörwell att naturen kan lugna upprörda 

känslor som uppkommer hos betraktaren. Linnerhielm tycks här istället anse att 

en bygd bör spegla betraktarens temperament – snarare än att beskåda en helt 

igenom frodig och leende bygd vill han att naturen reflekterar den ojämnhet som 

karaktäriserar hans humör.  

Den gjörwellska kretsens beundran för Hirschfeld ger en del ledtrådar till hur 

denna nära sammankoppling mellan landskapets estetiska kvalitet och den 

individuella känsloupplevelsen kan tolkas. Litteraturvetaren Linda B. Parshall 

skriver att Hirschfeld i sin trädgårdsteori utgick från associationistiska filosofiska 

                                                             
924 EpG 12:2 Nr 21 CCG till LJD, 22/7 1794. 
925 EpG 12:6 Nr 91 CCG till GEL, 23/12 1808.  
926 EpG 12:4 Nr 182 GEL till CCG, 6/9 1800. 
927 EpG 7:32 Nr 153 JCL till CCG, 25/8 1799. 
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utgångspunkter. Den associationistiska filosofin var nära sammankopplad till de 

sensualistiska filosofiska utgångspunkter som utvecklats av bland andra John 

Locke. I den associationistiska filosofiska inriktningen diskuterades relationen 

mellan externt stimuli och känslomässiga och kognitiva reaktioner: 

Associationism supposes […] that a particular sight – say a vista or a 

gnarled tree – will evoke a certain emotional reaction such as happiness 

or melancholy, and this state of mind will in turn lead to loftier 

reflection on ideas: perhaps the meaning of virtue or death.928 

Som nämnts tidigare skapade Hirschfeld olika trädgårdskategorier med 

utgångspunkt i de känslor som dessa skulle frammana. I sin teori korrelerade han 

också karaktären hos varje del av en trädgård med en specifik känslomässig 

respons och gav förslag på hur denna karaktär kunde förstärkas eller modifieras 

för att öka dess känslomässiga effekt. Trädgårdsscenerier skulle helst skapas i 

sekvens och därmed ge upphov till en serie av känslor hos åskådaren. Dessa skulle 

dock företrädesvis uppenbara sig i en logisk ordning, eftersom en mer slumpartad 

sekvens av scenerier kunde få trädgårdsbesökaren att känna sig övergiven och 

förvirrad.929 Liknande koppling mellan synintryck, känsloupplevelse och 

reflektion görs av Gjörwell. En avgörande skillnad finns dock i den mångfald av 

intryck som naturscenerier anses kunna ge upphov till – till skillnad från att väcka 

ett brett spektrum av känslor och tankegångar är det enbart lycksalighet och 

glädje som Gjörwell upplever efter att ha beskådat naturen. Dessa synintryck kan 

sedan åtföljas av känslor av tacksamhet eller reflektioner på den lycka som 

genomsyrar det egna livet.930 Den vikt som läggs vid att beskådandet av naturen 

ger upphov till glada och behagliga känslor blir särskilt tydlig när Gjörwell erinrar 

sig en episod som ägde rum när döttrarna var mindre och han själv hade en 

strängare religiös tro. Gjörwell besökte då under sommarmånaderna ofta 

Kumlanders värdshus på Djurgården och åt sina måltider i ett rum med fin utsikt. 

På fönstret till detta rum hade dock någon ristat in grova ordspråk, vilket 

bekymrade honom med åtanke på barnen. Gjörwell beskriver hur han tänkte att 

til äfventyrs gå vi någon gång up uti detta rum på altanen hos 

Kumlander, för at äta en kallskål, och då skulle dessa söta samt 

oskyldiga barnen få läsa sådana ordurer [obsceniteter] i detsamma de 

ville förlusta det unga och glada ögat med den sköna naturens 

betraktande. Nej, uti min moraliska ifver beslöt jag: det skal icke hända 

dem.931 

                                                             
928 Se Linda B. Parshalls inledning till Christian Cay Lorenz Hirschfeld, Theory of garden art 
(Philadelphia, Pa., 2000), s. 16. 
929 Parshall i Hirschfeld (2000), s. 16.  
930 EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791; EpG 12:1 Nr 144 CCG till GEL, 9/2 1793. 
931 EpG 12:1 Nr 178 CCG till GEL och JNL, 16/6 1793. 
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För att förhindra ett sådant scenario tog Gjörwell upp saken med 

värdshusvärden, visade honom fönstret och erbjöd sig att betala för att få nya 

rutor insatta. Kumlander accepterade erbjudandet varefter Gjörwell själv 

krossade fönsterrutorna med hjälp av nyckeln till Kungliga biblioteket. En glad 

och oskuldsfull naturvy kunde nu erbjudas hans döttrar. 

 

Lycka och estetiska arrangemang  

 

Den direkta koppling som råder mellan behagliga estetiska intryck och glädje 

leder Gjörwell till att göra sinnrika estetiska arrangemang på naturtema i sitt 

hem, för att därigenom kunna mobilisera positiva känslor hos sig själv. Dessa 

arrangemang skildras också i detalj i hans korrespondens. I ett brev till Stafva 

upptas mer än en tätskriven sida åt att beskriva en nejlika som han ställt upp i ett 

av fönstren i sitt privata rum. Brita Nora hade uppodlat blomman från ett 

nejlikestånd som hon tagit med sig från en rabatt då paret flyttade från 

Kaptensudden och den hade således en koppling till deras gamla boställe. Redan 

i juni står växten i full blom i en vacker beige färg och Gjörwell beskriver ingående 

den estetiska effekt som blommans placering i fönstret ger: 

Nu är vidare til vetandes, at uti detta fönster hänger min spegel, och at 

således neglikans högre blomster och knoppar synas uti densamma, 

som gjör en för ögat den aldra käraste effect: ty den liksom fördubblar 

sjelfva neglikans både väsende och pragt, förlustar både ögat och 

känslan med en ökad tjusning.932 

När Mandorff kommer på besök leder Gjörwell vännen till fönstret och ber 

honom att titta i spegeln så att de kan njuta av nejlikans skönhet tillsammans.  

Gjörwell hyser också ett intresse för botanik, ett intresse som har en tydlig 

estetisk och känslomässig prägel. Till Stafva skriver han: ”Ack! Hvad den 

botaniken är för et härligt och älskvärdt studium, då man med naturens dyrkan 

förbinder vänskapen och kärleken!”933 Det botaniska intresset begränsar sig dock 

främst till blommors utseende och de minnen och känslor som de framkallar. 

Gjörwell går till och med så långt som att avsiktligt kalla en blomma vid fel namn, 

eftersom han inte tycker att det ursprungliga speglar dess skönhet. En av sina 

                                                             
932 EpG 12:1 Nr 173 CCG till GEL, 2/6 1793. 
933 EpG 12:1 Nr 36 CCG till GEL och JNL, 18/9 1791. För en mer omfattande undersökning av familjen 
Gjörwells relation till blommor se Ina Lindblom ”The botany of friendship and love. Flowers and 
emotional practices in the Gjörwell family, c. 1790–1810”, Scandinavian Journal of History 41:3 
(2016). 
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krukväxter benämner han därför geranium ”ty jag kan ej tåla det mot des 

utseende aldeles icke svarande svenska namnet af storknäf”.934 

Med stigande ålder ägnar sig Gjörwell åt allt mer invecklade arrangemang av 

blommor, frukter och bilder. Detta arrangerande har en rituell karaktär, som på 

ett tydligt sätt lånat drag från den pastorala litteraturen i vilken blommor ofta 

offras till gudomar.935 Angående ett arrangemang som görs i ett fönster på hans 

Solitude skriver han till Stafva:  

Årligen samlar jag i detta fönster framföre 2:ne alabaster-bilder af Flora 

och Pomona de blomster, som jag plockar par préferénce eller får af mig 

kära händer. De ligga hela året, således också vintern öfver, uti detta 

fönster, och återföra så mycken sälhet til mit minne och hjerta; men så 

snart första vår-blomman är plockad eller gifven, så tagas alla förra 

årets blomster borrt, dock at förvaras uti en särskild låda, såsom 

rariteter uti ett antiquitets-archivum […], och nedlägges då i stället, 

med et slags högtidlighet för mina sinnen, det första vårens offer vid 

Floras fötter. Detta skedde med din sända blomma på denne för mit 

hjerta så lycksalige dag […].936 

Monique Scheer placerar in ritualer under kategorin mobiliserande 

känslopraktiker och anser att dessa kan förstås som ett sätt att uppnå, träna på, 

artikulera och modulera känslor för såväl personliga som sociala syften.937 För 

Gjörwell blir hanteringen och beskådandet av blommor ett sätt att både uppleva 

känslor av glädje och återuppleva fina minnen. Beskrivningar av dessa rituella 

praktiker ges allt större utrymme ju äldre han blir. De förefaller även öka i takt 

med hans ekonomiska utsatthet.938 Detta kan således ses som en etablerad 

praktik av att genom visuella intryck kontinuerligt och medvetet frammana 

behagliga känslor hos sig själv och på samma gång distrahera från mer obehagliga 

sådana. För Gjörwell går den estetiska upplevelsen av naturen också längre än att 

bara ge upphov till tillfälliga lyckokänslor – den bidrar även till att förändra hans 

biologiska konstitution. Gjörwell anser att betraktandet av blommor och natur på 

                                                             
934 EpG 12:6 Nr 112 CCG till GEL, 19/5 1809. 
935 Se Salomon Gessner, Idyls, or pastoral poems; to which is annexed, a letter to M. Fuesslin, on 
landscape painting /c translated from the German of Solomon Gessner (Milton Keynes, U. K., 2010 
[1798]), s. 11–12, 74, 83–84. 
936 EpG 12:3 Nr 127 CCG till GEL, 3/4 1798.  
937 Scheer (2012), s. 210. 
938 Detta utgör ett tydligt exempel på hans rituella arrangerande: ”Den 24 oct. Städade jag mitt 
museolum uti vanlig ordning med böcker och blomster. Uti ena hörnet af fönstret satte jag den lilla 
enqvist med sina bär på, som Fru Bibi sjelf bröt åt mig under des sista promenade på Djurgården. Af 
medtagne blomster uti parterren gjorde jag en ring och lade midt uti densamma et stort vackert äpple, 
som dagligen alt mera mognar och med hvar dag får en skönare färg. Men detta äpple kostade mig 
ock tre b[anco]: så dyr är frukten i år. På samma sida uti fönstret hänger portraitet af naturens 
höfding, Linné […]. En af mine blomster-gossar hade i sommar flätat ihop en krans; den satte jag nu 
öfver portraitet. Var det icke rätt? Jo visserligen […].” EpG 12:5 Nr 143 CCG till GEL, 2/11 1804. 
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ett ögonblick kan omorganisera hela nervsystemet. Beskådandet blir således mer 

än en behaglig praktik, det förändrar kroppen och känsloläget på ett mycket mer 

genomgripande sätt. I ett brev till Stafva tackar han för en bukett blommor som 

hon skickat och skriver:  

En blomma gör en förunderl[ig] lycksalig verkan på mig. Om mit sinne 

är tryckt af tid och omständigheter, samt anletsdragen sådant 

utmärkande, men jag då kastar ögat på min blomsterkruka, eller mitt 

blomsterfat, så reorganiseras i samma ögonblick hela min nerv-bygnad, 

jag känner mig strax glad, mitt ansigte föryngras, och ny liflighet rönes 

uti hela mitt väsende. Därföre vandrar jag ock så gärna i bland träd och 

blomster, derföre kan jag allena med dem vara så lycklig.939  

Gjörwell antar således att det råder en enorm plasticitet i relationen mellan 

fysiologi och yttre sinnesintryck. Behagliga estetiska intryck får därmed en stor 

känslomässig betydelse och får en viktig roll i hans liv. I denna uppfattning av 

naturens effekt på individens nervorganisation kunde han finna stöd i en av sina 

favorittexter på temat natur, under titel av just ”Natur”, skriven av de tyska 

bröderna Giseke. Gjörwell översätter själv delar av texten till svenska och 

inkluderar den i ett brev till Stafva. Texten hyllar naturens kraft: 

Dina behag äro obeskrifveliga, men ändå obeskrifligare är den sälhet, 

som omgänget med dig tildelar. Dina nöjen trötta icke, som så mycket 

annat, hvilket man kallar nöje. Tvärtom: man styrkes af dig til alt godt. 

Dina nöjen göra icke din dyrkare veklig, de försvaga icke vår 

nervbygnad, de gifva oss fastmera frimodighet, ja de leda oss til 

dygden.940 

Detta kan relateras till den samtida uppfattningen om nervösa besvär som en 

slags civilisationsåkomma vilket diskuterades i kapitel 6. Medan en urban, 

fashionabel livsstil ansågs medföra ständiga påfrestningar på nervsystemet och 

bidra till en patologisk form av sensibilitet, betonas i exemplet ovan den 

stärkande effekt som naturvistandet har på människans konstitution. Denna 

styrka kontrasteras i sin tur mot veklighet. Michael Stolberg beskriver hur läkare 

under 1700-talet kom att delta i den samtida civilisationsdebatten. I egenskap av 

experter på vad som var naturligt och naturenligt i relation till kroppen bidrog de 

till att sanktionera civilisationskritiken på en vetenskaplig nivå. De understödde 

därigenom den uppvärdering av ett ”naturligt” livssätt, som förespråkades av 

bland andra Jean-Jacques Rousseau.941 Gjörwells naturvistande – en av hans 

                                                             
939 EpG 12:5 Nr 225 CCG till GEL, 7/11 1806. 
940 EpG 12:6 Nr 120 CCG till GEL, 4/8 1809. 
941 Stolberg (2011), s. 178. 
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mest älskade praktiker – förstärker enligt denna logik hans redan starka 

nervorganisation. Den bidrar både till dygd och manligt konnoterad styrka. 

 

Läsning och natur  

 

Trots att naturen anses utgöra en oskuldsfull fristad bortom kultur och 

civilisation är läsning en central del av naturupplevelsen för Gjörwell. På plats i 

naturen läser han böcker om naturen som beskriver dess förtjänster och den 

känslomässiga reaktion som den kan eller bör ge upphov till. Läsningens 

didaktiska funktion återkommer således i direkt relation till naturvistelsen. Man 

kan således hävda att Gjörwell söker upp en plats som mobiliserar en viss typ av 

känsla och använder läsning för att förstärka eller underlätta känsloupplevelsen. 

Läsning i naturen utgjorde också i sig ett tema i tidens sentimentala litteratur. 

Otto Fischer skriver: 

Boken fjättrar inte längre läsaren vid en skrivpulpet utan blir i stället 

hans eller hennes följeslagare i ett närmande till naturen och det egna 

hjärtat. Den blir en av sentimentalitetens främsta rekvisita, men också 

rent faktiskt ett hjälpmedel för att överbrygga klyftan mellan jag och 

natur.942 

Genom att läsa sentimental litteratur ute i naturen, iscensätter Gjörwell i 

praktiken ett tema i denna litteratur. Under en paus i en promenad läser han till 

exempel ett pastoralstycke av författaren Florian, ett stycke han anser vara skrivet 

på ett sådant sätt att det ”otvunget leder hans läsare til förtjusning för naturen, 

til dyrkan för dygden”.943 Den litteratur som läses skildrar också den en 

glädjande, lycksaliggörande och tröstande natur. När Gjörwell tar med sig vänner 

på sina Djurgårdsturer beskrivs Gessner som sällskapets ”tredje” eller ”fjärde 

man” och högläsning av författaren är ett stående inslag under naturvistelsen. I 

nedanstående exempel ber Gjörwell vännen Mandorff att läsa ett stycke ur ett av 

Gessners verk just innan de ska äta middag ute på Djurgården. Pastoralens tema 

av glädje och sällhet återspeglas i hur Gjörwell tolkar sin väns känsloläge:   

[I]nnan vi satte oss til bords, räckte jag honom Gessner, som således 

var vår tredje man – ack! Hvilket sälskap! Då han stod framföre mig, 

mot et öpet fönster och en den härligaste utsigt, och läste med full 

känsla för mig Gessners första idylle: an Daphnen, som börjar med den 

                                                             
942 Otto Fischer, ”’Skatter af känslan. Tecken af oskulden’. Om sentimentalitet och litterär 
kommunikation. Exemplet Granbergs Enslighetsälskaren”, Samlaren. Tidskrift för svensk 
litteraturvetenskaplig forskning 127 (2006), s. 45. 
943 EpG 12:1 Nr 29 CCG till GEL och JNL, 21/8 1791. 
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glada skaldmöens flykt undan verlds-bulren för at njuta och besjunga 

naturen, sälheten uti naturens sköte […]. Ack! Aldrig har unge Mandorff 

set skönare ut, set lyckligare ut, än under denna läsning […].944 

I ett brev till Stafva beskriver Gjörwell hur han tillsammans med en bekant gått 

en promenad på Djurgården. När de hade satt sig på en bänk vid Rosendal för att 

vila hade Gjörwell läst upp en text som han själv översatt från tyska till svenska 

vid namn Den lycklige landmannen. Han skickar med ett långt utdrag ur texten 

som berör naturens makt att stilla häftiga känslor och skänka lugn och försoning: 

Vid des åsyn sagtar sig böjelsernas storm, des ljufva flägt svalkar det 

sjudande blodet; den häftigaste smärta förlorar sig i milda tårar; det 

djupaste sår läkes, hjertat andas friare, och det förlorade lugnet intager 

åter den olyckliges bröst. Hvem skulle naturen icke försona med sig och 

människjorna, om den icke sjelf förjagade den invärtes friden ifrån 

sig?945 

Det är också just denna funktion som naturen får i praktiken – om ledsamma, 

upprörda känslor trots allt skulle uppkomma under en naturvistelse kan den 

snabbt bidra till att lugna och trösta. När Gjörwell efter Gustaf III:s död gör besök 

på kungens tidigare ägor vid Haga och Karlberg väcks i regel sorg och bitterhet 

över förlusten av regenten. Under en tur i Karlbergs trädgård med sin hustru blir 

Gjörwell ledsen av att se det trädgårdstempel som kungen låtit bygga efter sonen 

Calles ritning. De sorgsna känslorna lindras dock när nya naturvyer öppnar upp 

sig framför honom: 

Innan jag gick utur trägården, en trägård, uti hvilken jag redan, såsom 

yngling, njutit så många sälla stunder, vände jag mig några gånger om, 

och led vid utgången. Vid förbifarten åt Solna var våta ögat ständigt in 

uti trägården, och känslan lefde där uti de lummoga trädens ännu 

mörka skugga. Snart lättades dock sinnet af den sig öpnande 

vidsträckta och vackra Kongs-ängen, Hr Sergells malmgård och Botofta 

[…].946  

När Gjörwell senare under samma utevistelse sätter sig ned för att läsa vid ett 

träd upprörs han återigen av nyheter om den politiska situationen i Frankrike. 

Han blir bedrövad av tankar på sedernas, konstens och lärdomens förfall hos vad 

                                                             
944 EpG 12:1 Nr 164 CCG till GEL, 10/5 1793. Se även EpG 12:1 Nr 184 CCG till GEL och JNL, 28/7 
1793. 
945 EpG 12:1 Nr 88 CCG till GEL, 22/7 1792. 
946 EpG 12:1 Nr 95 CCG till GEL, 9/9 1792. 
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han betecknar som ett av världens mest belevade folkslag. Han beskriver hur det 

börjar mulna för hans syn och han stiger upp för att fortsätta sin vandring. Alla 

mörka känslor skingras dock återigen i mötet med naturen: ”Naturen räckte mig 

nu åter sin välgjörande hand, jag kände lätnad, tröst och glädje af hennes 

konstlösa sälskap.”947 Naturens skönhet lyckas således förbyta ett negativt intryck 

mot ett positivt, som leder till en annan, mer önskvärd känsloreaktion. 

Det allra tydligaste exemplet på hur naturen tillsammans med läsning har 

kraft att förbyta obehagliga känslor till glada sådana återfinns i en skildring av ett 

besök på Anckarströms avrättningsplats. I ett brev till Stafva beskriver Gjörwell 

hur hans ”antiquariska nitälskan” drev honom till att göra en närmare 

undersökning av denna plats tillsammans med några vänner. Väl där stötte de på 

en timmerman som renoverade avrättningsplatsens galge. Timmermannen gav 

dem en ingående beskrivning av platsen där Anckarströms kropp fortfarande 

fanns förevisad på steglet, uppskuren i fyra delar. Vissa kroppsdelar hade stulits, 

men sedan återfunnits och var nu ”mycket förstörde” vilket medförde att 

kvarlevorna av Anckarströms enligt Gjörwell vackra och välproportionerade 

                                                             
947 EpG 12:1 Nr 95 CCG till GEL, 9/9 1792. 

Bild 29. Lois Belanger, ”Utsikt från Hagaparken” från 1808. 
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kropp såg ”hiskeligen fula ut”.948 Timmermannen pekar sedan ut var andra 

avrättade personer och personer som begått självmord begravts i jorden nära 

galgen utan att först ha placeras i kistor. Gjörwell skriver till dottern: 

Med denne vidrige theater lät jag, för at genast, om ej utplåna, dock 

minska intrycket, en annan contrastera. Återkommen til staden, gick 

jag kl. 1 slagen til Kongs-trägården, satt där til kl. 2 uti en af bosquéerne 

och läste uti min aldrakäraste bok nu för tiden, Hr Kotzebues Flucht 

nach Paris – bara känsla, bara sanning och dygd […]. 

Plötsligt har alla obehagliga känslor försvunnit: 

Herre Gud! Hvilken säll stund njöt jag icke där! Själen spisad af vishet, 

hjertat lifvadt til alt godt, och kroppen svalkad samt skygd under et 

grönt tak. När jag således läsit, betraktat, njutit, gick jag lycksalig utur 

denna min retraite, för at gjöra en tour genom trägården och sedan gå 

hem och dela mit bröd med lilla Bribri […].949 

I en handvändning förbyts således upplevelsen av straff, död, vanställdhet och 

förruttnelse till känslor av stor lycksalighet. Allt genom en stunds naturvistelse 

och läsning. För en modern läsare kan detta verka uppseendeväckande. Utifrån 

William Reddys teori kan det betraktas som att Gjörwell är väl tränad i att hantera 

emotiver. Reddy skriver: ”The concept of emotives suggests that, with practice, 

great facility might be developed in eliciting from oneself intense feelings”.950 

Gjörwell förefaller vara en mästare på att använda emotiva och mobiliserande 

känslopraktiker för att uppbåda positiva känslor. Dessa praktiker understöddes 

av samtida teorier som drog en rät linje mellan yttre sinnesintryck, 

känsloupplevelser och fysisk och mental hälsa. Hans formulering är i detta fall 

talande: ”Med denne vidrige theater lät jag, för at genast, om ej utplåna dock 

minska intrycket, en annan contrastera”. Det rör sig således om en medveten 

praktik av att direkt ersätta ett negativt sinnesintryck med ett positivt. I det sätt 

som han beskriver det på finns inga obehagliga rester av upplevelsen från 

avrättningsplatsen kvar när han lämnar Kungsträdgården. Till saken hör att detta 

är en skildring som skrivs ner efter själva upplevelsen ägt rum. Om Gjörwell i 

stunden faktiskt kunde förbyta en negativ känsla mot en positiv på ett sådant 

effektivt sätt kan vi inte veta säkert. Hans sätt att beskriva denna händelse kan 

relateras till normen att i synnerhet uppehålla sig vid positivt laddade ämnen och 

känslor i sin brevskrivning. Det kan även antas att själva beskrivningen av hur en 

                                                             
948 EpG 8:15 Nr 94 CCG till GEL, ”Bihang til brevet til min k. doter, Fru Lindahl i Norrköping, dat. d. 
10 maji 1792” (I samlingen finns två brev med detta nummer, varav ett utgör ett bihang till det tidigare 
brevet). 
949 EpG 8:15 Nr 94 CCG till GEL, ”Bihang til brevet til min k. doter, Fru Lindahl i Norrköping, dat. d. 
10 maji 1792”. 
950 Reddy (2001), s. 164. 
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positiv upplevelse kunde ersätta en negativ används som ett ytterligare sätt att 

sudda bort ett obehagligt intryck. Avslutningsvis kan konstateras att Gjörwells 

naturvistelse är integrerad med andra mobiliserande känslopraktiker. Läsning 

ute i naturen hjälper till att mobilisera passande och önskvärda känslor. Efteråt 

skildras naturvistelsen och de känslor som den gett upphov till i skriftlig, litterär 

detalj. Sammantaget bidrar dessa praktiker till den högt värderade upplevelsen 

av lycka.  

 

Naturen och den normativa lycksaligheten 

 

Gjörwells normerande sätt att betrakta sin egen känslohantering gör sig också 

gällande i förhållande till naturen. Trots att han mer eller mindre uttryckligen 

slår fast att det finns en aspekt av utvaldhet i förmågan att uppskatta naturen på 

rätt sätt, ser han det som en självklarhet att andra upplever samma grad av lycka 

som han själv i mötet med naturen. I vissa situationer uppstår en slags 

känslomässig tolkningsprocess. Gjörwell uppfattar det som att andra känner 

glädje av att vistas i naturen, vilket i sin tur återför glädjande känslor till honom 

själv. Denna tolkning utsträcker sig till och med till insekter. Efter att första dagen 

i mars ha ätit en måltid hos ovannämnde Kumlanders ute på Djurgården, 

betraktar han hur flugorna kvicknar till liv i fönstret. Han filosoferar över 

naturens invånare och deras känslor: 

På mit fönster, bestråladt af solen, började flugorna redan at synas, 

qvickna vid, lifvas och njuta; mit hjerta tog del uti deras förnyade sälhet, 

och tänkte huru mycket vi skulle öka vår egen, om vi mera märkte och 

med behag ansågo alla de genom hela naturen och alla des varelser sig 

kringspridande mer och mindre känslofulla lif, alt ned ifrån mossan på 

hårda stenen til den stigande lärkan och den sig döljande 

näktergalen.951 

Medan Gjörwell betraktar dessa små liv ser han två promenerande män stanna 

upp på planen framför värdshuset, stoppa sina pipor och tända dem med ett 

solglas, varefter de går vägen fram till den intilliggande viken. Han kommenterar 

att av ”stälning och gång sågo desse begge karlar så lycksalige ut: hvilket icke 

heller minskade min lycksalighet”.  

Med denna utgångspunkt blir Gjörwell istället förbryllad och ledsen när andra 

inte tycks uppleva lycksalighet och glädje i anslutning till naturen. Med tanke på 

att naturvistelsen för honom själv utgör en praktik med ett osvikligt positivt 

känslomässigt resultat blir han förvånad när den inte påverkar andra på samma 
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sätt. I ett brev till paret Lindahl beskriver Gjörwell hur han blev ledsen av att se 

hur Carl Gustaf Leopold avslutat sin nyligen publicerade dikt ”Ögonkast på 

naturen” i en något melankolisk tongång. Han uttrycker sig oförstående inför att 

någon som kan skildra naturen på ett sådant skickligt sätt samtidigt inte känner 

sig lyckligare i att göra detta: 

Bevars! Hvad jag storligen led deröfver, at denne mans känsla icke 

skulle vara lyckligare, mera åtnjutande, hvars snille dock så lyckligt 

kunde måla, så retande draga til den outöseliga källan af al ädel vällust, 

af en den renaste tilfredsställelse!952 

Som nämndes tidigare kunde ”lantmannen” under denna period framställas som 

en slags symbol för ett ursprungligt, oskuldsfullt och civilisationslöst samhälle. 

Stellan Arvidson påpekar att ett så kallat ”bondesvärmeri” var allmänt utbrett i 

Sveriges litterära sfär: ”Alla det gustavianska tidevarvets och romantikens diktare 

var bonderomantiker. Detta kan föras tillbaka till utländska strömningar i tiden, 

rousseauanism och fysiokratism.”953 I den gjörwellska korrespondensen finns 

även exempel på hur de gärna betraktar ett glatt bondfolk under sina 

naturvistelser. Lindahl skriver i ett brev till sin svärfar hur han under en 

handelsresa njutit av synen av den ”skönaste wäg af äng och åckerfält, upfylde 

med munter allmoge af begge könen som syselsatte sig med hö och 

sädesinbärgning”.954 När Gjörwell snuvas på en likartad upplevelse är besvikelsen 

stor. Detta händer när han tillsammans med ett större sällskap är inbjuden att 

tillbringa dagen på Johan Tobias Sergels lantgård Ingenting. I ett brev till sin 

dotter skriver Gjörwell att han mest gladde sig över att se hur flertalet hölass 

körde förbi fönstren under det att sällskapet åt middag, eftersom detta innebar 

att den närliggande Kungsängen höll på att bärgas. Efter middagen gick han 

genast ner till en intilliggande lada för att beskåda det pågående arbetet men 

blef helt ledsen, då jag fick se de så smutsigt klädda bond-marjorna från 

närmaste soknarne, och voro bondjerkerne föga snyggare. Liten glädje 

rådde utomdes uti hela deras väsende, som dock hade varit så nära efter 

när lasset skulle stjelpa och höet kastas i ladan.955 

Gjörwell erinrar sig att en helt annan situation rådde under hans barndom i Skåne 

och Blekinge. Då gick bondfolket istället i rena och välsydda kläder under arbetet, 

hoppade, sjöng och kastade hö på varandra. Därefter hade man kunnat se 

gammal som ung slå sig ned och äta middag ”uti den vackra vången utmed en 

hasselbuske eller under en ek – aldeles som du ser på Djurgården – det kallar 
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953 Arvidson (1989), s. 592. 
954 EpG 7:27 Nr 136 JNL till CCG, 5/8 1793. 
955 EpG 12:1 Nr 88 CCG till GEL, 22/7 1792. 
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man njuta landet och årstiden”.956 Vad som torde ha kunnat utmynna i empati 

över bondfolkets torftiga livsvillkor och hårda arbete förvandlas i detta exempel 

snarare till irritation över att bondfolket inte gestaltar den lantliga idyll som 

Gjörwell älskar att betrakta. Istället för att ge uttryck för medkänsla framhäver 

han deras oförmåga att njuta av naturen på rätt sätt och deras brist på prydlighet. 

De personer i den närmaste gjörwellska kretsen som faktiskt lever på landet 

är dock ibland benägna att ifrågasätta den idylliska uppfattningen av natur och 

lantliv. För dem tappar landet sin funktion av tillflyktsort. Louise ursäktar vid ett 

tillfälle att hon inte besvarat systern Stafvas brev tidigare. Till förklaring anges att 

både hon själv och Love varit sjuka och att hon därtill haft ”en hoper andra besvär 

som alltid följer landet åt”.957 Även Linnerhielm, vars huvudsakliga sysselsättning 

är jordbruk, har oftast allt annat än goda saker att säga om livet på landet vilket 

istället beskrivs som enformigt och fyllt av besvär. Till Stafva skriver han att ”den 

vackra natur, som vid hvarje solblick utbreder en ny art af skönhet för den ledige 

åskådaren” ofta mister sitt behag för honom själv, ”som utan fallenhet för 

landtmanna-omsorger, måste uthärda dem och dervid ofta af dem betungas”.958 

För Gjörwell beskriver han hur  

den omsorg landthushållningen oafbrutit kräfver, minskar möjligheten 

att ledig och glad betrakta naturen och i dess sköte smaka så stor sällhet 

som man kan, då dess åsyn förjagar el. åtminstone skingrar tankarne 

på sina pligter.959  

För Linnerhielm är naturen inte någon tillflyktsort – det är platsen för hans 

huvudsakliga arbete och källan till hans uppehälle. När smålänningen Dalman 

köper en gård i närheten av Linnerhielms egen önskar han uppriktigt, men vågar 

inte hoppas att 

landthushållningen, så vida skild från Arcadiens sällhet den nu för tiden 

är, måtte blifva honom angenäm. Äfven min glada inbillning tyckte sig 

se idel rosenknoppar; men de kringväxtes af törnen, att man sällan 

kunde räcka dess, äfven täml[igen] outvecklade, blad. Vår hela lefnad 

är wäl egenteligen sådan; dock fruktar jag att landtmannens omsorger 

åtminstone äro flerehanda, än vid andra lefnadssätt.960 

För Linnerhielm får även den avskildhet som idealiseras av stadsborna en 

karaktär av isolering och plågsam händelsefattighet. Han har få nyheter att 

meddela i sina brev och påpekar hur Gjörwell kan hålla ett öga fäst på världen, 
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som han själv ”icke röjer utan genom många syn-glas”.961 För den som faktiskt 

befinner sig mitt uppe i lantlevnaden tycks det glada skimmer som stadsbon 

gärna skänker den försvinna.  

 

Ensligheten 
 

 

En källa till glädje och lycka inom familjen Gjörwell som ofta, men inte alltid, 

relateras till naturen är ensligheten.962 Denna kan njutas både inom- och 

utomhus. Allra främst upplever Gjörwell själv en lycklig enslighet i sin Solitude 

på Ladugårdslandet. Denna preferens för ensligheten kommenteras ofta – 

Gjörwell benämner sig själv ”den gamle solitairen” och ”Torparen på 

Ensligbacka”, som för var dag blir ”mera enstöring för denne världen”.963 

Gjörwells Solitude blir även på ett konkret, rumsligt sätt en emotionell fristad, ett 

utrymme fritt från yttre influenser som kan påverka känslorna negativt. I 

enslighet kan den egna dygden kultiveras ostört. Samtidigt beskrivs den 

uttryckligen som en känslomässig flykt, ett sätt att avlägsna sig från sårande 

aspekter av den sociala tillvaron. Utan andra människor närvarande kan han själv 

regera över de känslor som han vill uppleva och undvika det som är bittert, 

förolämpande, sårande och otacksamt: ”Derföre flyr jag så gerna undan, derföre 

är jag så lycklig allena. Uti detta lugn finner jag min uprättelse, där skördar jag 

min lön, där hämtar jag nya krafter, för at icke tröttas vid min lott: at tjena och 

oförrättas.”964 I upphöjandet av ensligheten uppstår dock en tydlig ambivalens – 

samtidigt som Gjörwell flyr undan den offentliga världen framhåller han sin roll 

som en filantropisk och glad eremit.  

I sin idealisering av ensligheten var Gjörwell inte ensam under 1700-talet. 

Som beskrivits ovan var detta ett idémässigt etablerat sätt att befrämja den egna 

dygden. Den självvalda ensligheten var även en tematik inom sentimental 

litteratur. År 1800 publicerades till exempel Per Adolf Granbergs sentimentala 

verk Enslighetsälskaren. Granberg var en av Gjörwells korrespondenter och 

verket lästes i familjen.965 Det samtida enslighetsidealet kunde också gestaltas 

rent materiellt i engelska trädgårdar i form av specialbyggda eremitgrottor eller 

                                                             
961 EpG 7:29 Nr 161 JCL till CCG, 10/12 1795. 
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965 EpG 12:4 Nr 178 CCG till GEL, 26/9 1800. 
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eremithyddor.966 Under det att han läser om en engelsk trädgård där en sådan 

hydda finns upprest leds Gjörwell in på tankar om sin egen ställning som eremit. 

Här framgår hur ett ideal som cirkulerar i samtiden kan bli till en slags resurs 

eller legitimering för hur man hanterar sitt eget känsloliv. Trots sin uttryckliga 

flykt från det offentliga och sin betoning av hur illa han blivit behandlad vill 

Gjörwell understryka att sökandet efter enslighet inte hör samman med någon 

misantropisk inställning. Han hör inte  

til de ängslige, människjo-flyende, människjo-hatande, utan til de 

lycksalige, tilfredsstälde och glade eremiterne, som både kan smaka 

och verkeligen njuter nöjen, som delar dem med vänner af alt hjerta; 

men som också helt allena lycksaligas uti den mån, at jag ej vil byta bort 

min afskilde lott med de mäst lysande, mäst bullersamme, mäst 

efterfikte härligheter uti den så kallade stora verlden [...].967 

Gjörwells uttalanden om sitt glada eremitskap bär tydliga paralleller till den ovan 

nämnde Granbergs verk, i vilket författaren på samma vis markerar att den 

självvalda ensligheten inte bör betraktas som en antisocial tendens.968 En 

misantropisk inställning förefaller även svår att förena med Gjörwells 

glädjefilosofi och den människokärlek som på ett idémässigt plan värderades 

under denna tidsperiod.  

Gjörwells val att tillbringa tid i enskildhet hör också samman med möjligheten 

att avskild från andra ägna sig åt mobiliserande känslopraktiker; från Solitudens 

fönster skådar han naturen, på väggarna hänger vackra konstverk som gör honom 

glad och glädjande läsning är ett stående inslag under vistelserna i dessa rum. Det 

är till stor del även här som han på ett rituellt vis arrangerar växter. Gjörwell 

beskriver i ett brev till sin svärson hur han under sommaren njutit på Solituden. 

Där har han beskådat naturen och gravyrer, läst pastoraler, fabler och 

trädgårdsteoretikern Hirschfelds verk. Tillsammans har detta bidragit till att 

skapa ett tillstånd av förädling och lycka: 

[J]ag har där på Solituden njutit de renaste, de sötaste känslor; jag har 

just känt mig så förädlad, så genomlycklig at jag ej kunnat begripa det, 

hvarföre andra människjor slås så grufveligen med svärd och penna, för 

at härja hvarandras jord och lugn, då likväl frid och frögd kunde så 

trifvas, så förökas, inom egna, inom allas bröst.969 

Denna förkärlek för ensligheten går även igen hos Gjörwells döttrar. När Louise 

får faderns porträtt i present skriver hon och berättar att detta placerats i ett rum 
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2013). 
967 EpG 12:2 Nr 46 CCG till JNL, 14/10 1796. 
968 Fischer (2006), s. 43. 
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som kanske är nog så enkelt, men inflikar att det är där som hon mest tillbringar 

tid i enslighet ”och aldeles ostörd är lemnad åt ljufva och lyckliga känslor”.970 I ett 

svar på ett brev från sin far skriver Stafva att hon instämmer i hans reflektioner 

om den ensliga levnaden, även om detta kan verka oförenligt med hennes unga 

ålder. Stafva ger även uttryck för uppfattningen att det finns tydligt negativa 

aspekter av att vistas i sociala sammanhang. De sysselsättningar som hon ägnar 

sig åt i enslighet är också identiska med faderns – ensligheten hör samman med 

läsning, beskådandet av tavlor och utevistelser vilket allt ger upphov till lycka:  

[A]ldrig är jag mera lycklig, än då jag är ensam. Ack! Då jag har en 

vacker bok, en vacker tafla at bese, eller vid en angenäm promenade; så 

tycker jag mig äga en himmel inom mig. Ofta kunna tårar af ren vällust 

flyta ur mina ögon, så lycklig känner jag mig i min enslighet, som jag 

altid väljer framföre så många sälskaper, där ofta örat och hjertat 

såras!971 

Stafva skriver att hon ofta bett sin make om att få tillbringa så mycket tid som 

möjligt utan att behöva umgås med främmande, eftersom hon anser att de 

timmar och dagar som tillbringas i sällskap är så illa använda. Hon uppmanar 

även fadern att be Lindahl att låta henne i möjligaste mån slippa alla sådana 

besök. I ett långt brev till väninnan Kuhlman utvecklar Stafva detta resonemang 

till fullo. Här poängterar hon liksom fadern att den enslighet som hon väljer inte 

bör betraktas som misantropisk. Brevet inleds med konstaterandet att ingen  

kan vara mera elak mot sig sjelf, än jag är: jag nekar mig nästan alt 

mänskligt umgänge, alla nöjen, alla tidsfördrif och förströelser – tro 

dock ej at härtil är orsaken, at jag är misantrope eller fallen för 

melancolie (:jag vet at min öma vän samt nästan alla tro at jag är det). 

Men ack! huru orätt är icke denna supposition. Ingen i verlden kan vara 

lugnare, käna sig lyckligare eller skatta lifvet högre än jag!972 

Till sin olycka är hon dock i högsta grad en svärmerska och vurmerska, då musik, 

läsning, konst och brevskrivning alla tar besittning över hennes känslor och själ. 

Allt detta sammanlagt gör att hon inte saknar något av ”alt det som så många 

endast anse för verkligt, det at njuta lifvet, och söka at fördrifva tiden i glada 

sällskaper.” Fast hon själv kan uppskatta umgänget med vänner och andra 

människor, är hon så underligt beskaffad att hon inte kan trivas i sällskap om hon 

inte har någon sysselsättning. Detta är orsaken till att hon så sällan är ute och så 

sällan deltar i sällskap. Hon fortsätter: 

                                                             
970 EpG 12:3 Nr 4 BLA till CCG, 9/1 1797 (Avskrift). 
971 EpG 12:3 Nr 143 GEL till CCG, 1/7 1798 (Utdrag, avskrift). 
972 Lundgren (1947), s. 65.  
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Denna min lefnad har nu blifvit en sådan vana at jag har svårt at ändra 

densamma: ehuru jag väl vet at jag dömes af hela staden, och af alla som 

jag har den äran at känna, för underlig, misantrope samt mjältsjuk: Ja 

de tro sig äfven läsa det i mina anletsdrag. Men ack! kunde de äfven så 

väl läsa i min själ, huru lätt skulle de finna motsatsen häraf. Men öm 

och sensibel är jag i aldra högsta grad, at man ej sällan, vid rörande 

scener finner och ser en tår fugta mit öga, men hvilken det glada och 

fria skämtet äfven så lät [sic] aftorkar.973 

Det kan noteras till vilken grad Stafva i detta exempel fokuserar på 

känsloreaktioner som hennes far finner acceptabla; en mild form av rörelse och 

glädje beskrivs som de huvudsakliga känslolägen hon upplever i sin vardag. Detta 

tyder på att dottern även utanför sammanhang där hon kommunicerar med 

fadern är påverkad av de känslonormer som han försökt att inskärpa hos henne. 

Samtidigt utgör Stafvas val att tillbringa sin tid i avskildhet ännu en aspekt av 

hennes liv som fadern försöker styra. Liksom när det gäller dotterns tendenser 

till mjältsjuka, intar Gjörwell en ambivalent hållning till hur detta enslighetsideal 

utövas. Här uppstår åter en komplicerad gränsdragning där dotterns vilja att leva 

i enslighet ibland upphöjs, ibland motverkas av fadern. Vid ett tillfälle berömmer 

han henne för att hon, liksom han själv, kan vara nöjd och lycklig i sin enslighet, 

”med ögat än åt det oskyldiga landet, än uti den vackra boken”.974 Sin dotters 

kärlek för den ensliga levnaden och hennes tendens att förbigå nöjen betonas av 

Gjörwell inför andra som berömvärda kvaliteter. Till Leopold skriver han att 

dottern är lycklig  

genom den vishet, hvarmed hon anser och njuter sit läge, genom den 

klokhet, hvarmed hon lämnar sig åt eller inskränker bekantskaper, 

genom den enslighet, hvilken hon såsom flicka redan sökte och 

föredrog.975  

I ett brev till bergsrådinnan Norberg betonar Gjörwell hur dottern trots sin unga 

ålder och sitt behagliga utseende föredrar vården av sin åldriga svärfar framför 

”alla de nöjen, som där i staden omgifva henne, som sakna henne och nästan voro 

färdiga at föra krig med henne”.976  

Samtidigt uttrycker han önskningar om att dottern ska bli mera rörlig, synlig, 

social och välkänd i staden Norrköping. I denna kritik tycks det finnas en 

genusaspekt, då Gjörwell betonar att han i sitt yrkesliv tvingas ut i det offentliga 

och därmed förtjänar att söka vila i sin reträtt. Han skriver till dottern: ”det är 

sant, jag älskar min retraite, men jag är dock nästan alla dagar ute”.977 Dotterns 

                                                             
973 Lundgren (1947), s. 66. 
974 EpG 12:1 Nr 32 CCG till GEL och JNL, 28/8 1791. Se även EpG 12:4 Nr 27 CCG till GEL, 2/5 1799 
där Gjörwell kommenterar dotterns ”för ensligheten helgade känsla”.  
975 EpG 12:3 Nr 44 CCG till Carl Gustaf Leopold, 21/6 1797.  
976 EpG 12:3 Nr 24 CCG till Sophie Henriette Norberg, 3/4 1797. 
977 EpG 12:1 Nr 71 CCG till GEL, 13/2 1792. 
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val att tillbringa sin tid i enslighet anses inte skälig i samma mån, då hon kan 

tillbringa all sin tid i den privata sfären. När Stafva förlorar sitt barn blir 

ensligheten en aspekt som fadern särskilt riktar in sig på. Hans råd för hur hon 

kan främja sin glädje är alla inriktade på aktiviteter i andras sällskap utanför 

hemmet.978 I ett brev till sin då 29-åriga dotter vars make är ute på resa skriver 

Gjörwell flera år senare: ”Söta lilla Stafva! Håll dig ej alt för mycket inne, utan gå 

el. far ut medan den vackra årstiden ännu räcker. Det ensliga stillasittandet 

skadar både kroppen och sinnet.”979 Även Louise som med tiden verkar tyngas 

allt mer av hushållsarbete, barnuppfostran och lungsjukdom påpekar 

enslighetens skadliga effekter. Stafva har i ett tidigare brev beskrivit sin dåliga 

hälsa och systern svarar: 

[O]m du kan så drick brun [sic] i sommar det tror jag skulle sätta din 

kropp i ordning. – då får du också mera umgänge med mänskor hvilket 

är ganska nyttigt för humeuret, jag är fallen som du för ensligheten – 

men tro mig ingen ting är skadligare.980 

Den lyckobringande ensligheten är ett ideal som måste praktiseras med 

försiktighet.  

 

Sammanfattning 
 

 

I detta kapitel har den gjörwellska uppskattningen för naturen behandlats. För 

Carl Christoffer Gjörwell har naturen en funktion av rumslig emotionell 

tillflyktsort och naturvistelser ger genomgående upphov till känslor av lycka och 

glädje. Naturvistelsen kan således definieras som en känslopraktik med säker 

utgång. Gjörwell ansluter sig till en rousseauansk typ av natursyn och betraktar 

naturen som helt igenom god. Naturens goda och ädla karaktär innebär i 

förlängningen att de känslor som den ger upphov till får en förädlande inverkan. 

Naturvistandet blir därför något som gör att kontakt med mer sinnliga och 

urbana nöjen kan undvikas. Gjörwells naturvistande anknyter även till samtida 

tankar enligt vilka privat dygd betraktades som något som kunde odlas i 

enskildhet, på avstånd från civilisation och samhälle. Den högsta dygden 

betraktades samtidigt som ouppnåelig för den stora folkmassan. På liknande sätt 

                                                             
978 EpG 12:1 Nr 86 CCG till JNL, 6/7 1792; EpG 12:1 Nr 88 CCG till GEL, 22/7 1792.  
979 EpG 12:3 Nr 159 CCG till GEL, 21/8 1798. 
980 Riksarkivet, SE/RA/721395/ Nr 47 BLA till GEL, 10/11 1803. 
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som med hans vänskapspraktiker blir naturvistelserna och de känslor som följer 

på dessa ett sätt för Gjörwell att bekräfta den egna utvaldheten. 

1700-talet karaktäriserades av ett ökande intresse för naturens estetiska 

kvaliteter och de känslor som dessa kunde ge upphov till. Tidigare rådande 

klassicistiska estetiska principer hade premierat symmetri och regelbundenhet. I 

reaktion mot detta uppstod under 1700-talet en ökande uppskattning för det 

oregelbundna, kontrastfulla och oöverskådliga i naturen. Detta ideal 

materialiserades i den engelska trädgården. Under 1700-talet etablerades även 

nya estetiska kategorier för att beskriva de nya preferenserna. Det ”sublima” 

refererade till den reaktion som föremål av stor rymd eller massa gav upphov till 

och begreppet kunde relateras till en allt starkare uppskattning för det vilda och 

dramatiska i naturen. Edmund Burke, särskilt inflytelserik i etablerandet av detta 

begrepp, drog en tydlig skiljelinje mellan det sköna och det sublima. Medan det 

sköna var kvinnligt konnoterat och betraktades som attraherande och lugnande, 

låg grunden till det sublima i det storslagna och överväldigande som hotade 

människans självbevarelse. I den gjörwellska kretsen är det just det sköna som 

uppskattas i naturen och naturens skönhet anses även ge upphov till känslor av 

lugn och glädje. Den gjörwellska naturuppfattningen kontrasterar således mot 

den mer stormiga natursyn som började göra sig gällande mot seklets slut. Den 

gjörwellska kretsen speglar samtida normer genom att starkt betona betydelsen 

av variation i estetiska intryck. Variationen av synintryck är även direkt relaterad 

till uppkomsten av känslor. 

Den starka koppling som görs mellan beskådandet av naturen och känslor av 

lycka leder Gjörwell till att göra sinnrika estetiska arrangemang på naturtema. 

Med stigande ålder (och ekonomisk utsatthet) får detta beteende en alltmer 

rituell karaktär som lånar drag från pastoralen. Detta kan ses som en etablerad 

rituell känslopraktik med syfte att kontinuerligt mobilisera önskvärda känslor 

hos sig själv. För Gjörwell ger dessa praktiker upphov till mer än tillfälliga 

lyckokänslor. Han anser att den estetiska upplevelsen av natur och växter 

förändrar hans biologiska konstitution genom att omorganisera hans 

nervsystem. I sin uppfattning av naturens stärkande effekt på nerverna kunde 

han finna stöd i samtida medicinska teorier enligt vilka nervösa besvär betraktas 

som en civilisationsåkomma. 

Trots att naturen betraktas som en oskuldsfull fristad bortom civilisationen 

utgör läsning en central del av naturvistelsen för Gjörwell. Ute i naturen läser han 

didaktisk litteratur som beskriver dess glädjande och tröstande kraft. Detta blir 

även den effekt som naturen får på Gjörwells sinnesstämning. Tillsammans har 

läsning och naturvistelser kraft att förvandla mycket obehagliga sinnesintryck till 

känslor av lycka. Detta kan betraktas som att Gjörwell är tränad i att hantera 

emotiver. Samtida sensualistiska filosofiska utgångspunkter som drog en direkt 

koppling mellan sinnesintryck och känsla understödde Gjörwells praktik av att 

byta ut negativa sinnesintryck mot positiva.  
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Den lycka som Gjörwell upplever i naturen blir även den normativ. Trots att 

förmågan att känna för naturen framställs som en exklusiv egenskap, blir han 

förbryllad när andra inte får en lika positiv känslomässig effekt av naturvistelser 

som han själv. Gjörwells påtagliga idealisering av naturen kan kontrasteras mot 

medlemmar ur den gjörwellska kretsen som faktiskt lever på landet och för vilka 

naturen inte utgör en tillflyktsort. 

Ensligheten betraktas även som en källa till glädje eller lycka som ofta, men 

inte nödvändigtvis, är relaterad till naturen. Ensligheten utgör även den en form 

av rumslig emotionell tillflyktsort. Den är fri från yttre influenser som kan 

påverka känslorna negativt, exempelvis sårande aspekter av den sociala tillvaron. 

I avskildhet kan de gjörwellska familjemedlemmarna ägna sig åt mobiliserande 

känslopraktiker. Även om Gjörwell kan framställa ensligheten som en flykt från 

det offentliga, betonar han samtidigt sin position som en glad och filantropisk 

eremit. I detta speglar han samtida ideal. Ensligheten kunde dock även betraktas 

som skadlig om den inte utövades i lämplig grad. Gjörwell visar därför på en 

ambivalent inställning gentemot dottern Stafvas val att främst tillbringa tid i 

enskildhet. Detta tycks vara relaterat till en könsaspekt; medan Gjörwells reträtt 

utgör en belöning för den tid som han måste vistas i det offentliga är dottern till 

skillnad fri att tillbringa all sin tid i det privata. En sådan isolering tycks både 

Gjörwell och dottern Louise betrakta som skadlig.  
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10 

SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION 
 

 

 

 

Så, vad kan då sägas om det gjörwellska exemplet? Hur tog sig 

sensibilitetskulturen uttryck i vardagsliv och sociala relationer i en borgerlig 

familj under slutet av 1700-talet? Hur kom aspekter av makt, kön, klass, social 

position och sexualitet till uttryck? Hur kan en analys av det gjörwellska exemplet 

bidra till en problematisering och utveckling av nuvarande känslohistoriska 

teoretiska utgångspunkter? 

I denna avhandling har visats hur familjen Gjörwell i vissa avseenden kan 

betraktas som en emotionell gemenskap enligt Barbara Rosenweins definition. I 

familjen finns en tendens att främst kommunicera känslor av glädje och lycka 

med varandra. Man gestaltar även sig själv och varandra i en glad dager genom 

att betona det egna glada sinnelaget och övriga familjemedlemmars glada 

utseende. Uttryck för sensibilitet, det vill säga uttryck för ”rörelse”, är också ofta 

relaterade till känslor av glädje och lycka, i synnerhet över familjemedlemmars 

lyckliga livsomständigheter eller tankar på den glada tid man tillbringat 

tillsammans. I familjen finns samtidigt en tendens att inte uppehålla sig vid 

negativa känslor som sorg eller chock. Den glada normen finns även tydligt 

uttalad i vad Gjörwell benämner som en praktisk filosofi, en filosofi om lyckans 

uppnående. Enligt Rosenwein baseras en emotionell gemenskap huvudsakligen 

på gemensamma värderingar och intressen. I familjen Gjörwell delar man också 

flera intressen och ideal som i sin tur är relaterade till känslor. Tycke för 

sentimental läsning, en idealisering av den lyckobringande vänskapen, en 

känslofull relation till naturen och en uppskattning av den lycka som ensligheten 

ger kan skönjas i olika grad hos familjemedlemmarna.  

Samtidigt tycks den gjörwellska emotionella gemenskapen främst utgå från 

vad Gjörwell värderar som positivt för sitt eget välbefinnande, det vill säga hans 

behov av att genom ett lyckligt familjeliv kompensera för sina yrkesmässiga 

besvikelser. I denna avhandling har det exemplifierats hur Carl Christoffer 

Gjörwell intar, eller i alla fall försöker att inta, en maktposition gentemot 

familjemedlemmars och vänners sätt att hantera sina känsloliv Detta gör han 

genom att använda sig av olika reglerande känslopraktiker, det vill säga praktiker 

med syfte att insocialiera känslonormer hos någon annan. Dessa praktiker kan 

fungera implicit, det vill säga genom att Gjörwell betonar hur hans egen lycka i 

livet är beroende av de övriga familjemedlemmarnas. Praktikerna kan även vara 

explicita, genom att Gjörwell direkt förmanar familjemedlemmar och vänner att 



 

271 

inte ge uttryck för melankoli. Dessa försök till kontrollutövning berör flera 

aspekter av familjemedlemmars och vänners liv.  

I sin relation till sina barn tycks Carl Christoffer Gjörwell vara influerad av ett 

nytt slags föräldraskap som idealiserades under 1700-talet. Denna nya 

uppfostringsmodell gjorde gällande att tillgivenhet, ömhet och övertalning hellre 

än stränghet och bestraffning skulle användas i uppfostran. Föräldrarna skulle 

även enligt detta ideal vara vänner till sina barn. Fastän maktfördelningen inom 

familjen teoretiskt sett utjämnades, innebar detta nyare förhållningssätt inte 

nödvändigtvis att familjeöverhuvudets auktoritet minskade. Istället kunde denna 

upprätthållas genom en mer subtilt verkande och manipulativ maktform. Denna 

studie har behandlat hur Carl Christoffer Gjörwell använder känslor som ett 

förhandlings- eller utpressningsmedel. På spel i denna förhandling står hans 

faderliga kärlek och hans eget känslomässiga välmående. Underförstått eller 

uttryckligen hävdar Gjörwell att barnens oförmåga att leva upp till hans krav får 

som konsekvens att hans faderliga tillgivenhet minskar. Han uppger även att 

deras melankoli skapar lidande för honom själv. Gjörwells försök att särskilt 

kontrollera dottern Stafvas sätt att hantera sina känslor påverkar hennes tillvaro 

på flera sätt. Gjörwell vill styra vilken litteratur som Stafva läser, hur hon 

upprätthåller och bevarar minnen från sina vänskapsrelationer och hur hon 

tillbringar sin tid i enskildhet. Sin hustrus känslosamhet tycks Gjörwell betrakta 

och hantera på ett annat sätt än sina barns. Genom att undanhålla information 

om familjens ekonomi och familjemedlemmars hälsa och säkerhet kan han 

kontrollera hustruns känslor och undvika uppkomsten av vad han betraktar som 

negativa och hälsofarliga känsloreaktioner. På liknande vis som hans barn, 

fostras även Gjörwells unga vänner in i hans lyckofilosofi. Gjörwell är den äldre, 

mer etablerade parten som intar rollen av far, lärare, välgörare och mentor i 

vänskapsrelationen. Gjörwells vänskaper kan därigenom ses som en utvidgning 

av den emotionella gemenskapen.  

Monique Scheer påpekar vikten av att se till de praktiker som bygger upp en 

emotionell gemenskap, emotionell regim eller ett habitus. Dessa riskerar annars 

att bli statiska begrepp. Det gjörwellska exemplet synliggör hur en emotionell 

gemenskap kan skapas genom reglerande känslopraktiker. I det gjörwellska 

exemplet upprättas en gemenskap genom att någon sitter på definitionsrätt över 

hur känslor bör värderas och aktivt försöker att iscensätta dessa värderingar i 

praktiken. I egenskap av make, far och äldre vän med ett stort kontaktnät besitter 

Gjörwell både formellt och informellt en överordnad position. Det gjörwellska 

exemplet illustrerar därmed att maktfrågor är något som bör beaktas i analysen 

av en emotionell gemenskap. Rosenwein beskriver den interna dynamiken i en 

sådan gemenskap som relativt problemfri. Om en individ inte uppskattar de 

känslonormer som råder i dess primära emotionella gemenskap finns 

möjligheten att söka upp en annan. Men är denna typ av mobilitet alltid ett 

realistiskt alternativ? Historiskt sett borde den alltid ha kringskurits markant av 
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aspekter som kön, ekonomiska förutsättningar och social position. Vad utgör då 

en emotionell gemenskap om man tvingas in i den och inte kan lämna den?981  

Det är viktigt att betona hur gemenskapen i det gjörwellska fallet samtidigt 

utgör en process eller ambition, snarare än ett faktum. Gjörwell tycks bedriva ett 

ständigt arbete för att inskärpa vikten av de lyckorelaterade känslonormer som 

han själv omfamnar. Detta inkluderar att underkänna och motarbeta vad som 

under alla omständigheter måste betraktas som normala uttryck för sorg eller 

melankoli, tydligast exemplifierat i hur Stafva Lindahl inte tillåts sörja sitt döda 

barn. Gjörwells syn på lycka är tydligt influerad av upplysningstida värderingar 

enligt vilka sökandet och uppnåendet av lycka definierades som något självklart, 

ibland till och med en slags plikt. Dessa värderingar har präglat hur denna känsla 

uppfattas än idag. I vår samtid har idén om lycka som ett personligt val kritiserats 

för att lägga en orimlig press på individen att skapa lycka i sitt eget liv. Denna idé 

har också ansetts vara politiskt och socialt passiviserande genom att få individer 

att acceptera sociala villkor som i sig skapar olycka. Med utgångspunkten att 

lycka är något som individen kan välja att uppleva, lägger Gjörwell ett liknande 

ansvar på familjemedlemmar och vänner att främst ge uttryck för denna känsla. 

Betraktat utifrån William Reddys teoretiska perspektiv kan man hävda att 

Gjörwell skapar lidande för sina barn genom att begränsa deras möjligheter att 

sondera olika möjliga känslolägen. I Gjörwells uppfattning om lycka som ett 

personligt val finns dock ambivalenta drag. Individen kan ibland betraktas som 

ett offer för sin neurologiska konstitution och därmed anses vara utan skuld för 

olämpliga beteenden eller uttryck för häftiga känslor. Detta är en fråga som gör 

sig gällande än i dag: i vilken grad ansvarar vi för våra egna känsloliv och i vilken 

grad styrs vi av vår biologi? 

Eftervärlden har dock uppfattat Gjörwell som allt annat än auktoritär. Liksom 

flertalet andra manliga representanter för 1700-talets sensibilitetskultur har han 

istället tillskrivits feminina och infantila drag. I denna avhandling framgår hur 

flera aspekter av Gjörwells liv senare gavs feminina konnotationer. Vissa 

innehade även sådana konnotationer redan under hans livstid. Gjörwell var inte 

borgaren som trängde sig fram på en hänsynslös marknad. Ett av hans främsta 

mål var snarare att fly den offentliga sfären och skapa en emotionell tillflyktsort 

där han kunde avgränsa sig från den bitterhet och sorg han upplevde i sitt 

yrkesliv. Den litteratur som han älskade allra mest var pastoralen. Andrew Ettin 

betonar hur de värderingar som representeras i denna genre skiljer sig markant 

från de traditionellt maskulina. Pastoralen tar avstånd från våld, hängivelse till 

yrkeslivet, ackumulering av makt och berömmelse. På så sätt menar Ettin att 

pastoralen ger uttryck för “the conventionally ‘feminine’ part of the human 

temperament.”982 Gjörwells kärlek till naturen och dess estetiska uppenbarelse 

fokuserade på liknande vis på dess stillsamma, leende och feminint konnoterade 

                                                             
981 Reddys term emotionell regim skulle kunna anses vara passande, men detta begrepp syftar 
specifikt på känslonormer som präglar ett samhälle på politisk och strukturell nivå.  
982 Ettin (1984), s. 148-149. 
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sköna aspekter, inte på det kraftfulla och dramatiskt sublima. Gjörwell utförde 

själv välgörande handlingar. Men han lade även tid på att omsorgsfullt nedteckna 

och upprepade gånger läsa beskrivningar av handlingar som utförts av andra. 

Detta för att bekräfta sin egen dygdighet. Denna typ av medlidande utan aktiv 

handling kom att definieras som omanlig av bland andra Immanuel Kant mot 

1700-talets slut.  

I de sätt varpå Gjörwell definierats kan en parallell dras till den tyska 

vänskapskultens företrädare Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Liksom Gjörwell 

har Gleims uttryckssätt beskrivits som affekterat, överdrivet och feminint. 

Litteraturvetaren Simon Richter har hävdat att Gleim placerats in i en diskurs 

som senare skulle komma att definieras som homosexuell. I Gjörwells fall räcker 

det med att konstatera att han av eftervärlden har placerats in i en diskurs med 

klart omanliga konnotationer. Peter Hansen beskriver hur idealtypen för den 

sentimentale mannen förevisade många av de karaktärsdrag som senare skulle 

kopplas till den borgerliga kvinnan. Karin Johannisson beskriver i sin tur hur den 

känslosamhet och känslighet som tog sig uttryck på 1700-talet under det följande 

seklet kom att placeras hos kvinnan, i det privata. Det är därför talande hur Oscar 

Levertin efter läsningen av familjens brev år 1896 måste erkänna att han 

”svärmar” för den sensibla Stafva Lindahl, samtidigt som han betraktar fadern, 

med sin jämförelsevis tillbakahållna känslosamhet, som omanlig.983 Medan 

Gjörwells känslofulla uttryckssätt blivit oförenligt med ett manligt uppträdande, 

utgör hans dotters känslosamhet fortfarande ett attraktivt kvinnligt attribut. På 

liknande vis omvandlas synen på de gjörwellska vänskapsrelationerna över tid. 

För Carl Christoffer Gjörwell kännetecknas vänskapen av dess ädelhet och dygd. 

Den är högt värderad och tänkt att förevisas, inför både familj och eftervärlden. 

Medan Stafva Lindahl uppmanas att förstöra eller lämna ifrån sig de brev som 

hon utbytt med unga manliga vänner, bevarar Gjörwell omsorgsfullt sin 

passionerade korrespondens med unga män för att den med tiden ska nå 

allmänhetens ögon. Talande är även hur Gjörwell för eftervärlden tycks känna ett 

behov att förklara karaktären av sin relation till en ung kvinnlig vän, medan hans 

beskrivningar av relationen till den unge Mandorff läggs till hans samling utan en 

kommentar. Med tiden är det denna relation som omvandlats till något 

uppseendeväckande. Det gjörwellska exemplet visar också på vikten av att 

betrakta vänskapsrelationer ur deras samtida kontext. I Sverige är det inte längre 

norm för män att överskölja vänner av samma kön med kyssar. Men det är inte 

heller norm för en kvinna att med glättighet förmedla att hon just blivit kysst och 

klappad på baken av sin svärfar. Det gjörwellska exemplet visar att normer för 

hur vi hälsar på och berör varandra har förändrats markant sedan 1700-talet. 

Den femininitet och barnslighet som eftervärlden skulle tillskriva honom, står i 

skarp kontrast till hur Carl Christoffer Gjörwell betraktar sig själv. Gjörwell ser 

                                                             
983 Levertin (1896), s. 222. Som nämndes i inledningen ansåg Levertin att drag av ”from gammal 
mamsell” präglade Gjörwell. Se s. 5. 
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sig som innehavare av en stark nervorganisation och själslig styrka, egenskaper 

som var manligt konnoterade i samtiden. Han kontrasterar sig också mot män 

som inte har denna biologiska förutsättning att uppleva glädje och sätta sig över 

motgångar i livet. Man kan säga att Gjörwell betraktar glädje som ett tecken på 

styrka och styrka i sig som ett tecken på manlighet. Gjörwells uppskattning för 

det lugna och sköna i naturen blir således en praktik som stärker hans redan 

starka konstitution. Ute i naturen fjärmar han sig från civilisationens amoraliska 

och förvekligande aspekter. Paradoxalt nog uppfattar sig således Gjörwell som 

manlig, när han av eftervärlden bedömts som det precis motsatta. I Gjörwells 

samtid kunde en sensibel patologi vara statusfylld även för män. Denna koppling 

mellan neurologisk sårbarhet och status tycks Gjörwell inte alls värdera. Under 

dessa omständigheter kan man fråga sig hur han betraktar manligheten hos sin 

son som låter sig nedslås av motgångar? Och hur han egentligen ser på vännen 

Leopold som själv uppger sig lida av den (enligt Gjörwell) feminint konnoterade 

nervsjukan? Hur betraktade dessa män själva sin manlighet? Hur relationen 

mellan sensibilitet och manlighet förändras under 1700-talet är en fråga värd att 

undersöka närmare. Nervös patologi är samtidigt något som Gjörwell med 

tydlighet placerar hos sin hustru. I hans sätt att beskriva Brita Nora är det 

paradoxalt nog de roller som en kvinnas nervorganisation ansågs göra henne 

särskilt lämpad för – maka och mor – som frestar på hennes konstitution. Det är 

inte studier eller förehavanden ute i den manliga offentligheten som tär på 

hennes nerver, det är ömhet och oro för sina närmsta som genom sin intensitet 

anses skada både sinne och hälsa. 

Historiker som Jonas Liliequist har framhållit hur ett nytt manlighetsideal 

utvecklades under 1700-talets slut. Tidigare normer som föreskrivit att män 

snabbt skulle ge gensvar på oförrätter och fysiskt försvara den egna äran började 

ge vika för ett manligt ideal centrerat kring dygd, idogt arbete i det allmännas 

tjänst och förmågan att umgås med andra i vänskapliga umgängesformer. Detta 

ideal skulle Carl Christoffer Gjörwell troligtvis själv anse att han uppfyllde. 

Visserligen vill han lämna arbetslivet och den offentliga sfären, men detta med 

hänvisning till sin långa karriär som har berättigat honom till vila. Han anser sig 

under årtionden ha tjänat det allmänna och befordrat nationens lärdom. Hans 

känslosamhet visar på hans dygdighet och han odlar i allra högsta grad sin 

förmåga att umgås på vänskaplig fot med andra. Sammantaget visar det 

gjörwellska exemplet således med stor tydlighet på manlighetens föränderlighet 

över tid.  

Vad säger då det gjörwellska exemplet om känsla och klass? I avhandlingens 

inledning citerades Johan Gabriel Oxenstierna som efter att ha tackat nej till en 

inbjudan att besöka Gjörwell på landet kommenterade den senares affekterade 

sätt att uttrycka sig. Martin Lamm betraktade det som att Oxenstiernas åsikt 

grundade sig i männens olika klasstillhörigheter – det fanns en skillnad mellan 

en privat, adlig sensibilitet och en offentlig, borgerlig form. Peter Hansen har 

stämt in i denna tolkning och betraktat Gjörwells beteende som ett sätt att 
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manifestera sin förtjänst inför andra, utan hänvisningar till börd och rang. Denna 

studie har enligt mig bekräftat att det förhöll sig så, även om Gjörwells 

känslosamhet var av en något mer privat karaktär än vad tidigare forskning gjort 

gällande. Nyckelaspekten utgörs här av känslans koppling till dygd, i sig ett 

mycket centralt koncept under detta sekel. William Reddy har betonat hur 

sensibilitetens nära relation till dygd fick som konsekvens att känslor uttrycktes 

med allt högre intensitet under 1700-talets slut – förmågan att uppbåda en viss 

känsla togs som bekräftelse på individuell dygd. För Carl Christoffer Gjörwell 

finns också ett särskilt incitament för att bekräfta sin dygdighet i det privata. Han 

betraktar sig som missunnad i sitt yrkesliv. Han har förnekats det som ett träget 

utfört arbetsliv rimligen borde ge: en lön att leva på. Han har bemötts med otack 

och förolämpningar. Det blir därför än mer angeläget för honom att bekräfta sin 

förtjänst på annat sätt. Gjörwells känslosamhet och intressen är också på ett 

tydligt vis kopplade till dygd, i sig betraktad som något exklusivt och ouppnåeligt 

för den stora massan under denna tid. Förmågan att beröras och känna 

medlidande visar på dygdighet, vänskapen är ädel och dygdig, naturen likaså. I 

enslighet kan individen än mer kultivera sin egen dygd. Gjörwell anser till och 

med att de känslor som uppkommer i läsningen av Salomon Gessners verk skiljer 

ut läsaren från ”hopen, så den högre som den lägre”.984 Gjörwells känslosamhet 

bidrar således till att befästa hans sociala position. Hans betoning av glädje är 

även den relaterad till personlig status. Glädjen utgör del i en strategisk 

kommunicerande känslopraktik – genom uppvisandet av ett glatt sinnelag kan 

Gjörwell dölja de negativa konsekvenser som hans arbetsliv haft för honom. 

Glädjen utgör således ett sätt för Gjörwell att bevara sin heder och 

självuppskattning både inför sig själv och i det offentliga. 

Den sensibla känslosamhetens koppling till status synliggörs även på ett 

tydligt vis hos Stafva Lindahl. Genom hänvisningar till sin stora sensibilitet kan 

hon skilja ut sig från omgivningen. Det tycks vara få runt omkring henne som kan 

känna lika djupt som hon, särskilt inte i den lilla orten Norrköping. Genom att 

betona hur hon undviker intryck eller konstyttringar som skulle kunna fresta på 

hennes sensibilitet, till exempel berörande pjäser och viss musik, kan hon 

förevisa hur hon själv inte är ansvarig för att förstärka dess patologiska tendenser. 

Kvar finns till slut bara en konstitutionell förfining.  

Familjen Gjörwells klassförankring synliggörs även i den uppmärksamhet 

som Gjörwell själv riktar mot hedervärda och renliga fattiga och den avsmak som 

uttrycks för de som inte speglar prydliga medelklassnormer. Onekligen framstår 

Stockholmstraktens fattigare invånare ibland som statister i sentimentala eller 

lantligt idylliska scenarier som iscensätts av Gjörwell. 

I avhandlingens inledning refererades till Scheers diskussion av termen 

”emotionell stil”. Scheer menade att detta uttryck var mindre bindande och visade 

på större medvetenhet än Bourdieus ”habitus”. Praktiker med sin rot i habitus 

                                                             
984 EpG 12:2 Nr 92 CCG till GEL, 29/4 1796. 
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präglades i konstrast av ett omedvetet sinne för det korrekta beteendet i en given 

situation. Enligt Scheer skulle just den intensiva känslosamhet som 

kännetecknade sentimentalismens era kunna betraktas som en emotionell stil 

snarare än habitus. Detta beroende på att den var  

 

relatively easily reversed and many chose not to participate in it to begin 

with. The rejection of this style conformed to a bourgeois habitus that 

Bourdieu describes as “the refusal to surrender to nature, which is the 

mark of dominant groups—who start with self-control.”985 

Sentimentaliteten skulle enligt Scheer istället vara exempel på en motkultur som 

utmanar ett dominerande habitus. Hellre än att som Bourdieu betrakta denna 

känslosamhet som mindre kontrollerad, skulle man enligt en praktikteoretisk 

ansats undersöka normer inom motkulturen och det sätt varpå den utmanar ett 

dominerande habitus. Scheers ordval av ”reversed” anser jag vara missvisande i 

detta sammanhang. Detta antyder att det skulle ha skett en slags tillbakarullning 

efter sentimentalismens intåg, det vill säga att efter sentimentaliteten förlorat i 

status återställdes ordningen till ett tidigare rådande tillstånd. Snarare än att 

betrakta 1800-talets borgerliga känslosamhet som en tillbakagång skulle det 

kunna hävdas att de känslonormer som etablerades under senare delen av detta 

sekel innebar en starkare känslomässig kontroll, i alla fall av män, än vad som 

tidigare varit rådande. Som beskrevs i avhandlingens inledning tycks gråt ha varit 

ett normalt inslag under gudstjänsten även innan 1700-talet. Även 

stormaktstidens män kunde tillstå att de grät. Det skulle även kunna hävdas att 

den introspektion och subjektivitet som var del av sensibilitetskulturen är 

aspekter som fortfarande utgör en central del av modern kultur. Som Otto Fischer 

hävdar kan sentimentaliteten betraktas som ”ett bortträngt arv i vår egen tids 

subjektskonstituerande praktiker”.986 

Frågan om den gjörwellska sensibiliteten eller sentimentaliteten bör betraktas 

som en motkultur lämnar jag öppen. Med dess fokus på hem och lyckliga 

familjerelationer utgör den på ett sätt början av den utveckling som skulle leda 

till borgerlig dominans under 1800-talet. Den manliga sentimentaliteten kom 

sedan visserligen att med besked förkastas av borgerliga män. Detta 

exemplifieras tydligt i de förklenande omdömen som det sena 1800-talets 

litteraturhistoriker yttrar över 1700-talets känslosamma män. William Reddy har 

betraktat sentimentaliteten som en slags motkultur mot det franska hovets rigida 

hierarkier, en motkultur som sedan i sig kom att utgöra en tvingande norm mot 

seklets slut. Frågor om potentiella svenska emotionella regimer är för stora att 

behandlas i denna studie. Det kan dock konstateras att Gjörwells glada 

sentimentalitet framstår som en reaktion mot en nyckfull och missunnsam 

kungamakt. Motkultur är i sig en term kanske mer applicerbar på det sena 1700-

                                                             
985 Scheer (2012), s. 217. 
986 Fischer (2009), s. 330. 
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talets Sturm und Drang-influerade sensibilitet, som på ett uttryckligt sätt 

förkastade samtida konventioner. I det gjörwellska exemplet synliggörs hur 

konflikt mellan dessa olika former av sensibilitet uppstår. Båda dessa 

sensibilitetsformer tycks i sin tur skilja sig från en adlig. Det kan även noteras att 

den som under några år av det sena 1700-talet var rikets mäktigaste man – Gustaf 

Adolf Reuterholm – var känd för sin sensibilitet. Denna betraktades dock i sin tur 

som förkonstlad av somliga i samtiden. Sensibilitetskulturen var således ett 

komplext fenomen, som innehöll flera skilda riktningar eller strömningar 

samtidigt.  

Medvetenhet skulle enligt Scheer vara en faktor som skiljer en emotionell stil 

från habitus. Medvetenhet är just också något som i hög grad präglar de 

gjörwellska känslopraktikerna. Detta synliggörs särskilt tydligt hos Gjörwell själv. 

Gjörwell använder sig på ett medvetet sätt av olika typer av media och estetiska 

arrangemang för att byta sinnesstämning. Han arrangerar växter på ett rituellt 

vis i syfte att känna glädje, undviker medvetet läsning av melankolisk eller 

drastisk litteratur och söker sig medvetet ut till Stockholmstraktens vackra 

omgivningar för att uppleva behagliga känslor. I enskildhet ägnar han sig åt flera 

olika typer av mobiliserande känslopraktiker för att uppbåda en glad 

sinnesstämning. Hans sätt att betrakta känslor finns även tydligt uttalat i ett 

egenhändigt konstruerat tankesystem och hans försök att influera och kontrollera 

familjemedlemmars och vänners känslohantering måste betraktas som en 

medveten praktik. Att så är fallet är egentligen inte underligt. Om känslor är 

något som under en tidsperiod diskuteras i litteratur, filosofi och medicinsk 

forskning borde de rimligen avsätta sig i människors vardagliga medvetenhet. 

Detta till skillnad från perioder där känslor inte gör samma avtryck i offentliga 

diskussioner eller innehar samma status som de gjorde under 1700-talet. I 

samtiden gavs känslor även en betydande roll i äktenskapet. En borgerlig hustru 

skulle ge uttryck för ett glättigt väsende och förmå att trösta sin make, utmattad 

av omsorger och göromål. Med utgångspunkt i familjen Gjörwells knappa 

ekonomiska omständigheter betraktades detta som en särskilt central del av 

Stafva Lindahls äktenskapliga plikter. En kvinnas sinnestillstånd ansågs även 

vara centralt för hennes möjlighet att bringa ett friskt och välskapt barn in i 

världen – i det lindahlska fallet en viktig fråga eftersom de utan arvingar 

riskerade att förlora sin förmögenhet. Starka sinnesintryck och känsloupplevelser 

ansågs även kunna leda till sjukdom, till och med död. Känslor var därmed något 

som var viktigt att förhålla sig till i vardagen. Oavsett om sensibiliteten eller 

sentimentaliteten utgjorde en emotionell stil eller var del av habitus, hade den ett 

stort inflytande på den gjörwellska familjens vardagliga praktiker.   

Bakom många av de mer medvetet utförda gjörwellska känslopraktikerna 

löper den sensualistiska filosofin, som drog en direkt koppling mellan 

sinnesintryck och känsloupplevelse. Den sensualistiska filosofin gjorde det till 

exempel logiskt att använda skönlitteratur som ett sätt att öva på vissa känslor. I 

och med den stora kraft som intryck utifrån ansågs ha på sinnet blev val av läsning 
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mer än en fråga om preferens – läsning kunde utgöra en potentiellt skadlig 

praktik, både känslomässigt, moraliskt och fysiskt. Jag skulle vilja hävda att 

influenserna från den sensualistiska filosofin gör att Gjörwells känslopraktiker i 

vissa avseenden ter sig påfallande moderna. Paralleller kan dras mellan hans sätt 

att kontinuerligt fokusera på positiva sinnesintryck och nutida kognitiv och 

neurologisk forskning som gör gällande att individen genom sina tankar och sitt 

handlande kan förändra sin hjärnas struktur. ”Rewire the brain” är en term som 

kommit att användas för att förklara denna process.987 I Hardwiring happiness 

– the practical science of reshaping your brain and your life presenterar 

neuropsykologen Rick Hanson en metod för individen att uppnå en mer 

beständig form av lycka. Hansons metod fokuserar på att stanna upp och ta in det 

goda i omgivningen. Han skriver: 

 

You won’t need a background in neuroscience or psychology to 

understand these ideas. I’ve distilled them down to four simple steps 

with the acronym HEAL: Have a positive experience. Enrich it. Absorb 

it. Link positive and negative material so that positive soothes and even 

replaces negative.988  

Med utgångspunkt i nutida teorier skulle man kunna hävda att Gjörwells tendens 

att fokusera på positiva upplevelser och hans metod att byta ut negativa intryck 

mot positiva, faktiskt kan ha påverkat hans hjärnas funktionssätt och gjort 

honom mer benägen att uppleva lycka. Denna metod ville han sedan, som en slags 

känslans patriark, lära ut till andra.  

 

 

                                                             
987 Arjen Van Ooyen & Markus Butz-Ostendorf, The Rewiring Brain. A Computational Approach to 
Structural Plasticity in the Adult Brain [Elektronisk resurs] (Academic Press, 2017). Denna term 
används även i självhjälpsböcker: Catherine M. Pittman & Elizabeth M. Karle, Rewire your anxious 
brain. How to use the neuroscience of fear to end anxiety, panic, & worry (Oakland, CA, 2015); Linda 
Graham, Bouncing back. Rewiring your brain for maximum resilience and well-being (Novato, CA, 
2013).  
988 Rick Hanson, Hardwiring happiness. The practical science of reshaping your brain and your life 
(London, 2013), s. 1.  
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Summary 
 

Patriarch of Feeling - Sensibility and Emotional Practices in the Family and 

Friendship Circle of Carl Christoffer Gjörwell, c. 1790-1810 

This dissertation is a study of how the 18th-century culture of sensibility was 

expressed in the everyday practices and social relations of a Swedish bourgeois 

family by the name of Gjörwell. The Gjörwell family was headed by prolific 

publicist, publisher and royal librarian Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811) and 

served as the centre of a wide circle of friends and acquaintances in late 18th-

century Stockholm. Apart from his work in Sweden’s bourgeoning literary field, 

Gjörwell has become known for amassing what is arguably one of the largest 

private collections of letters that exists in Sweden from the latter half of the 18th 

century. Encompassing letters to and from patrons, colleagues, acquaintances, 

family and friends, this collection has been viewed as a social and cultural 

historical document without equivalent from its time. It has especially been 

recognised for the vivid and detailed depiction it gives of the Gjörwell family life. 

Paradoxically, the vastness of this collection seems to have had a deterring effect 

on researchers and large parts have remained unexplored.  

Apart from his literary work, Gjörwell has become known as one of the first 

Swedish representatives of the emotional expressiveness that characterised the 

latter half of the 18th century. During this period, developments in the fields of 

philosophy, literature and physiology promoted the establishment of the concept 

of sensibility. At a basic level, this concept denoted a fine sense of feeling and 

receptiveness to impressions from the outside world. John Locke’s empiricist 

philosophy which viewed the human mind as formed by sensory experience was 

central in the establishment of this concept. As the century progressed, sensibility 

was increasingly invested with moral values and the ability to experience tender 

emotion seen as a sign of virtue. Furthermore, sensibility was intrinsically 

connected to social status and viewed as a mark of refinement. This 

preoccupation with emotion and virtue has been called a “culture of sensibility”.  

Carl Christoffer Gjörwell has also been viewed as an archetype of the “cult of 

friendship” (also called “romantic friendship” or “sentimental friendship” and 

thus related to the culture of sensibility). Within the cult of friendship, friendship 

was exalted as a particularly virtuous form of relationship. By the later stages of 

the 18th century, friendship tended to gain an increasingly passionate guise with 

frequent references to physical touch such as kissing. This has led researchers to 

debate the nature of sentimental friendships, especially those established 

between men. Should these relationships be viewed as expression of same-sex 

desire? Or as an expression of a form of masculinity according to which such 

intimacy between men was viewed as normal?  
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Due to his emotionally effusive way of expressing himself and his passionate 

friendships with other men, Gjörwell has largely been derided as effeminate and 

childlike by researchers from the late 19th century onwards. He is not alone among 

emotionally expressive men from the 18th century to be given this treatment. 

Rather, this seems to be the general stance taken toward emotionally expressive 

18th-century men, illustrating that a marked shift in views on male emotional 

expressiveness took place between the late 18th century and the 19th century. The 

culture of sensibility was thus interrelated with aspects of gender, class, and 

sexuality. Taking these factors into account and using theoretical perspectives 

from the interdisciplinary field of the history of emotions, this dissertation 

examines how the culture of sensibility was expressed in the everyday life and 

social relations of the Gjörwell family. It also pays special attention to how power 

interplayed with emotion in these social relationships. The theoretical 

perspectives of William Reddy, Barbara Rosenwein and Monique Scheer are 

used. 

The first empirical chapter discusses whether the Gjörwell family can be 

viewed as an emotional community per Barbara Rosenwein’s definition – in other 

words a social community which values or devalues similar types of emotions. 

This chapter illustrates how the Gjörwell family largely adheres to a norm of 

primarily expressing emotions of happiness and joy in their correspondence. 

They also embrace a happy and family-oriented form of sensibility. 

Simultaneously, there is a common tendency to describe more negative emotions 

such as grief or shock in sparse terms or make excuses if a painful subject has 

been broached. In the case of Carl Christoffer Gjörwell himself, his preference for 

happiness is also explicitly stated in his personally formulated philosophy. 

Although explicitly subjective and drawn from his personal experience, this 

philosophy bears close relation to Enlightenment conceptions of happiness 

according to which the aspiration to happiness was viewed as a right, but also a 

duty. Although this philosophy is expressly subjective, Gjörwell uses his own 

norms of emotional management to criticise others who cannot experience 

happiness in a similar fashion. His view of happiness as a personal choice plays a 

large part in these comparisons. 

The second empirical chapter in its turn problematizes the concept of 

emotional community. Here, Gjörwell’s way of viewing his family life as an 

emotional refuge away from his public and professional life is analysed. Despite 

performing what seems to have been dutiful work in his service as a royal 

librarian, Gjörwell was not granted a pension he could live on from the Swedish 

king. This was perceived as a great professional failure. Owing to this, Gjörwell 

expressly views his happy family life as compensation for the lack of success in 

his public life. As a result, great pressure is put on family members to experience 

happiness. In his relationship to his adult children, Gjörwell shows clear signs of 

being influenced by a new model of parenting which was idealised during the 18th 

century. Rather than disciplining and punishing, this model urged parents to 
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raise their children with tenderness and affection. While this could be viewed as 

a less authoritarian form of parenting, in practice it represented a more 

manipulative and covert form of parental power. In his own parenting, Gjörwell 

uses emotion as a bartering tool, implicitly and explicitly stating that his parental 

affection will decrease or that he himself will suffer if his children fail to live up 

to his emotional norms.  The Gjörwell case thus emphasises how aspects of power 

– or so called regulating emotional practices – can play part in the creation of an 

emotional community. According to Rosenwein, individuals continually move 

between different emotional communities, adjusting their emotional expressions 

between different settings. If an individual does not approve of their own 

emotional community, they have the option of finding another that is more 

congenial. The Gjörwell case draws attention to the fact that mobility between 

different emotional communities historically might not have been a viable option. 

This was especially the case for women who, due to lack of finances and weak 

legal status, often were confined to the family sphere.  

The third empirical chapter discusses how contemporary views on emotion 

and pathology were expressed in the Gjörwell family. During this period, nerve 

theory challenged the theory of humours as the main way of explaining the 

physical dimensions of emotion. At the physical level, sensibility was related to 

the individual’s nervous organisation. Nervous pathology was in its turn closely 

related to personal status as it was seen to only afflict members of the upper 

classes, especially highly gifted individuals. According to contemporary beliefs, 

women’s comparatively finer nervous organisation made them morally superior 

to men, but also subjected them to a higher risk of developing nervous pathology. 

Their sensitive nervous organisation also gave them great capacity for acting as 

compassionate and self-sacrificing wives and mothers, but made them unsuitable 

for pursuing achievements in the public sphere. Although he has been viewed as 

effeminate by posterity, Gjörwell paradoxically considers himself to be manly in 

his emotional management and bodily constitution. He views his ability to remain 

happy through adversities as a testament to his strong nervous organisation and 

strength of the soul – both regarded as masculine properties in his time. For 

Gjörwell, nervous pathology is something firmly associated with femininity and 

seen to afflict both his wife and youngest daughter. Gjörwell regards his wife Brita 

Nora’s nervous organisation as especially weak, causing both mental strain and 

physical illness. Paradoxically, it is exactly Brita Nora’s position of wife and 

mother which frets on her nerves, as her tenderness for her loved ones is 

described as bordering on the excessive. In contrast to the way he views the 

emotional lives of his children, Gjörwell uses a purely physical mode of 

explanation for his wife’s strong displays of anxiety. In the case of his wife, 

experience of certain emotion is not viewed as a choice but as something caused 

by her biological disposition. As a consequence, Gjörwell tries to manage the 

emotions of his wife by keeping potentially worrying information about the 

family’s financial circumstances and the health and well-being of family members 
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from her. This in turn gives his wife little chance to influence the family’s economy 

and can be viewed as paternalistic exercise of power.  

The fourth empirical chapter illustrates how reading of sentimental literature 

could form part in the creation of an emotional community. The 18th century saw 

the emergence of the sentimental novel, in itself largely responsible for 

popularising the concept of sensibility. The sentimental novel was characterised 

by its both moral and emotional didacticism, displaying exemplary virtuous 

behaviour in its main characters as well as appropriate emotional reactions to 

various situations. According to sensualist philosophy no actual differentiation 

was made between impressions made by fiction or more actual lived experience. 

Depending on content, reading could therefore be seen as severely morally 

corrupting or as hazardous for mental health. The didactical elements of the 

sentimental novel have therefore been viewed as a way of elevating fiction to a 

morally acceptable status. William Reddy has viewed the didactical tone of 18th-

century literature as virtually designed for the cognitive rehearsal of certain 

emotions. For Carl Christoffer Gjörwell, fiction also had an explicit emotionally 

didactic function of teaching the reader correct emotional responses. He also 

explicitly views reading fiction as a way of rehearsing emotion. Gjörwell approves 

of literature depicting happy and tender feelings, but tries to dissuade family 

members and friends from reading drastically emotional and melancholy literary 

works, believing this to have a destructive effect on both mind and health. In the 

Gjörwell family, sentimental literature is both read aloud and passed around 

between family members and friends. As a consequence, similar emotions are 

rehearsed by a large number of people – a practice that contributes to the 

establishment of common emotional norms. 

The fifth empirical chapter centres on the cult of friendship. According to 

contemporary belief, the highest form of friendship was established between two 

virtuous, equal parties. Women’s perceived lack of virtue and the fact that they by 

definition were not the equals of men, meant that friendship acquired a 

homosocial character in both thought and practice during the early modern 

period. As mentioned above, the passionate expressions between male friends 

have especially been debated in contemporary research. During the time period 

covered in this dissertation, Gjörwell mainly establishes friendships with far 

younger men who are often in the start of their professional careers. Gjörwell’s 

age and his extensive connections in Sweden’s academic and cultural sphere 

technically and practically put him in a position of power over his younger 

friends. Gjörwell also explicitly takes on the role of emotional mentor, trying to 

teach young men his philosophy of happiness. His friendships can thus be viewed 

as an extension of the emotional community made up by his family. The 

frustration or conflict which arises when friends do not adhere to his emotional 

norms also display the limits of the Gjörwell emotional community. Gjörwell’s 

friendship with a young man by the name of Mandorff has gained attention for 

its especially passionate character and Gjörwell’s way of describing his young 
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friend has been viewed as erotic. Gjörwell himself, however, gives no indication 

that he perceives this relationship as erotic. This is testified by the fact that their 

mutual correspondence is sent to other family members to read as well as 

carefully kept for posterity. While Gjörwell views his friendship with Mandorff as 

marked by a high degree of virtue, he expressly perceives homoerotic 

relationships as something deeply shameful, best not spoken of. Allowing 

comparison to be made between family and friendship correspondence, the 

Gjörwell case also illustrates how similar references to physical touch occur in 

both types of correspondence. For example, to kiss on the mouth seems to have 

been norm even in more distant family relationships. This shows the importance 

of contextualising 18th-century expressions of friendship between men. A closer 

examination also shows Gjörwell’s friendships to not be particularly homosocial. 

Rather they are integrated into the family sphere and friends can become virtual 

family members.  

The sixth and last empirical chapter concerns the Gjörwell family’s love of 

nature. Long associated with sin, during the 18th century intellectuals such as 

Jean Jacques Rousseau instead came to view nature as something inherently 

good and innocent. This century also saw the emergence of a new kind of 

appreciation for the irregular, wild and rugged aesthetics of nature. Categories 

such as “the picturesque” and “the sublime” were established to describe these 

new preferences. In this, Edmund Burke’s definition of the sublime was especially 

influential. Burke created a clear distinction between the aesthetic qualities of the 

beautiful and sublime, in the process gendering them as feminine and masculine 

respectively. For Carl Christoffer Gjörwell, nature constitutes a sort of spatial 

emotional refuge and is exclusively associated with emotions of happiness and 

joy. He also views nature as something inherently good. The pleasures and 

emotions which can be enjoyed outdoors are therefore noble to experience, in 

contrast to more voluptuous and urban diversions. Nature is overwhelmingly 

appreciated for its aesthetic qualities. However, Gjörwell does not value its 

rugged, majestic and sublime aspects but rather the beauty of English parks at 

the outskirts of the city. This preference is in its turn related to his high regard for 

mild and joyful emotions. The direct connection that is made between the visual 

impression of natural beauty and the experience of pleasant emotions causes 

Gjörwell to make intricate ritual arrangements of flowers in his home. He even 

believes that the sight of flowers has the ability to reorganises his nervous system, 

and thus turn sadness into happiness. In accordance with contemporary views on 

the debilitating effects of civilisation, Gjörwell thus views his love of nature as 

something which contributes to his constitutional strength. 

In sum, this dissertations displays how aspects of sensibility were intrinsically 

tied into the everyday practices of the Gjörwell family. The Gjörwell case 

illustrates how the exercise of power could form part in the establishment of an 

emotional community. In the Gjörwell case, this community is more of an 

ambition and a process than a fact, as Gjörwell consistently attempts to control 
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the emotions of the people around him. In current debate, the view of happiness 

as a choice has been criticised for putting undue pressure on individuals to mainly 

experience this emotion. It has also been viewed as having a politically pacifying 

function, making individuals accept social, political or economic conditions 

which create unhappiness. Using the terminology of William Reddy it could be 

claimed that Gjörwell creates suffering for his family by not allowing them to 

navigate between different forms of emotional expression. Regarding gender, this 

dissertation shows how Gjörwell has been placed into an unmasculine discourse 

by posterity, while lack of manliness seems in no way to relate to him in his time. 

The Gjörwell case thus further illustrates the vast transformation in gender 

norms that took place between the 18th and 19th centuries. Regarding class, this 

dissertation displays the importance that emotional practices connected to 

sensibility could have in the validation of personal status.  This was due to the 

close connection made between sensibility and personal virtue. Largely denied 

recognition in his professional life, the expression of sensibility – and thus the 

expression of virtue – became an especially important aspect of Gjörwell’s private 

life.  
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Bild 27. Gravyr av Tintern Abbey av William Gilpin. Ur William Gilpin, 

Observations on the river Wye, and several parts of South Wales, &c., relative 

chiefly to picturesque beauty made in the summer of the year 1770 (1782). Foto: 

Wikicommons. (s. 245) 

Bild 28. Elias Martin, ”Vy mot Stockholm från Ryssviken nära Waldemarsudde 

på Djurgården i Stockholm”. 1790-1800. Rosenhane-samlingen, 

Vitterhetsakademiens bibliotek. Foto: Jan Eve Olsson, Riksantikvarieämbetet. (s. 

249) 

Bild 29. Lois Belanger, ”Utsikt från Hagaparken”. 1808. Stockholms 

stadsmuseum. Foto: Stockholmskällan. (s. 258) 
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Personförteckning 
 

Medlemmarna i kärnfamiljen Gjörwell samt de gjörwellska döttrarnas makar, har 

inte inkluderats då de omnämns genomgående. Detsamma gäller Gjörwells vän 

Conrad Arvid Johan Mandorff. 

 

Adlerberg, Christine, 227, 228 

Almquist, Eric Jonas, 26  

Almquist, Jonas Carl Love, 26, 27, 32, 

44, 144, 153, 218, 262 

Alströmer, Patrick, 40  

Anckarström, Jacob Johan. 23, 24, 79-

81, 258 

Aristoteles, 182 

Austen, Jane, 128, 246 

av Baden, Fredrika, 97  

Baggesen, Jens, 142, 154 

Bellman, Carl Michael, 27, 89, 171 

Bergklint, Olof, 89 

Bernadotte, Karl Johan, 26, 190, 219 

Björkegren, Jacob, 28, 73, 160, 225, 226 

Bromell, Elsa, 26 

Burke, Edmund, 241, 242, 246 

Campe, Joachim Heinrich, 113 

Carleström, Anders, 133, 135, 142, 143 

 

Cheyne, George, 147 

Cicero, 182, 187 

Copley, John Singleton, 101 

Dacier, Anne Le Fèvre, 155 

Dalman, Lars Johan, 32, 137, 159, 197-

206, 218, 262 

Desprez, Louis Jean, 26, 224 

Diderot, Denis, 60, 85, 86, 173 

Dughet, Gaspard, 245, 246 

Feif-Ehrensparre, Christoffer, 21 

Florian, Jean-Pierre Claris de, 153, 155, 

157, 160, 161, 256 

Fontenelle, Bernard le Bovier de, 72 

Forssgren, Johan Georg, 32, 221, 224, 

225, 247, 249 

Franklin, Benjamin, 83, 135, 136 

Fredricsson, Adolf, 143 

Frodell, Johan, 219 

Gellert, Christian Fürchtegott, 53 



 

310 

Gentz, Friedrich, 64 

Georgii, Carl Fredrik, 24 

Georgii, Nils, 24 

Gessner, Salomon, 153, 173,-177, 212, 

250, 256, 275 

Gilpin, William, 244, 245, 247 

Giseke, Ludwig, 160, 255  

Giseke, Otto, 160, 255 

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig, 208, 

219, 214, 273 

Goethe, Johann Wolfgang von, 106, 147, 

174, 177, 199 

Granberg, Per Adolf, 157, 263, 264 

Gröning, Walborg, 21 

Gustaf III, 23, 26, 79, 80, 105, 142, 143, 

190, 193, 257 

Gustaf IV Adolf, 78, 97, 190, 251 

Gyllenborg, Gustaf Fredrik, 6, 130, 131, 

171, 237 

Hirschfeld, Christian Cay Lorenz, 241, 

250-252, 264 

Hjortberg, Gustaf Fredrik, 100 

Horn, Agneta, 77 

Hufeland, Christoph Wilhelm, 131-133, 

141 

Hume, David, 61, 62 

Hummel, Arvid David, 1576 

Hutcheson, Francis, 61 

Höst, Jens Kragh, 129, 132, 197 

Jacobi, Johann Georg, 208, 209 

Jennings, John, 227 

Kant, Immanuel, 167, 242, 273 

Karl XII, 21, 221 

Karl XIII (Hertig Karl före 1809), 190 

Klopstock, Friedrich Gottlieb, 154 

Koren, Christiane, 222 

Kotzebue, August von, 153, 160, 161, 259 

Krafft d.ä., Per, 69, 70, 218, 221 

Krickeberg, Friederike, 64 

Kullberg, Herman Anders, 32, 166-168, 

176, 198, 204 

Körte, Wilhelm, 214 

Kellgren, Johan Henric, 129, 237, 238 

Kuhlman, Johan, 29, 32, 103 

Kuhlman, Margareta Catharina, 29, 32, 

51, 103, 108, 133, 153, 188, 214, 265 

La Fayette, Madame de, 146 

Lagerbring, Sven, 21, 23 

Lavater, Johann Caspar, 220, 221, 232 

Leijonhufvud, Knut, 130 



 

311 

Lenngren, Anna Maria, 27, 157 

Leopold, Carl Gustaf, 32, 38, 96, 129, 

131, 147, 154, 155, 161, 162, 228, 261, 

266,274 

Leopold, Sara Petronella, 160 

Lidén, Johan Hinric, 28, 29, 32, 37, 41, 

46, 71, 102, 103, 112, 115, 116, 190, 194, 

216, 227 

Lidner, Bengt, 148, 155, 189 

Lindegren, Anna Catharina, 95, 158, 

204, 206  

Lindegren, Carl, 204-207 

von Linné, Carl, 29, 33, 116 

Linnerhielm, Jonas Carl, 5, 28, 33, 38, 

68-71, 74, 79, 87, 108, 143, 156, 177, 189, 

190, 202, 219, 223, 229, 250, 251, 262 

Locke, John, 58, 60, 61, 252  

Lorrain, Claude, 245 

Löf, Fredrica, 206 

Martin, Elias 25, 28, 177, 189, 249, 251 

Martin, Johan Fredrik, 28, 34, 70, 177, 

238 

Miller, Sanderson, 240 

Modée, Carl Wilhelm, 216 

Norberg, Sophie Henriette, 33, 160, 216, 

227, 228, 266 

Nordenflycht, Hedvig Charlotta, 171, 237 

Nordström, Henrik Andersson, 33, 157, 

158, 189 

Noring, Jonas, 79, 227 

Oxenstierna, Johan Gabriel, 5, 6, 90, 274 

Pasch, Elias, 230 

Pfeiffer, Johan, 166, 168 

Pope, Alexander, 236 

Reuterholm, Gustaf Adolf , 190, 207, 277 

Ribbing, Gustaf, 216 

Richardson, Samuel, 147, 151, 153, 158 

Roland, Martin, 116 

Roos, Adolf, 81 

Rosa, Salvator, 245 

von Rosenstein, Nils, 82 

Rousseau, Jean-Jacques, 61, 98, 106, 

147, 152, 153, 158, 173, 200, 235, 255 

Scheffer, Carl Fredrik, 24 

Scudéry, Madeleine de, 146, 183 

Sergel, Johan Tobias, 27, 34, 69, 111, 

257, 261 

Shaftesbury, earlen av, 61, 220 

Siegroth, Gustaf Adolf von, 111, 216 

Silfwersvärd, Beata Sophia, 206 

Sjöberg, Nils Lorens, 154 



 

312 

Smith, Adam, 61, 62 

Snoilsky, Gustaf, 25, 198, 201, 202 

Socrates, 213 

Sparre, Fredrik, 40, 168 

Stechau, Johan Adolf, 28, 44 

Stenborg, Carl, 97 

Sterne, Laurence, 153, 200 

Theokritos, 170 

Thorild, Thomas, 1, 27, 130, 158, 236, 

238, 247 

Vergilius, 170, 173 

Voltaire, 234 

Wallmark, Per Adam, 26, 154, 178, 190 

Warmholtz, Carl Gustaf, 23, 41 

Westring, Johan Peter, 29, 33, 37, 113, 

114, 116, 162, 163, 188 

Widström, Ulrica Carolina, 157, 194 

Wieland, Christoph Martin, 153 

Wollstonecraft, Mary, 116 

Älf, Adolf, 28, 70, 102, 169, 194, 195 

Älf, Samuel, 28, 41, 68, 169, 216




