
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Själens Skakningar” 

Livskraft, kropp och känslor i C. W. Hufelands Konsten at lefwa länge 

Carolina Gunnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående kurs, Historia C 

C–uppsats, 15 HP 

VT 2018  



 

ABSTRACT 

This essay will examine the Swedish edition of the German treatise, Makrobitoik oder die 

Kunst das Leben zu verlängern (1796), which was published in Sweden in 1798. The treatise 

became immensely popular throughout Europe after it was published and its author, C. W. 

Hufeland became known for his macrobiotic; that is the art of prolonging one’s lifespan.  

The Swedish edition, Konsten at lefwa länge, will be examined from a medical history per-

spective with the intention to analyze the connections between vitalism, emotions and the 

body. The analysis is primarily an exploration into the depiction of emotions, their connec-

tions to the body and to medicine but will also analyze the treatise’s vitalist theory. The essay 

will also examine the portrayed difference between the sexes. The aim of the analysis is to 

further the knowledge of the history of the body, medicine and of emotions from an eight-

eenth century scientific viewpoint. 

The analysis establishes the importance of the vitalist theory for the treatise’s view on the 

body and on emotions. The body was largely controlled and in symbiosis with a lifeforce that 

originated from nature itself. It was very important to properly manage the lifeforce and doing 

so also meant controlling the emotions. An emotional outburst was believed very dangerous 

and especially feelings of melancholia, hypochondria and envy could seriously affect one’s 

health. Possible outcomes of these unhealthy emotions were the drainage of the body’s 

lifeforce which then affected other functions, such as the digestion, the cardiac cycle and the 

nervous system. This could ultimately result in the body’s decay and finally death. 

It is also established that women were more likely than men to suffer the dangers of emo-

tions. Since their lifeforces and bodies were frailer they were also more prone to suffer from 

hypochondria and emotional affliction. The treatise also explains that the male lifeforce was 

in some ways preferable to the female lifeforce which made men more durable.   

Though just like some emotions were deemed unhealthy and dangerous there were also 

emotions that were vital to a long life. Love, happiness and tranquility for instance were im-

portant components for the body’s health though self-control and a rational use of one’s emo-

tions were deemed most important.      

 

 

 

     

  



 

INNEHÅLL 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 1 

Bakgrund ............................................................................................................................... 2 

Källmaterial och metod, källkritik ..................................................................................... 4 

Christoph Wilhelm Hufeland ............................................................................................. 4 

Källmaterial och källkritik ................................................................................................. 5 

Metod och självkritik ......................................................................................................... 7 

Teori ....................................................................................................................................... 7 

Tidigare forskning ................................................................................................................ 8 

2. UNDERSÖKNINGSDEL .................................................................................................. 11 

Livskraften .......................................................................................................................... 11 

Livskraften och retelser .................................................................................................... 13 

Livskraftens försvagande ................................................................................................. 15 

Den gyllene medelvägen .................................................................................................. 16 

Känslorna ............................................................................................................................ 17 

Temperamenten ................................................................................................................ 19 

De osunda känslorna ........................................................................................................ 21 

Känslorna hos en hälsosam människa .............................................................................. 24 

3. SAMMANFATTNING ...................................................................................................... 27 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ................................................................. 28 

 

  



 

 1 

1. INLEDNING 

Således kunna, särdeles hos fullkomligare Wäsen, Själens Skakningar, häftig Förskräckelse eller 

Glädje, i ögonblicket uphäfwa Lifs-kraften.1 

 

Citatet är en del av Christoph Wilhelm Hufelands rådgivningsbok, Konsten at lefwa länge, 

och dess innebörd illustrerar något som direkt står ut, åtminstone för den moderna läsaren. 

Hufelands tanke om att ”själens skakningar”, som fenomenet så poetiskt beskrivs som, eller 

att häftig glädje eller förskräckelse skulle ha en inverkan på hälsan, till och med leda till dö-

den vilket är vad han avser med att ”uphäfwa Lifs-Kraften”, är en idé som inte direkt överlevt 

till modern tid. Också livskraften är ett medicinskt koncept som nästan helt försvunnit från 

den moderna vetenskapen. 

Känslornas historia, vilket är denna undersöknings huvudfokus, är en del av medicinhisto-

rien som länge varit förbisedd och underutvecklad av historiker – området är följaktligen väl-

digt nytt och det är först på senare år som känslornas historia börjat uppmärksammas av medi-

cinhistoriker.2 Detta är kanske inte heller så svårt att tänka sig eftersom känslor i sig själva 

kan vara svåra att definiera och undersöka och i inom varje teoribildning finns olika svar och 

förklaringar till detta.3  

I Konsten at lefwa länge råder Hufeland läsaren om, precis som boktiteln antyder, hur man 

kan förlänga sin livstid genom att främja hälsan och kroppen. Också en beskrivning om käns-

lornas funktion i detta sammanhang tydliggörs, så som i citatet ovan, och undersökningen 

kommer vidare att reda ut känslornas medicinska samband.4  

 

Syfte och frågeställningar 

Undersökningen utgår från rådgivningsboken Konsten at lefwa länge, vilket är den svenska 

utgåvan av C. W. Hufelands tyska original, som publicerades i Sverige 1798 och syftet är att 

undersöka känslornas funktion och relation till hälsa och kroppen. Meningen är att bidra till 

kunskapen om den vetenskapliga synen på känslor, kroppen och medicin vid slutet av 1700-

                                                      
1 Christoph Wilhelm Hufeland, Konsten at lefwa länge (Stockholm: Henrik And. Nordström, 1798), s. 11 (Andra 

avdelningen, Teoretiska delen).  
2 Fay Bound Alberti, Medicine, Emotion and Disease, 1700–1950 (New York: Palgrave Macmillan, 2006), s.1–

2.  
3 Barbara H. Rosenwein & Riccardo Cristiani, What is the history of Emotions? (Cambridge: Polity Press, 2018), 

s. 14–15.    
4 Bound Alberti 2006, s. 1–2.  
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talet. Undersökningen kommer också att applicera ett genusperspektiv och undersöka hur 

framställningen av kvinnor och män skiljer sig åt. 

Följande frågeställningar är aktuella i undersökningen: 

 

 Vad skriver Hufeland om livskraft och vad är dess funktion i kroppen? 

 Vad framkommer om känslor och hur framställs känslorna relatera till hälsa, kropp 

och livskraften? 

 På vilka sätt skiljer sig Hufelands beskrivningar om känslor och hälsa åt mellan 

kvinnor och män? 

 

Bakgrund  

När man blev sjuk i det tidigmoderna Europa var möjligheterna att söka vård flera och mycket 

mer varierande än när man jämförelsevis blir sjuk i dagens samhälle. Medan majoriteten idag 

förlitar sig till utbildade läkares auktoritet hade man i det tidigmoderna samhället tillgång till 

ett brett urval av botemedel och medicinska verksamheter och inte bara från läkare.5 Det var 

dessutom väldigt vanligt att självdiagnostisera inom en familj men när försöken att bota sig 

själv misslyckades kunde man tvingas söka vidare hjälp. På det stora hela fanns det tre grup-

per i Europa som frekvent anlitades vid sjukdom; utbildade läkare, fältskärare som saknade 

den akademiska kunskapen men som kunde praktisera medicin efter att ha fullgjort en lär-

lingstid och diverse kvacksalvare som kunde ägna sig åt allt från örtläror till exorcism.    

De utbildade läkarna representerade skolmedicinen, det vill säga det vetenskapliga ämnet 

som lärdes ut på universiteten, men även behandlingsmetoderna inom läkarkåren kunde vari-

era. Variationen inom läkarkåren berodde delvis på patienternas vana att motsäga deras medi-

cinska auktoritet och således om en metod misslyckades kunde en annan läkare erbjuda en an-

nan. Till exempel Samuel Tissot, vars rådgivningsbok var väldigt populär, förespråkade frisk 

luft och kroppsövning i naturen medan den kände franske läkaren Pierre Pomme påstod att all 

sjukdom kunde lösas med långa bad. Under 1700- och 1800-talet var det väldigt vanligt bland 

de övre klasserna att anlita läkare. Att läkarna kunde erbjuda förnuftiga botemedel som grun-

dade sig i vetenskap gillades av överklassmänniskorna som idealiserade rationalitet och att ha 

                                                      
5 Michael Stolberg, Experiencing Illness and the Sick Body in Early Modern Europe (Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2011), s. 58–59.  
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en egen läkare eller familjedoktor innebar dessutom en viss prestige som var särskilt tillta-

lande. Men i princip anlitades ändå läkarna inte bara av de övre samhällsklasserna utan av 

människor från alla sociala skikt i samhället.6           

Rådgivningsböcker, såsom Hufelands, blev i det tidigmoderna Europa populära bland all-

mänheten och det var en period när vetenskapliga och medicinska teorier överlag kom att i 

stor grad populariseras. Detta är bland annat något som märks i de brev som skrevs av männi-

skor utav alla samhällsklasser till läkare och som innehåller självdiagnostisering gjord med 

hjälp av information från rådgivningsmaterial. Inte helt olikt från vår moderna tids Google-

sökning och medicinska internetforum kan man tycka. Det var ändå de utbildade männi-

skorna, som hade resurser, tillgång till böckerna och som kunde läsa, som mestadels bistod 

populariseringen.7 Populariseringen av medicin kan också förstås utifrån att överallt i Europa 

blev utbildning vanligare, böcker trycktes och lästes i allt snabbare fart, efterfrågan på medi-

cinsk litteratur ökade samtidigt som läkare skrev dem i jakt på berömmelse eller kanske till 

följd av en ansvarskänsla.8 Konsten at lefwa länge som översattes till flera olika språk, där-

ibland svenska, och publicerads i flera utgåvor spelade onekligen en roll i denna process. 

Vid bokens utgivning vid slutet av 1700-talet befann sig den medicinska vetenskapen i en 

period av förändring, bland annat så utmanades humoralpatologin som tidigare varit väldigt 

utbrett. Humoralpatologin innebar att kroppen innehöll vätskor som liknades med de fyra ele-

menten – det vill säga eld, vatten, vind och jord – som kombinerades med fyra kvalitéer– 

köld, värme, fukt och torrhet. En sådan vätska var till exempel blodet som motsvarade vinden 

och vars kvalitéer var värme och fukt och för att hållas vid god hälsa måste kroppens vätskor 

vara i balans; om man då hade ett överflöd av blod kunde detta innebära att man hade större 

anlag för att bli kärlekskrank. Patologin, som var ett arv från antiken, gällde tills senmedelti-

den i Europa men kom att hänga kvar ända tills slutet av 1800-talet, bland annat i form av 

temperament.9 Mer om temperament och humoralpatologi kommer att diskuteras i undersök-

ningsdelen. 

Under tidigmodern tid i Europa förlorade humoralpatologin sin dominans och utmanades 

av andra teorier, till exempel det mekaniska synsättet som såg på kroppen som en maskin och 

vitalismen som ansåg att kroppen fungerade utifrån en levande själ eller livskraft. Dessa linjer, 

den mekaniska och den vitalistiska, var väldigt skilda teorier. Georg Stahl, en av vitalismens 

                                                      
6 Stolberg 2011, s. 61–63. 
7 Ibid, s. 79–81. 
8 Roy Porter, The popularization of medicine 1650–1850 (London: Routledge, 1992), s. 3. 
9 Stolberg 2011, s. 85–87 och Bound Alberti 2006, s. 2–3. 
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tidigaste förespråkare, menade att kroppen helt styrdes av en anima, det vill säga en själ, me-

dan mekanisterna höll kroppen för en maskin som fungerade efter matematiska och fysiska 

lagar.10 

Också nervernas funktion i kroppen blev väldigt viktiga och kompletterade humoralpatolo-

gins idé om att det viktigaste i kroppen var vätskorna. Kroppen började konceptualiseras som 

bestående av vätskor och av massa, varav massan innebar nerver och fibrer som ansågs vara 

kroppens grundvalar. Nerverna blev snabbt en medicinsk förklaringstrend, bland annat me-

nade många att varje sektion av sinnet styrdes av nervsystemet och att alla kroppens funkt-

ioner berodde på nervsvätska som färdades i kroppen.11   

Dessa ovanstående medicinska teorier (och många fler) uppkom och verkade i en väldigt 

kaotisk tid där många teorier, ideologier med mera trängdes. De medicinska teorierna uppkom 

ju trots allt inte i ett vakuum utan påverkades bland annat av de filosofiska debatterna om 

Gud, människan, djuren och själens förhållande till kroppen och så länge som det tvistades 

om detta så reflekterades det också olika åsikter inom medicinen.12   

 

Källmaterial och metod, källkritik 

Den tyska rådgivningsboken Makrobiotik oder die Kunst das menschliche Leben zu verläng-

ern blev vid sin utgivning 1796 en riktig bästsäljare i Europa. Detta berodde till stor del på 

Hufelands stora popularitet och kredibilitet runtom i Europa och boken skulle komma att bli 

ett av hans mest populära verk och översattes snabbt till ett flertal språk.13 Däribland utkom 

boken på svenska 1798 under titeln Konsten at lefwa länge. Innan den svenska versionen dis-

kuteras ytterligare som källmaterial följer först en kort presentation av författaren själv. 

 

Christoph Wilhelm Hufeland 

Christoph Wilhelm Hufeland föddes 1762 i Sydtyskland i Thüringen som son till en läkare, 

ett yrke han också själv kom att efterfölja men med betydligt större framgångar. Efter att Hu-

feland studerat vid universiteten i Jena och i Göttingen utexaminerades han som läkare 1783 

                                                      
10 Bound Alberti 2006, s. 7–12.    
11 Ibid, s. 12–13. 
12 Ibid, s. 15–16.  
13 H. R. Wiedemann, “Christoph Wilhelm Hufeland”, European Journal of Pediatrics nr. 12 (1995), s. 943.   
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och tog då över sin fars praktik men hans karriär skulle komma att ta vid när han ett decen-

nium senare accepterade en lärarposition vid Jena och då kunde lära ut det ämne som han 

verkligen brann för, nämligen makrobiotiken.14  

Hufelands forskning om makrobiotiken – det vill säga läran om att förlänga livet– gjorde 

honom väldigt populär som lärare, läkare och forskare i utbildade kretsar överallt i Europa.15 

Han blev erbjuden tjänster i bland annat Moskva och Paris men valde att tacka nej och fort-

satte i Jena innan han slutligen accepterade en lärartjänst för medicin i Berlin. Därtill tog han 

också tjänsten som personlig läkare till den preussiske kurfursten Fredrik Vilhelm III och när 

sedan Preussen led förlust mot Napoleons arméer 1806 och det preussiska hovet flydde till 

Königsberg, numera Kaliningrad, kom också Hufeland att ingå i detta sällskap.16   

Under sin framgångsrika karriär bidrog han med sina böcker, vilket också kort diskuterats i 

bakgrunden, till spridningen av medicinsk kunskap. År 1795 grundade han även den medi-

cinska tidskriften Journal der prachtischen Heilkunde där han bland annat skrev om förebyg-

gandet av smittkoppor vilket var ett ämne han starkt intresserade sig för. Han såg också till att 

reformera och omorganisera det preussiska medicinska systemet och kom också att han en 

hand i grundandet av Berlins universitet där han sedan undervisade.17                  

 

Källmaterial och källkritik 

Med Konsten at lefwa länge framlade Hufeland sin under åren samlade kunskap och forsk-

ning om den makrobiotiska vetenskapen. Boken som undersökts i denna uppsats är samma 

version som utkom 1798 vilken finns både digitaliserad och tillgänglig i tryckt version vid 

Umeå Universitetsbibliotek. Den är ungefär 420 sidor lång och texten är tryckt i frakturstil 

vilket var standardtypsnittet från 1600-talet till början av 1800-talet i Sverige.18 

Eftersom Konsten at lefwa länge är indelad i två volymer, varav den första är en teoretisk 

del och den andra en praktisk del, kommer detta också synas i referenserna som gjort till 

boken. För att läsaren enkelt ska kunna hitta exakt sida och plats i boken kommer det i noten 

                                                      
14 Wiedemann 1995, s. 943.   
15 Janicke Andersson, Konsten att leva länge: föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700–1930 

(Stockholm: Carlsson, 2007), s. 86–87. 
16 Wiedemann 1995, s. 943.  
17 Ibid, s. 943.   
18 ”Frakturen”, NE, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fraktur-(stil)  

[hämtad: 2018-04-09]  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fraktur-(stil)
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att anges vilken del det refereras till samt vilken avdelning. Medan den teoretiska delen inne-

håller nio avdelningar så innehåller den praktiska delen endast två.19 De citat som förekom-

mer i uppsatsen kommer att följa samma stavning som i originalet förutom vissa bindestreck 

som valts bort för att förbättra läsförståelsen.      

Bokens syfte var att lära ut makrobiotiken och Hufeland hoppades att den skulle nå ut inte 

bara till ”Läsare allena” utan till en mycket bredare målgrupp. ”Jag hade därwid i synnerhet 

wår Ungdom i sigte […]” förklarar Hufeland i sitt företal till boken och önskade särskilt att 

den skulle nå dem redan i tidig ålder och förrän det var för sent.20   

Verket översattes till svenska av Henrik Andersson Nordström som var boktryckare och 

vän till Carl Christoffer Gjörwell, känd publicist och förläggare i Sverige, som kom att publi-

cera den svenska utgåvan av boken.21 Gjörwell har också lämnat efter sig ett ”efterspråk” till 

läsarna i slutet av boken där han benämner verket som en ”Öfwersätning af en ibland de nyt-

tigaste Böcker som finnas”. Gjörwell klargör också att man i översättningen av verket så nära 

som möjligt försökt följa det tyska originalet och också lyssnat till Hufelands önskemål om att 

inte ändra på bokens upplägg.22 

Med detta i åtanke kan också källkritik diskuteras. Eftersom denna undersökning utgår från 

den svenska översättningen är åtkomsten till Hufeland direkta tankar inte möjligt, till exempel 

är det omöjligt att veta om det förekommit ändringar från originalet vilket är en fråga för en 

helt annan undersökning. Det var inte heller ett alternativ att läsa det tyska originalet och 

denna undersöknings syfte är därför att undersöka hur Hufelands tankar framställdes i Sverige 

och följaktligen spelar de källkritiska aspekterna då inte så stor roll – till exempel i frågan om 

tendens kan det argumenteras att verket förmodligen är tendentiöst men det är just detta som 

är av intresse för undersökningen. Uppsatsen har inget intresse av att svara på frågor om livets 

förlängning eller sanningen om hur man främjar hälsan utan det är framställningen av känslor 

och kropp som är av betydelse.  

De övriga källkritiska aspekterna faller då också bort eftersom det inte finns något intresse 

av att undersöka vetenskapliga sanningar utan endast framställningen av dessa. 

 

                                                      
19 Hufeland 1798, s. 9–10 (Företal).   
20 Hufeland 1798, s. 7 (Företal).  
21 Ina Lindblom, Känslans patriark. Sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vän-

skapskrets, ca 1790–1810 (Umeå: Umeå Universitet 2017), s. 1, 33, 133.  
22 Hufeland 1798, s. 40 (Andra avdelningen, Praktiska delen) och Efterspråk til Läsaren s. 27–28.   
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Metod och självkritik 

Slutligen behövs en diskussion om självkritik föras på tal. Undersökningsmetoden är kvalita-

tiv och uppsatsen har både en beskrivande och en analyserande karaktär varvid möjligheten 

för egna misstag, felstavningar och interpretationsfel alltid kan förekomma.  

En djupläsning och analys av hela texten har gjorts med nyckelord och teman och resulta-

ten av detta kommer till så stor del som möjligt att presenteras i texten genom utdrag och dis-

kussion. För att närmare förklara undersökningsprocessen har boken blivit läst och analyserad 

ur tre synvinklar, livskraft, känslor och kön. Utdrag från boken har gjorts för varje område 

varav de som presenterats i texten är utvalda för att representera en större helhet. Dessa resul-

tat är alltså inte slumpmässigt gjorda, eller ”stickprovsaktiga”, utan producerade från nog-

grann textanalys. 

 

Teori 

Att känslorna faktiskt har en historia är något som inte alltid antagits vara fallet och precis 

som det rördes i inledningen är det oftast svårigheten att definiera känslor som utgjort grun-

den till detta. Två utgångpunkter som här brukar diskuteras är om känslorna är biologiskt de-

terminerade – vilket innebär att känslorna inte är föränderliga och som i sin tur innebär att nå-

got sådant som känslornas historia inte finns – eller om de är konstruerade utifrån kulturen 

och sociala sammanhang. För känslohistoriker gäller oftast både och, medan man inte accep-

terar känslorna som endast biologiska fenomen så är de inte heller uteslutande socialt konstru-

erade.23 

Detta är också en viktig teoretisk utgångspunkt för denna undersökning det vill säga att 

känslorna behandlas både som en del av det biologiska och det sociala. Detta gäller även be-

handlingen av kroppen och definitionen av sjukdom och som medicinhistorikern Michael 

Stolberg skriver så manifesterar sjukdom socialt, kulturellt och biologiskt. Han skriver bland 

annat att ”all diseases are to some degree ´culture-bound´, even if they are attended by ´or-

ganic´ matter”.24  

Denna utgångspunkt angående känslorna kan vidare förklaras med Peter och Carol Stearns 

term “emotionology”, det vill säga ”emotionologi”. Denna teori innebär också att grunden för 

                                                      
23 Lindblom 2017, s. 8–9. 
24 Stolberg 2011, s. 161–162. 
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känslor är biologiska och sociala men istället för att se på dessa som skiljaktiga eller varand-

ras motsatser så undersöks endast ”basic emotion”. Förutsättningen för basic emotion är att de 

inte förändras genom historien – endast sättet de uttrycks på och skildras förändras.25    

Ytterligare behövs också känslobegreppet förklaras. Medan utgångspunkten är konceptet 

”basic emotions” så finns det olika begrepp som används för känslor och som kan hittas i käll-

materialet. Till exempel så används orden ”affekt” och ”passioner” för att beskriva känsloytt-

ringar. Medan ordet passion i modern mening används för att beskriva en stark lidelse eller 

kärlek så syftar passion i undersökningen på starka känslor.26 Ordet affekt däremot har en lik-

nande innebörd i källmaterialet som det har i modern mening, nämligen en sinnesrörelse eller 

stark känslostegring.27 Med detta ord åsyftas också väldigt starka känslor.      

 

Tidigare forskning 

Hufeland böcker och speciellt Konsten at lefwa länge har tidigare undersökts i svenska sam-

manhang och under denna rubrik kommer en del av detta forskningsläge att presenteras.  

Ett medicinskt forskningsområde som Hufeland speciellt förekommer i är prolongeviteten 

(vetenskapen om att förlänga livet) och åldrandets historia. Senast inom detta och med ut-

gångspunkt i bland annat Hufeland är Janicke Anderssons avhandling Konsten at leva länge 

som rentav lånat inspiration från Hufelands titel. Andersson skriver om perioden 1700–1900-

talet i Sverige och hon har då studerat ett flertal rådgivningsböcker. Hon har också valt att fo-

kusera på maktaspekten som hon menar är tydligt framträdande i samband med vetenskapen 

om att förlänga livet, till exempel framträder den i distributionen av kunskap och i definition-

erna för det normala och det avvikande.28 Angående Hufelands Konsten at lefwa länge har 

Andersson fokuserat mycket på hans makrobiotiks regler och råd om hälsa och livslängd och 

den syn på åldrandeprocessen som framkommer. Exempelvis diskuterar hon hur Hufeland 

idealiserade landsbygden framför staden och hur detta kunde påverka livslängden.29 Anders-

sons fokus på makrobiotiken lämnar följaktligen ordet fritt att fokusera på känslornas roll för 

hälsan och kroppen.   

Också någon som skrivit om Hufelands makrobiotik är David Dunér med sitt bidrag till 

boken Til at stwdera läkedom. Bidraget berör iatromekaniken (en teori inom den mekaniska 

inriktningen inom medicinen) och Dunér diskuterar liksom Andersson synen på åldrandet 

                                                      
25 Rosenwein & Cristiani 2018, s. 45–46.  
26 “Passion”, NE, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se [hämtad: 2018-04-24]. 
27 ”Affekt”, NE, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/affekt, [hämtad 2018-04-24]. 
28 Andersson 2007, s. 19–21.     
29 Andersson 2007, se t.ex. sidorna 86–87, 91, 97, 122.  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/affekt
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som framkommer. Undersökningen om Hufeland är ytterst kortfattat och Hufelands forskning 

nämns tillsammans med många andra historiska figurer som lämnat efter sig liknande verk.30 

Karin Johannisson har också studerat Konsten at lefwa länge men ägnar den betydligt 

mindre rum och diskussion än Andersson. Johannisson skriver om den medicinska utopin i 

prolongevitetens historia, de djärva framstegstankarna i historien hos läkare, alkemister med 

flera som i hoppet om att kunna förlänga livet ägnade sig åt forskning, experiment och sökan-

det efter diverse universalmediciner. Hon framhåller utopins avstamp i kultur, religion, filo-

sofi och den övriga tidsandan som rådde och hur detta påverkade sökandet efter svaret på li-

vets förlängning. Tillsammans med bland annat Francis Bacon och Benjamin Franklin fram-

kommer Hufelands makrobiotik och en kort överblick om hans syn på livskraft. Det Johan-

nisson skrivit om Hufeland är dock så pass översiktligt att det inte finns någon oro över att 

denna undersökningen skulle förlora sitt syfte. Likt Andersson, men mycket kortfattat, skriver 

hon om makrobiotikens aspekter, till exempel anmärker hon Hufelands moraliska inslag och 

sveper i en mening över vikten av glädje för främjandet av livslängden.31  

Frågor om genus och kön, som berör en av frågeställning för denna undersökning, har 

också tidigare undersökts i Konsten at lefwa länge av Maja Larsson i sin avhandling Den mo-

raliska kroppen. Avhandlingens syfte är att undersöka kön och individualitet under 1800-talet 

i Sverige och Larsson har studerat ett stort antal rådgivningsböcker och medicinska texter från 

denna tidpunkt, bland annat Hufelands. Hon har främst intresserat sig för de definitioner som 

framkommer om detta och speciellt undersökt framställningen av det kvinnligt kodade könsli-

vet och det manligt kodade individuella livet.32 Larsson har undersökt flera av Hufelands tex-

ter och om Konsten at lefwa länge tar hon särskilt fasta på Hufelands tankar om äktenskapet. 

Hufeland menade till exempel att giftermål och bildandet av familj harmoniserade individen 

och styrde bort människan från en egoistisk livsstil och Larsson påpekar även hur den gifte 

mannen framställs respektive ungkarlen. Medan den gifte familjefadern förekommer som öm 

och varmhjärtad så är ungkarlen mer snar till att göra uppror mot staten.33 

De ovanstående forskningsbidragen har lyfts fram för att visa på hur de kontrasterar mot 

denna undersökning. I de allra flesta undersökningar där Hufeland nämns är hans verk sällan i 

                                                      
30 David Dunér “Maskinen människa”, i Til at stwdera läkedom, tio studier i svensk medicinhistoria, red. Gunnar 

Broberg (Stockholm: Sekel Bokförlag, 2008), s. 111, 147.  
31 Johannisson 1990, s. 157–160, 172–175. 
32 Maja Larsson, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin (He-

demora: Gidlunds, 2002), s. 12–16. 
33 Larsson 2002, s. 136–137,142.  
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fokus och det är oftast hans makrobiotik som åsyftas. Vad som då klargörs är att ingen under-

sökt Konsten at lefwa länge utifrån ett medicinskt känsloperspektiv och om livskraften har 

nämnts har detta endast varit mycket svepande och rent generellt. Med detta vill då påpekas 

att denna undersökning fyller en forskningslucka.    
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2. UNDERSÖKNINGSDEL 

 

Livskraften  

Genom hela Naturen råder och werkar den obegripeliga Kraft, det omedelbara Utflöde från Gu-

domligheten, som wi kalle Lifs-Kraft. Öfweralt träffe wi Phänomener och Werkningar, som omiss-

känneligen intyga des Närwarelse, fastän uti oändeliga skiljagtiga Modificationer och Skepnader, 

och hela den oss omgifwande Naturen talar til oss om Lif. Lif är det, hwarigenom Wäxten frodas, 

Djuret känner och werkar; men i högsta Grad af Fullkomlighet, Fullhet och Utbildning synes det 

hos Människan, denna yppersta Lem af den synbara Skapelsen.34     

 

Så inleder Hufeland sitt argument för livskraften som han i ovanstående stycke menar kan ob-

serveras överallt i naturen och som härstammar från en gudomlig källa. Den vitalistiska teorin 

hade en stor inverkan på Hufelands syn på kroppens funktioner och på känslor och för att 

bättre kunna förstå detta samröre följer först en beskrivning av livskraften så som den fram-

ställs i Konsten at lefwa länge. 

Livskraftens funktion i människokroppen är enorm, den är ”Grund-Orsaken til alt Lif” och 

det är därför en mycket viktig del av makrobiotikens regler att kunna förstå dess verkan och 

bibehållande.35 Men när det kommer till livskraftens exakta väsen och omfång är till och med 

Hufeland osäker. Han menar att själva benämningen ”kraft” indikerar denna ovisshet men det 

finns samtidigt inga tvivel om dess existens, något som livskraften har gemensamt med den 

magnetiska och den elektriska kraften. Dessa tre krafter är dessutom besläktade med varandra, 

menar Hufeland, och bevis för deras existens är att människan känner till dem och kan bruka 

dem och det verkar således inte finnas något behov av ytterligare bevis.36 Att livskraften är 

den ”almännaste, obegripeligaste och wäldigaste Naturens krafter” verkar som förklaring 

nog.37  

Att livskraftens existens och verkan inte bara är rotad i vetenskap utan också har en reli-

giös anknytning är självklart – ”den är outökelig, oändelig – et sanskyldigt ewigt och bestän-

digt Andedrag af Gudomligheten”38 – men vad som här också ska klargöras är att livskraften 

inte är detsamma som en själ. Själen och livskraften är för Hufeland vitt skilda saker, medan 

                                                      
34 Hufeland 1798, s. 11 (Första avdelningen, Teoretiska delen).  
35 Ibid, s. 1 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).  
36 Ibid, s. 3–5 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).  
37 Ibid, s. 4 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).  
38 Ibid s. 5 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).  
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de båda härstammar från en högre och gudomlig källa så finns själen endast hos människan 

medan livskraften existerar överallt i naturen.39 

Varje människa har följaktligen en dos av livskraft inom sig och det är denna som ”förbin-

der och sammanbinder” kroppens organisation och är det som har makten att överföra en 

kropp från den ”chemiska och mechaniska Werlden” till den ”organiska eller uplifwande”.40 

Med detta menas kort sagt att det är livskraften som gör människors, växters och djurs krop-

par levande och med detta i åtanke är det förstås också självklart att det är i och med livskraf-

tens upphävande som kroppen dör; ”En total Förlust af Lifs-kraften förorsakar således Uplös-

ningen af den Kroppens organiska Förbindelse, som den förut upfylde”.41   

Andelen livskraft inom varje människa kan variera och hur stor eller liten denna andel är 

kan till stor del bero på föräldrarnas hälsa vid reproduktionstillfället. Detta tillfälle är inte bara 

avgörande för andelen av livskraft som tillkommer barnet utan är också viktigt för kroppens 

byggnad och organens hälsa – att föräldrarna då är hälsosamma är väldigt viktigt och att man 

föds av god börd skadar inte heller menar Hufeland. Trots att detta gäller båda föräldrarna så 

ligger ändå det största ansvaret för fostrets hälsa hos modern. Här skrivs det att ”däremot skall 

den starkaste Man aldrig få starka och sunda Barn af en sjuklig och på Lifskraft fattig Hustru” 

men om situationen är omvänd menar Hufeland att det inte spelar någon större roll. Den 

största faktorn i reproduktionsögonblicket är alltså moderns livskraft. Eftersom äktenskapets 

syfte är att producera sunda och starka barn påpekar Hufeland att det också är mannens plikt 

att välja en stark och frisk kvinna till fru samtidigt som ”högt Nervswage och sensibla perso-

ner” skulle förstå att inte gifta sig.42  

Huruvida Hufeland menar att det också finns en skillnad mellan mäns och kvinnors livs-

kraft blir inte klart eftersom inga klara anmärkningar förekommer men ett stycke står ändå ut 

och kan diskuteras i detta sammanhang. Medan Hufeland skriver att kvinnans kropp nog är 

tålig samt fullt förmögen att leva till en hög ålder påpekar han ändå att endast männen besitter 

den nödvändiga ”Mans-kraften” för att hinna till en mycket hög ålder.43 Exakt vad som avses 

med manskraft förklaras inte men på grund av Hufelands vitalistiska perspektiv på alla krop-

pens funktioner är det säkert att anta att denna också härstammar från livskraften. Detta skulle 

då betyda att fastän Hufeland inte antyder det rakt ut så menar han ändå att mannen besitter 

ett större förråd av kraft som saknas kvinnan.      

                                                      
39 Hufeland 1798, s. 80 (Sjätte avdelningen, Teoretiska delen). 
40 Ibid, s. 7 (Andra avdelningen, Teoretiska delen). 
41 Ibid, s. 10 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).   
42 Ibid, s. 79, 82–83, 85 (Första avdelningen, Praktiska delen) 
43 Ibid, s. 55 (Sjätte avdelningen, Teoretiska avdelningen).  
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Om man då har gott om livskraft och förstår att hushålla med den enligt reglerna för 

makrobiotiken är det för människan möjligt att leva ända upp till 200 år, en egenskap som 

endast finns i människans natur. Med detta menas också att alla dödsorsaker före man fyllt 

100 är ”tillkonstlade”, det vill säga onaturliga.44 Att Hufeland själv endast levde till 74 års ål-

der är då i detta avseende en något ironisk detalj.45 Genom att försvaga sin livskraft så kunde 

människan dö en förtidig död och mer om hur detta kunde se ut och vad som ansågs kunna 

leda till en onaturlig död följer nedan under rubriken ”livskraftens försvagande”. Först följer 

en mer ingående diskussion om hur livskraften påverkade kroppen.  

 

Livskraften och retelser 

Det är livskraften som ger människan en egen karaktär och natur och detta är en följd av dess 

funktion av att kunna ta tillvara så kallade retelser i kroppen. Så som i Hufelands egna ord 

kan en ”Stöt, en Retelse, Köld och Wärma werka på et lifägande Wäsen” och varje intryck 

som dessa åstadkommer i kroppen sker i samband med livskraften. Dessa intryck, eller retel-

ser som de också kommer att kallas framöver i undersökningen, ligger till grund för varje en-

skild individs egenskaper och natur och det är på grund av nervsystemet som livskraften kan 

ta tillvara dessa.46 Huruvida det rör sig om positiva eller negativa retelser så har nervsystemet 

i samband med livskraften förmågan att modifiera och påverka kroppen.      

Under 1700-talet associerades det mesta inom medicinen med nervsystemet som blev den 

centrala förklaringsmodellen för nästan allt vad sjukdom hette, de så kallade nervösa åkom-

morna eller vapours blev en av de vanligaste typerna av sjukdom. Dessa sjukdomar orsakades 

av att nerverna emottog negativa retelser vilket kunde påverka kroppen på många olika sätt, 

exempelvis yrsel, svaghet, trötthet, kramper, med mera. Också känslor av ångest och ledsnad 

kunde vara tecken på en nervåkomma. De nervösa åkommorna blev en riktig trend under 

1700-talet och sjukdomen spridning påverkades mycket av ett kulturellt inflytande, till exem-

pel hos de övre klasserna blev vapours en mycket vanlig sjukdomsförklaring.47 I detta avse-

ende var Hufeland inget undantag och nervteorin används i samband med livskraften för att 

förklara hur kroppen påverkades av retelser. 

Här kan exemplet som använts ovan när reproduktionstillfället diskuterades ytterligare ex-

amineras. Hufeland anmärker att en ”högt Nervswag” person inte är lämplig att få barn och 

                                                      
44 Hufeland 1798, s. 61–62 (Sjätte avdelningen, Teoretiska delen).  
45 Wiedemann 1995, s. 943. 
46 Hufeland 1798, s. 8 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).  
47 Stolberg 2011, s. 161–163, 170–172.  
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han skriver ytterligare att om modern är nervsvag så skulle barnet skulle ”mera förlora än 

winna för sit Lifs bibehållande”.48 Detta indikerar den stora inverkan nervsvaghet kan ha på 

fostret, speciellt som nervsjukdomar också kan vara ärftliga.49 Nerverna kan också påverkas 

mycket av starka känslor, till exempel oro eller ängslan kan leda till att interna retelser blir så 

starka att kroppen upplever en ”Nerv-Feber”.50 Känslornas vidare samröre med nerver och 

livskraft kommer framöver att diskuteras.   

Retelserna behöver inte heller bara vara negativa; medan livskraften är det som blåser liv i 

en kropp så är också retelser här delaktiga och speciellt i skapandet av människans natur. 

Retelserna livnär också livskraften genom de retelser som tillvaratar luft, ljus och värme vilka 

är livskraftens ”Närings- och Underhålls-medel”.51 Men det gäller också att vara försiktig 

med att överbelasta nerverna och retelserna och en viktig etablerad grundregel är att ”ju 

mindre intensivt et Wäsens Lif är, detso längre warar det”.52 Med detta avser Hufeland att 

livskraften kan försvagas och minska genom att använda den för mycket när man emottar 

retelser till kroppen och varje gång som en retelse emottas förloras en del av livskraften. Där-

för är också det förnuftigaste tillvägagångssättet att leva ett så inaktivt liv som möjligt, viket 

inte bara gäller för människan utan för hela naturen.53 Hufeland illustrerar detta med ett exem-

pel om en frukt, nämligen om man ger en frukt för mycket värme och näring än vad som är 

naturligt så kommer den förvisso mogna mycket snabbare än den skulle under normala förhål-

landen men eftersom fruktens utveckling blir alltför intensivt så påverkas den också negativt i 

slutändan. ”Lika så förhåller det sig med Människjo-lifwet”, skriver Hufeland och livet kom-

mer onekligen att förkortas om det blir för intensivt.54 För hög retlighet i kroppen och en för 

intensiv levnad har en mycket negativ inverkan på organen som blir obrukbara och som ”hop-

draga och uttorka”.     

För att se till att livet innehåller så lite negativa retelser som möjligt kan det till exempel 

vara viktigt att tänka på klimatet som kan inverka på detta. I varma klimat söderut anges ret-

ligheten vara starkare för kroppen vilket innebär mer intensitet än vad som är bra för livskraf-

ten, till exempel ”Nerv-krämpa” är vanligt vid för mycket värme. Nordligare klimat innehåller 

däremot hälsosammare retelser.55  

                                                      
48 Hufeland 1798, s. 85, 95 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
49 Ibid, s. 10 (Andra avdelningen, Praktiska delen).  
50 Ibid, s. 180–181 (Första avdelningen, Praktiska delen).  
51 Ibid, s. 5, 7, 15 (Andra avdelningen, Teoretiska delen). 
52 Ibid, s. 24 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).  
53 Ibid, s. 17–18, 24 (Andra avdelningen, Teoretiska delen). 
54 Ibid, s. 4, 11 (Nionde avdelningen, Teoretiska delen). 
55 Ibid, s. 28 (Femte Avdelningen), 36 (Nionde Avdelningen, Teoretiska delen).  
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Också sömnen och vilan är viktiga att ta tillvara påpekar Hufeland eftersom det erbjuder en 

naturlig paus från de intensiva retelserna som tär på livskraften. Medan kroppen sover så kan 

livskraften återhämta sig något, en långvarig period av sömnlöshet kan därför vara skadligt 

för människan. Här dras också en parallell till växtriket och sömnen liknas med vintern som 

varje år försätter växterna i ett stilla tillstånd där de kan återhämta sig.56  

Kroppens retlighet är också något som avtar med åldern. Medan barn och unga människor 

har en stor andel livskraft och därför också har mer retlighet så har åldringar en allt avtagande 

livskraft och retlighet. Till exempel så minskar hjärtats retlighet på grund av att det krymper 

och hårdnar med ålder – Hufeland menar här att hjärtat i slutändan endast är en åttondel av sin 

ursprungliga storlek. Detta gäller också för de övriga organen vars retlighet minskar med ål-

dern. Eftersom barn då har mer retlighet än äldre är det viktigt att tänka på till exempel valet 

av mat och dryck (stark mat och dryck kan också överbelasta nerverna) och en viktig regel här 

är att; ”Mjölk är Win för Barn; Win är Mjölk för Gamle”.57  

 

Livskraftens försvagande 

Hufelands grundregel om intensitet (”ju mindre intensivt et Wäsens Lif är, detso längre warar 

det”58) är ett konstant tema genom hela makrobiotiken. Detta är också något som benämns 

som ”att lefwa hastigt” och om en människas, djurs eller växts liv är för aktivt eller hastigt så 

kommer dess liv att förkortas: 

  

Äfwen et Kreatur, som af Naturen äger stor Rikedom af Lifs-kraft, skal, om des Lif är mycket inten-

sivt werksamt, hafwa korrtare warelse, än ett annat, som i sig sjelft är mycket fattigare på Lifs-

kraft, men af Naturen har et mindre intensivt Lif.59  

 

Detta innebar alltså enligt Hufeland att andelen livskraft i slutändan inte spelar någon roll –

vad som egentligen är av betydelse är hur intensivt individen lever. Ett exempel på vad Hu-

feland anser som ett intensivt liv är om personen ägnar sig åt alltför stor sysselsättning. Detta 

beskrivs som ”det ouphörliga inre Fikandet och Sträfwandet efter nya Arbeten, Företag och 

                                                      
56 Hufeland 1798, s. 25–26 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).  
57 Ibid, s. 75, 35 (Åttonde och Nionde avdelningen, Teoretiska delen) och s. 33 (Andra avdelningen, Praktiska 

delen).  
58 Ibid, s. s. 24 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).  
59 Ibid, s. 24 (Andra avdelningen, Teoretiska delen).  
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Planer” vilket Hufeland också menar är vanligt för människor med en rik livsstil, det vill säga 

att rika personer oftast måste arbeta mera för att kunna möta sin livsstils behov.60  

Även vardagligare sysslor kan vara skadliga för hälsan om de förekommer alltför ofta och 

häftiga. Till exempel så kan ”Ridter i flera Dygn, ideligt Dansande” och ”flera Nätters Wa-

kande” rejält försvaga livskraften.61 Också kölden som beskrivs som en ”hufwudfiende til alt 

Lif” försvagar livskraften och kan vid en hög grad fullständigt upphäva den.62 

Vad händer då med en människa som försvagat sin livskraft? Hufeland skriver i bister ton 

om de människor som på ett eller annat sätt uttömt och försvagat sin livskraft, till exempel ge-

nom att uppleva för starka retelser för tidigt eller genom att idka onani (vilket också gravt för-

svagade kraften). Hos dessa människor är bland annat driften till självmord mycket vanlig vil-

ket betecknas som en sjukdom. Hufeland påpekar att det är lätt att förstå varför en sådan män-

niska väljer att ”förstöra sig sjelf” och detta på grund av att kroppen blir så utmärglad och 

vanställd samt att levnaden blir ett av ”plågor och förebråelser”.63 Att en levnad med ett litet 

eller nästan helt uttömt förråd av livskraft är nästan helt omöjligt klargörs för läsaren.  

 

Den gyllene medelvägen 

Medelmåttan i alla fall, aurea Mediocritas, hwilken Horatius så wackert besjöng, om hwilken Hume 

skrifwer, at den är det bästa på denna Jord, är också tjenligast til Lifwets Förlängning. Uti en wiss 

Medelmåtta af Stånd, Climat, Hälsa, Temperament, Kropps-Constitution, Sysslor, Sinnes-kraft, 

Diät o. f. w. ligger största hemligheten för at bli gammal.64   

 

Allra hälsosammast är det ändå menar Hufeland när det är lagom av allt eller ”aurea Medi-

ocritas” som han skriver i citatet ovan, det vill säga ”den gyllene medelvägen”. Vad som 

bland annat kan anmärkas på i citatet är medelmåttan av ”Temperament”, något som kommer 

diskuteras under nästa rubrik för känslor. 

Medelmåttan gäller också livskraften och denna menar Hufeland är mest gynnsam för 

kroppen om den är jämnt utspridd, det vill säga att ”hwarje Del, hwarje Inälfa, hwarje Punkt 

af wår Kropp böra få den andel af Lifs-kraften, som de behöfwa, för att behörigen uträtta sina 

                                                      
60 Hufeland 1798 s. 33–34 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
61 Ibid, s. 77 (Första avdelningen, Praktiska delen).  
62 Ibid, s. 11 (Andra avdelningen, Teoretiska delen). 
63 Ibid, s. 24–25 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
64 Ibid, s. 55 (Sjätte avdelningen, Teoretiska delen).  
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Kall”. Om någon del av kroppen däremot skulle få för mycket livskraft så kan det uppstå häf-

tiga rörelser och retelser som inverkar på den harmoni som Hufeland skriver är livets grund-

pelare.65  

 

Känslorna 

Sjelfwa det andeliga Lifwet har sina helt egna Förgifter och Farligheter. Hwad wet Djuret af 

felslaget Hopp, otilfredstäld Ärelystnad, försmädd Kärlek, af Bekymmer, Ånger, Förtwiflan? Och 

huru liftärande samt dödande för Människjan äro dessa Förgifter?66 

 

Ordet ”förgift” är den ålderdomliga versionen av ordet ”gift” och det är detta ord som Hu-

feland använder för att beskriva den inverkan som vissa känslor kan ha på kroppen. Men var-

för är vissa känsloyttringar så farliga? Ett av svaren till den frågan ligger i känslornas ur-

sprung och funktion i kroppen.    

I den diskussionen jämför Hufeland situationen med djurens, som han menar till skillnad 

från människorna är ”wida mer Känsellösa”.67 Genom att peka ut skillnaderna som finns mel-

lan två väldigt olika organisationer visar Hufeland också hur känslorna verkligen fungerar i 

människokroppen. För det första menar Hufeland att känslorna är en av själens eller ”själs-

kraftens” funktioner i kroppen. Med själs-kraften avses den kraft som härrör från själen och 

som inte har någon tydlig plats i kroppen men som verkar i alla organ för att utföra olika 

funktioner – också ”tanke-kraften” som verkar i hjärnan har en relation till själen. Själen här-

stammar också från den andliga världen och Hufeland klargör att detta innebär att kroppen 

ständigt rör sig mellan två världar, den andliga och den materiella. Att människan har detta 

förhållande till den andliga världen är bland annat vad som placerar djuren under människan 

som organisation eftersom själen är ett mänskligt privilegium. Men Hufeland påpekar också 

att andelen av den andliga världen som människan har att bruka är större än vad som egentli-

gen är sunt och det andliga privilegiet att känna kan därför också vara farligt för människan. 

Medan djuren, skriver Hufeland, styrs av sina instinkter och därför aldrig befinner sig i faro-

zonen av att drabbas av för starka retelser av något slag så måste människan, som istället för 

instinkt har sitt förnuft, jobba hårdare.68 

                                                      
65 Hufeland 1798, s. 13 (Nionde avdelningen, Teoretiska delen). 
66 Ibid, s. 85 (Sjunde avdelningen, Teoretiska delen).  
67 Ibid, s. 86 (Sjunde avdelningen, Teoretiska delen). 
68 Ibid, s. 80–83, 86 (Sjunde avdelningen, Teoretiska delen). 
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Om förnuftet används på rätt sätt så ska detta reglera det inre och se till att bland annat 

känslorna hålls i schack i ett ”medeltillstånd”, det vill säga det tillstånd där kroppen inte över-

belastas av retelser och får regelbunden vila. Utan förnuftet är människan ”blottställd för alla 

skadeliga Inflytelser” och på grund av att människan är fri att bruka sitt förnuft eller ej så är 

situationen något knepig. Här anmärker Hufeland hur oändligt mer praktiska djurens organi-

sation är än människans. Medan deras instinkt ger dem ett naturligt skydd mot skadliga retel-

ser så har människan svårare att ”undwika Misstagen”. Om människan inte kan använda sitt 

eget förnuft så uppmanar Hufeland att man då åtminstone använder sig av någon annans.69 

För att sammanfatta det hela så befinner sig alltså människan i en unik position när det 

kommer till hennes förmåga att känna och dessutom i en position som inte är helt och hållet 

hälsosam. Nu när känslornas funktion har förklarats är det lättare att förstå varför vissa käns-

lor och särskilt starka känslor är så oönskade:   

 

Alla slags häftiga Passioner skola hafwa samma werkan […]. Hufwudsakeligen äro Bekymmer, 

Fruktan och Sorger utomordentligt befrämjande Medel til Ålderdomens ganska snara framkal-

lande. Man har exempel, at Människjor på en enda Natt, hwilken de tilbragt under högsta Sinnes-

oro och Själens Ångest, fått grått Hår.70     

 

Som citatet antyder har passionerna en negativ inverkan på livskraften och hetsiga känslor 

som de ovannämnda försvagar livskraften vilket kan leda till en snar ålderdom. Claes Eken-

stam i sin bok Kroppens idéhistoria skriver om kroppen och däri också om känslolivet under 

1700–1950-talet i Sverige och har kommit fram till en liknande slutsats. Självbehärskningen 

av känslor och impulser var en av de viktigaste etikettsreglerna för män och kvinnor och 

känsloyttringar fick aldrig bli för häftiga eller översvallande. Vidare anmärks också hur för-

nuftet kunde tygla känslorna.71 För att ytterligare förklara varför häftiga känslor är så proble-

matiska använder sig Hufeland av den vitalistiska teorin och han påpekar återigen att alla häf-

tiga retelser angriper livskraften och desto retfullare livet är desto ”snabbare borrtströmar 

det”. Bokens fokus på läran att förlänga livet gör att detta är en regel som Hufeland är snabb 

med att upprepa.72  

                                                      
69 Hufeland 1798, s. 83–86, 88 (Sjunde avdelningen, Teoretiska delen).  
70 Ibid, s. 77 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
71 Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950 (Hedemora: 

Gidlunds, 2006), s. 97–98.   
72 Hufeland 1798, se bland annat s. 18–19 (Nionde avdelningen, Teoretiska delen). 
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Förutom att livskraften försvagas så räknar Hufeland också passionerna som en av de 

främsta sjukdomsorsakerna.73 Till exempel har människor som ständigt upplever för häftiga 

affekter, eller passioner, för hög puls och försätts då i en sorts tillkonstlad evig feber som, om 

man inte aktar sig, kan ha lika förödande effekt på kroppen som riktig feber.74   

Resten av undersökningen om känslorna kommer att delas in i tre delar. Den första kom-

mer att behandla temperamenten medan de två senare kommer att diskutera vad Hufeland 

uppfattade som hälsosamma respektive ohälsosamma känslor. 

 

Temperamenten 

Humoralpatologin, som också kort introducerats under rubriken ”Bakgrund”, hade dominerat 

medicinen och synen på kroppen tills senmedeltiden i Europa och in på 1600-talet. I det tidig-

moderna Europa kom nya medicinska teorier att bre ut sig och medicinhistorikern Michael 

Stolberg som skriver om detta menar att även om humoralpatologin förlorade sin dominans så 

överlevde ändå dess grundsats. Detta innebar att medan läkarna under medeltiden hade använt 

sig av begreppet humoralpatologi och menade att kroppens hälsa eller ohälsa berodde på väts-

kornas balans så övergick denna föreställning i tidigmodern tid till att handla om tempera-

ment. Själva begreppet ”temperament” som härstammar från antiken (liksom humoralpatolo-

gin gör) innebär vätskornas balans.75 

Detta gäller också Hufeland som använde sig av temperamenten och vätskebalansen som 

en förklaringsmetod för koppens funktion och han skriver hur viktigt det är att veta vilket 

sorts temperament man hade eftersom detta kunde peka på vilka sorts sjukdomar man hade 

anlag för. ”Om detta är choleriskt eller sanguinskt, så är man mera fallen för hetsiga: men är 

det phlegmatiskt eller melancholiskt, då mera til långwariga eller Nerwsjukdomar”, menar 

han.76  

Om man då som Hufeland skriver hade ett koleriskt temperament innebar detta att vätskan 

man hade mera av i kroppen var gul galla som resulterade i ett hetsigt sinnelag; vilket troligt-

vis är varför han menar att en sådan person också har anlag för hetsiga sjukdomar. En person 

med sangviniskt temperament däremot ansåg ha ett överflöde av blod och vara speciellt i faro-

zonen för att bli kärlekskrank. De med ett flegmatiskt temperament som ansågs besitta kallt 

                                                      
73 Ibid, s. 7 (Andra avdelningen, Praktiska delen). 
74 Hufeland 1798, s. 17–18 (Nionde avdelningen, Teoretiska delen). 
75 Stolberg 2011, s. 85–86. Se också under rubriken ”Bakgrund” för mer information om de olika temperamenten 

och om humoralpatologin. 
76 Hufeland 1798, s. 24 (Nionde avdelningen, Teoretiska delen). 
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och vått slem i kroppen och de med ett melankoliskt temperament som hade svart galla me-

nade Hufeland var mer benägna till långvariga sjukdomar eller nervåkommor.77   

Vikten av att känna till sitt eget temperament i det tidigmoderna Europa är också något 

som Stolberg skriver om och det var väldigt vanligt att patienter i sina brev till läkare ut-

tryckte vilket sorts temperament man hade.78  

Vad som förekommer i tidigare forskning är att vissa temperament ofta associerades med 

kvinnor respektive män. Till exempel ansågs kvinnors kroppar ofta vara kalla och fuktiga till 

sin natur vilket innebar att den vätska de förknippades med var slemmet samt det flegmatiska 

temperamentet medan männen å andra sidan förknippades med det heta och torra blodet som 

resulterade i ett koleriskt temperament.79 Vad Hufeland ansåg om detta och om han tänkte på 

samma sätt klargörs inte utan han använder det könsneutrala pronomenet ”person” och lämnar 

utrymme för spekulation. Detta kan emellertid också innebära att Hufeland inte hade någon 

klar åsikt om detta utan ansåg temperamenten jämnt fördelade mellan könen eller också att 

han inte ansåg detta som särskilt viktigt att reda ut.      

Vidare menade Hufeland att temperamentet också var medfött och med olika temperament 

följde också olika grader av retlighet och förhållande till själs-kraften. Om personen hade ett 

mer flegmatiskt eller ett melankoliskt temperament så följde en mindre grad av retlighet och 

Hufeland anmärker därför att det för sådana människor kan vara ”wälgörande” och ”nödwän-

digt” att emotta starkare retelser. Starka retelser för en person med ett sangviniskt tempera-

ment skulle däremot kunna vara fullkomligt förödande eftersom en hög grad av retlighet 

också medföljer. Om sangviniska personer skriver Hufeland bland annat att ”ju mera det san-

guiniska Temperamentet är härrskande, desto försiktigare och måtteligen böra alla, så wäl 

moraliska som physiska, Retelser anwändas”.80 Störst retlighet av alla temperamenten hade 

enligt Hufeland det koleriska och för människor med ett sådant sinnelag kan även den minsta 

retelse utmatta livskraften och kroppen.81   

Kroppen kunde också hålla mer än ett temperament, till exempel om det fanns mycket av 

både slem och svart galla i kroppen kunde detta temperament kallas för melankoliskt-flegma-

tiskt.82 Den hälsosammaste blandningen av temperamentet en person kunde besitta ansåg Hu-

                                                      
77 Stolberg 2011, s. 86 och Bound Alberti 2006, s. 2–3. 
78 Stolberg 2011, s. 87. 
79 Alberti 2006, s. 2–4.  
80 Hufeland 1798, s. 24–25 (Nionde avdelningen, Teoretiska delen). 
81 Ibid, s. 25 (Nionde avdelningen, Teoretiska delen).  
82 Stolberg 2011, s. 86. 
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feland vara det sangviniska blandat med det flegmatiska temperamentet, det vill säga en ba-

lans av blod och slem i kroppen. Ett sangviniskt-flegmatiskt temperament gav människan ett 

glatt och bekymmerslöst sinnelag samtidigt som passionerna inte blev för hetsiga utan hölls i 

balans. Hufeland menade också att en sådan god blandning av temperamenten härstammade 

från en ”Rikedom af Lifs-kraft”, vilket också måste antyda att alla temperament har ett förhål-

lande till förrådet av livskraft.83  

   

De osunda känslorna 

Nu när känslornas funktion i kroppen har klargjorts och Hufeland ställning till temperamenten 

har diskuterats följer en beskrivning av de känslor i Konsten at lefwa länge som kopplas sam-

man med en ohälsosam kropp och som resulterar i fysiska symptom.  

Tidigare i avsnittet om känslorna (s. 16–17) så diskuterades Hufelands råd och anmärk-

ningar för att kontrollera de farliga känslorna och förnuftet nämndes som det viktigaste för 

självbehärskningen. Om då förnuftet saknas, eller människan väljer att inte lyssna på sitt för-

nuft och inte kan kontrollera sina känslor löper personen i fråga risk för att bli vansinnig. Den 

farligaste arten av vanvett menar Hufeland är den okontrollerbara, det vill säga när människan 

ger utlopp för rasande och häftiga känsloyttringar som försvagar livskraften. Likaså den art av 

vanvett då melankoli och vad som benämns som ”Själens Ångest” förekommer och dessa 

känslouttryck sägs förlama kroppens viktigaste organ samt överanstränger den. Detta exempel 

fungerar som en varning i boken och för att illustrera vikten av det mänskliga förnuftet.84 

Andra ohälsosamma känslor som kanske inte är särskilt häftiga eller rasande men som Hu-

feland menar också påverkar kropp och livslängd negativt är de känslor som benämns som 

sorgliga affekter. Dessa är i hans egna ord ”Bedröfwelse, Bekymmer, Förtret, Fruktan, Ångest 

och Klenmodighet” som förutom att de försvagar livskraften och hjärtat också stör matsmält-

ningen och hindrar kroppens funktioner på andra sätt. Dessa känslor beskrivs som vardagliga 

känslouttryck men som man ska akta sig för att ge alltför stort utrymme och liknande känslor 

som också hör till vardagen är avund och missunnsamhet som till och med är ännu skadligare 

än de sorgliga affekterna. Avund försvagar inte bara livskraften utan sägs också nämligen reta 

gallan. Vare sig detta är den gula eller svarta gallan som kopplas samman med det melanko-

liska och koleriska temperamentet nämner Hufeland inte men denna ”Galle-retelse” sprider 

                                                      
83 Hufeland 1798, s. 94 (Åttonde avdelningen, Teoretiska delen). 
84 Ibid, s. 87 (Sjunde avdelningen, Teoretiska delen). 
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ett gift i kroppen som resulterar i livets förstörelse. Ordspråket att ”Afunden fräter sig sjelf” 

finner han därför i denna mening väldigt passande att tillägga.85 

Vidare om en av de ovannämnda sorgliga affekterna påpekar Hufeland att fruktan är något 

av människans mest oanständiga egenskaper eftersom den fråntar personen all viljestyrka, för-

stånd och självaktning – med andra ord fråntas människans moraliska grundpelare. Att därför 

redan vid tidig ålder avvänja människan från denna känsla är att rekommendera och särskilt 

rädslan för åska och spöken som är två av de vanligaste orsakerna måste motarbetas. De män-

niskor som lever i ett oavbrutet tillstånd av fruktan, skriver Hufeland, oroar sig ständigt och 

lever med ideliga känslor av bävan och ångest vilket kan fullständigt utmatta kroppen och 

livskraften. De fysiska konsekvenser av detta är att blodet drar ihop sig invärtes, vilket leder 

till att huden kallnar och bleknar samt att hjärtat slutar fungera som det ska. Ytterligare 

kroppsliga symptom är diarré, matsmältnings- och cirkulationsproblem och att musklerna för-

svagas. Fruktan menar Hufeland är som avundskänslan ett gift som sprider sig i kroppen och 

om detta rädslotillstånd inte upphävs kan symptomen resultera i en förtidig död.86 

Den allvarligaste arten av rädsla är den som människan har för döden vilket beskrivs som 

en ”Sinnes-Sjukdom” som kan plåga människan. Om denna rädsla råder Hufeland att man – 

istället för att ständigt oroa sig och ängslas över tanken på det som är oundvikligt – vänjer sig 

vid tanken på döden och låter sig inspireras till mod och glädje. ”Den som icke mera rädes för 

Döden, den är allena fri; intet mera kan ängsla eller olycksaliga densamme”, skriver Hufeland 

och en följd av att bli av med en sådan rädsla är också att livskraften stärks.87  

En tredje art av rädsla som också grundligt beskrivs är hypokondrin vilket Hufeland defini-

erar som en allvarlig nervåkomma som i värsta fall kan leda till vansinne. Kännetecknen för 

att en människa är hypokondrisk är den stora ängslan och oron över sjukdomar och personen i 

fråga kan ofta ses läsa för mycket medicinska skrifter och böcker.88 ”Hypochondrie”, skriver 

Hufeland, ”denna Inbildning en förskräckelig Plågeande, som för altid borrtjagar Sinnes-lug-

net och Tilfredställelsen samt alla goda fattade Beslut”.89 Faktorer som bland annat kan resul-

tera i hypokondri (men också i andra nervsvagheter som exempelvis hysteri) är om man föds 

av nervsvaga föräldrar, om uppväxten är alltför strikt eller om man i ungdomen onanerade. 

Till och med romanläsning och intaget av för mycket varma drycker så som kaffe menar Hu-

feland kan ge människan anlag för hypokondri och listan fortsätter. Därefter följer också råd 

                                                      
85 Ibid, s. 35 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
86 Hufeland 1798, s. 35–37 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
87 Ibid, s. 39–40 (Första avdelningen, Praktiska delen).  
88 Ibid, s. 46–48 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
89 Ibid, s. 121 (Första delen, Praktiska Delen).   
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för personer med hypokondriska tendenser som rekommenderas flitigt umgänge med vänner 

och att spendera mycket tid på landsbygden.90  

Stolberg som undersökt Samuel Tissots rådgivningsbok ger en liknande beskrivning av hy-

pokondrins orsaker bland annat isolering och omåttlig läsning som ansågs skada nervsystemet 

och försätta den drabbade i tillstånd av ”hypokondrisk vapour”. Vidare menar Stolberg att lä-

kare under 1700-talet i Europa mycket ofta stötte på hypokondriker och att sjukdomen ansågs 

vara en sinnessjukdom.91   

En annan sjukdom som beskrivs som minst lika skadlig som hypokondrin är vad Hufeland 

kallar för ”Känslo-Ömheten”. Denna kännetecknas i människan som det ”romantiska Tänke-

sättet” och det ”ängsliga Swärmeriet” (svärmeri är en ålderdomlig benämning för förälskelse 

eller fantasi) och ömheten kan förorsakas av antingen för mycket romanläsning eller också av 

verkliga upplevelser som aktiverar symptomen. Ömheten kan leda till känslor av ängslan och 

modfälldhet men vad som särskilt gör denna sjukdom så farlig är att den melankoli som upp-

står härstammar från hjärtat. ”Sannerligen”, anmärker Hufeland om detta, ”allenast et par år, 

tilbragta i sådant Hjertat qwal, kunna mycket förkorta Lifwet”.92  

Om känslor så som hypokondri och känslo-ömhet gör Hufeland det klart att kvinnor är 

mera fallna för dessa sjukdomar än männen. Här menar han också att en förändring har ägt 

rum; medan hustrur och kvinnor förut i historien var starkare och tåligare så är de numera 

mycket mer nervsvaga och ömtåliga. Om detta skriver han till exempel att ”den onaturliga 

Sinnes-ömheten, som nu blifwit liksom egen hos en stor del af Qwinno-Könet” och innebör-

den av detta är att kvinnorna är mer sårbara för farliga retelser, passioner och nervåkommor.93 

Åtgärder som kan vidtas mot detta är att vid döttrars uppfostran härda ömtåligheten och ner-

verna samt undvika läsningen av romaner som kan aktivera fantasin.94    

Slutligen nämns också bedrövelsen, eller ledsnaden, som är liksom fruktan och hypokond-

rin mycket skadligt för hälsan och beskrivs som ett av själens ”obehagliga Tilstånd”. Sympto-

men för ledsnad liknar mycket fruktans fysiska konsekvenser, till exempel att blodet drar ihop 

sig invärtes och att blodcirkulationen och hjärtat upphör att fungera som det ska. Om leds-

naden då blir ett långvarigt tillstånd kan slutligen blodet stockas. Förövrigt blir också mats-

mältningen svag och trög, en tendens till hypokondri uppstår och sammanfattningsvis skriver 

Hufeland att ledsnaden påverkar alla kroppens funktioner som blir bragda i oordning. Hos 

                                                      
90 Ibid, s. 14–16 (Andra avdelningen. Praktiska delen). 
91 Stolberg 2011, s. 167–168. 
92 Hufeland 1798, s. 48–49 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
93 Ibid, s. 84 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
94 Ibid, s. 14–15, 84 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
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personer som lider av ledsnad kan också ytterligare skadliga känslor uppstå, till exempel trött-

het och svårmod och om personen i fråga dessutom har ett melankoliskt temperament kan 

ledsnaden till och med resultera i självmord. Som medel mot ledsnaden menar Hufeland att 

det endast finns ett som kan hjälpa, nämligen ”et för hwars och ens Kall bestämdt Arbete”.95 

Vad detta exakt innebär kan diskuteras eftersom ämnet därefter inte mera nämns men en möj-

lig implikation är att människan behöver ett syfte, ett kall i livet, som hjälper att fokusera och 

hålla känslorna borta från detta obehagliga tillstånd. 

 

Under denna rubrik ”de osunda känslorna” har de känslor diskuterats som Hufeland ansåg yt-

terst skadliga för människan och för dennes livskraft. Alla de ovannämnda känsloyttringarna 

inverkar negativt på livskraften vilket också drabbar kroppen och vad som här ska anmärkas 

är att Hufeland verkligen såg på dessa uttryck som möjliga dödsorsaker. Att han då i en bok 

om livet förlängning skrev om dessa för att varna sina läsare var därför inte så underligt.  

Förutom att de olika temperamenten kunde fungera som anlag för vissa känsloyttringar (s. 

18) menade Hufeland att det också finns gott om människor som när ”Ödet icke tilskickar 

dem sanskyldiga Bekymmer” skapar sina egna. Han anmärker hur allt det han skriver borde få 

människor att upphöra med de ovanstående skadliga affekterna men att det finns sådana män-

niskor som förhåller sig bister till livet, skapar bekymmer där det inte finns några och som 

ständigt misstror andra människor. Sådana människor finner då också ”rik anledning til Ängs-

lan och Sorg”.96  

 

Känslorna hos en hälsosam människa 

Medan de affekter som påverkade kroppen negativt skulle prompt undvikas så kunde också 

vissa känslor vara viktiga komponenter för en sund kropp. Hufeland skriver:  

 

De Egenskaper, hwilka man kan kalla Fundamenterna til långt Lif, äro följande […]. Behörig 

Grad och fördelning af Lifs-kraften; godt Temperament. Lugn, Ordning och Harmonie i alla 

inwärtes Förrättningar och Rörelser äro et Hufwud-medel til Lifwets bibehållande […] Hit hörer 

Nyttan af ett godt Temperament, hwilket så wida kan blifwa en Hufwud-grundwal til en långwarig 

Lefnad.97  

 

                                                      
95 Ibid, s. 43–44 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
96 Hufeland 1798, s. 78 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
97 Ibid, s. 90, 93–94 (Åttonde avdelningen, Teoretiska delen). 
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Som tidigare diskuterats så ansåg Hufeland att blandningen av det sangviniska och det fleg-

matiska temperamentet var det mest hälsosamma och förutom detta skriver han också om vik-

ten av lugn och harmoni för ”Lifwets bibehållande”. 

Han ger också exempel från historien på människor som levat länge och vilket sorts sinne-

lag de hade, till exempel nämner Hufeland den romerska kejsaren Augustus som blev 76 år 

gammal, hade ett lugnt och stilla sinnelag och som också var ganska lycklig i sitt liv. Också 

Pythagoras ”hwars Lära beprisade god Diät, Passionernas Mildring och Gymastiken blew 

mycket gammal”.98 Mer generellt diskuterar Hufeland också de som i äldre tider valde att leva 

som eremiter och som klostermunkar och menar att denna livsstil som innebar avhållsamhet 

från bland annat ”mänskliga Passioner” är ett väldigt gott föredöme.99 En av de få kvinnor 

från historien som diskuteras är Helena Gray som det inte förekommer någon mer information 

om förutom att hon levde till 105 års ålder och var ”liten til wäxten, ganska munter, glädtig 

och luftig, och fick få år före sin död nya Tänder”.100 Genom att visa på bland annat dessa ex-

empel klargörs det att ett lugnt sinnelag eller att man kände munterhet eller lycka var betydel-

sefullt för hälsan. Det viktigaste som framkommer från alla exempel som Hufeland räknar 

upp är ändå ett stadigt sinnelag, det vill säga att man inte utsattes för häftiga retelser, känslor 

eller passioner utan förhöll sig medelmåttigt till dessa.   

Om den människa som enligt Hufeland hade den bästa möjligheten till en långvarig lev-

nadsperiod skriver han: 

 

Den är i gemen glad, talsam, deltagande, öpen för Glädje, Kärlek och Hopp; men tilsluten för 

Känslor af Hat, Wrede och Afund. Des Passioner blifwa aldrig häftiga och förtärande. Kommer det 

någosin til werkelig Förargelse och Wrede, så är det mera et nyttigt Upwärmande, en tilkonstlad 

och wälgörande Feber, utan Gallens öfwerflödande.101    

 

Här nämns återigen gallretelsen som också nämndes vid känslor av avund och missunnsamhet 

och detta verkar indikera att vid de rasande känsloyttringarna, såsom dessa samt vid förar-

gelse och vrede som i citatet inträffar denna retelse. Men om människan då är överlag glad, 

kärleksfull och hoppfull så kan detta sinnelag jämna ut de andra negativa känslorna i kroppen. 

En människa som medvetet utesluter hat, vrede eller avund är inte heller i farozonen för att 

                                                      
98 Hufeland 1798, s. 23 (Femte avdelningen, Teoretiska delen). 
99 Ibid s. 30 (Femte avdelningen, Teoretiska delen). 
100 Ibid, s. 38 (Femte avdelningen, Teoretiska delen).  
101 Ibid, s. 100 (Åttonde avdelningen, Teoretiska delen). 
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drabbas av för häftiga och överväldigande passioner. Ytterligare om detta perfekta sinnelag 

skriver Hufeland att personen är optimist, naturnära och bekymmerslös.102  

Möjligheten att uppnå ett sådant sinnelag och då också en längre levnadstid är inte helt 

omöjligt även om vissa faktorer är opåverkbara. Ett viktigt råd som Hufeland ger är att spen-

dera så mycket tid som möjligt utomhus och i naturen vilket beskrivs som ”Källan til ewig 

Ungdom, Hälsa och Lycksalighet” och som resulterar i kroppens och själens harmoni. Natu-

rens lugnande verkan har en stor inverkan på människan och resulterar i att den inre glädjen 

och munterheten sprids i hela kroppen.103 

Även äktenskapet kan vara ett föremål för lycka i livet och det är denna så kallade heliga 

förbindelse som utgör grunden för all ”sällheten”, menar Hufeland, samtidigt som gifta män-

niskor är mer stadgade och inte löper lika stor risk som ogifta för heta passioner och böjel-

ser.104 Som bevis för denna tes skriver Hufeland att ”alla de, som nått en hög Ålder, woro 

Gifte”.105 Äktenskapet och bildandet av familj ger också upphov till den renaste och sundaste 

arten av glädje, nämligen den husliga glädjen. Att få uppfostra barn och ta hand om ett hem 

leder till den ”minst sjelf-förtärande Glädje” som försätter människan i det gyllene medeltill-

ståndet (s. 15).106 Här kan det också påpekas att alla retelser i kroppen, däribland känslor och 

passioner vare sig negativa eller positiva, påverkade livskraften vilket har diskuterats i under-

sökningen första del (s. 12). Detta gäller då också glädje men den husliga glädjen verkar då 

enligt Hufeland kräva den minsta ansträngningen för livskraften.    

Tillhörande de opåverkbara faktorerna är förrådet av själs-kraft, det finns helt enkelt de 

människor som åtnjuter en starkare själs-kraft än andra. Som tidigare diskuterats är känslorna 

en av själs-kraftens funktioner och om människan då har ett stort förråd av kraften riskerar 

denne också mer att drabbas av för häftiga retelser.107 Som också tidigare diskuterats har män-

niskan det svårare än djuren som med sin naturliga instinkt kan undvika de farliga retelserna 

men detta blir också ett privilegium menar Hufeland eftersom människan är den enda varelsen 

som kan åtnjuta ”glade och måttelige Affekter” – något som helt fattas djuren. Sådana glada 

affekter är en ovärderlig källa till sundhet och livets förlängande och dessa är i Hufeland egna 

ord ”Hopp, Kärlek och Sinnes-fröjd”.108    

 

                                                      
102 Ibid, s. 100 (Åttonde avdelningen, Teoretiska delen). 
103 Hufeland 1798, s. 144–147 (Första delen, praktiska delen) 
104 Ibid, s. 122, 125 (Första avdelningen, Praktiska delen).   
105 Ibid, s. 130 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
106 Ibid, s. 130 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
107 Ibid, s. 16 (Första avdelningen, Praktiska delen). 
108 Ibid, s. 23 (Nionde avdelningen, Teoretiska delen).  
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Avslutningsvis följer ett sista citat för att illustrera sinnelaget hos den enligt Hufeland hälso-

samma människan: ”lyckliga således äfwen den Gåfwan af en altid förnöjd och glad Själ […] 

De hawfa inom sig sjelfwa den renaste och skönaste Lifs-Balsam”.109  

 

 

3. SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har undersökt livskraft, känslor och kön i C. W. Hufelands rådgivningsbok 

Konsten at lefwa länge. Boken är en svensk översättning av det tyska originalet Makrobiotik, 

oder die Kunst das Leben zu verlängern och utgavs i Sverige 1798 av Carl Christoffer Gjör-

well. Sammanfattningsvis är undersökningens frågeställningar hur livskraften relaterar till 

kroppen och hälsan, hur känslorna relaterar till hälsa och till livskraften och på vilket sätt Hu-

felands beskrivningar av detta skiljer åt mellan män och kvinnor.  

Den första delen av undersökningen beskriver livskraftens ursprung och funktion. Detta 

inkluderar bland annat att livskraften härstammar från det gudomliga och från naturen och att 

den utgör grunden för allt liv. Hufeland menar att det är livskraften som ger kroppen liv och 

att det är i och med dess försvagande och uttömmande som kroppen också dör. Vidare disku-

teras också retelserna, det vill säga de intryck som kroppen tar emot såsom känslor, mat, luft 

och så vidare. Det är genom nerverna som kroppen emottar retelser men denna funktion sker 

också i samband med livskraften. Också orsaker som kan leda till livskraftens försvagande är 

exempelvis ett varmt klimat, stark mat och dryck och känslor som diskuteras i undersökning-

ens andra del.  

Angående känslorna diskuteras först deras funktion i kroppen och sedan det medfödda 

temperamentet. De fyra temperamenten så som de förekommer utreds, nämligen det sangvi-

niska, koleriska, melankoliska och flegmatiska temperamenten och enligt Hufeland är det 

bästa temperamentet det sangvinisk-flegmatiska eftersom det ger människan ett glatt och be-

kymmerslöst sinnelag. Vidare tas de känslor upp som har ohälsosamma konsekvenser och fy-

siska symptom för människan. Till exempel rädsla som kan leda till bland annat blodförstock-

ning, diarré och att kroppens interna organ försvagas. Det konstateras också att känslo-ömhet, 

det vill säga att människan upplevde ett starkt svärmeri, och hypokondri, rädsla för sjukdo-

mar, är något som kvinnor löper större risk för eftersom Hufeland menar att de är mer 

nervsvaga och ömtåligare än männen.  

                                                      
109 Ibid, s. 24 (Nionde avdelningen), Teoretiska.  
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Avslutningsvis förklaras känslornas betydelse för hälsan. Till exempel är det enlig Hu-

feland viktigt att ha ett stadigt sinnelag och inte utsätta kroppen för häftiga känslor. Om en 

hälsosam människa skrivs det ytterligare att hon är glad och munter och bland annat genom 

äktenskapet och bildandet av familj kan människan uppnå den perfekta känslan av glädje. 
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