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1 Inledning 

Det är lätt att betrakta de mänskliga känslorna och deras uttryck som stående bortom historiens 

gång, evigt närvarande i dess skiften men i sig själva alltid oföränderliga, djupt rotade i en mer 

eller mindre statisk biologi. Dåtida aktörers känsloliv kan därför jämföras med nutida, och 

känslans historia förnekas.1 Under de senaste decennierna har ändå intresset för hur känslorna 

tog sig uttryck i historien ökat. Tidigare forskning som berört förändring i förhållande till 

känslor i förfluten tid har tenderat att luta sig mot Norbert Elias civilisationsteori, där skiften 

mest tar formen av en evolutionär utveckling från ohämmat till kontrollerat, från primitivt till 

civiliserat. Känslornas historia blir härigenom en del av västvärldens utveckling mot 

fulländning och en berättelse om en psykologisk mognadsprocess som berövar dåtida aktörer 

rationalitet och värde.2 Denna forskning har ofta utgått från en hydraulisk syn på känslor, inom 

vilken känslor betraktas som en svårkontrollerad kraft som byggs upp inom oss, vars tryck 

kräver utlopp, hämning eller sublimering. Dessa utgångspunkter har dock reviderats inom 

kognitionsforskning, som betonar att känslor bör betraktas som en del i en process av 

upplevelser och värderingar – resultatet av bedömningar av olika situationer baserat på 

personliga perspektiv och bredare kulturella normer.3 Dessa utgångspunkter ligger till bas för 

det expanderande forskningsfältet känslornas historia, som betonar hur förmågan att känna är 

nödvändig och universell, men att vad man känner, hur man värderar det och hur man uttrycker 

det är kulturprodukter – resultatet av den tid och det samhälle man lever i.  

En tidsperiod då känslor gavs särskilt stor betydelse var det sena 1700-talet, då sensibilitet var 

det känslomässiga ledordet framför alla andra. Grundat i synen på de under huden löpande 

nervtrådarnas vibrationer betraktade man då känslornas spel som ett tecken på den högt 

värderade ömma och goda själen.4 Det kännande jaget blev grundläggande för hur man 

uppfattades av andra, där varje känsloskifte och -uttryck hade en innebörd. Att känna rätt känsla 

vid rätt tillfälle var att betrakta som den sensibla personens kännetecken, vars finstämda och 

lättrörda känslor satte honom över den omgivande hårda världen.5 Två svenska representanter 

                                                           
1 Barbara H. Rosenwein, ”Problems and Methods in the History of Emotions” i Passions in Context: Journal of 
the History and Philosophy of the Emotions, 1, 2010, s. 2-4. 
2 Annika Sandén & Joachim Östlund, ”Medkänslans makt och gränser: Nya linjer i känslornas historia” i Historisk 
Tidskrift 130:4, 2010, s. 598. 
3 Barbara H. Rosenwein, ”Worrying about Emotions in History”, i The American Historical Review 107:3, 2002, s. 
836. 
4 G. J. Barker-Benfield, The culture of sensibility: sex and society in eighteenth-century Britain, Chicago, 1992, s. 
XVII. 
5 Karin Johannisson, Melankoliska rum: om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid, Stockholm, 
2009, s. 72. 
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för tidens sensibilitet var bibliotekarien, förläggaren och publicisten Carl Christoffer Gjörwell 

(1731-1811), samt greven, poeten och hovmannen Johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818).6 

Tidigt på 1900-talet påstod litteraturhistorikern Martin Lamm att deras relation till känslor ändå 

skiljer sig åt, en skillnad som han tillskrev deras olika klasstillhörighet.7 Borgerlighetens 

känsloliv skildras av Lamm som ett offentligt fenomen, där känslorna betraktades som lämpliga 

”att predikas på gator och torg”.8 Den aristokratiska känslosamheten präglades i kontrast till 

detta av en större diskretion, där känslorna främst fick ta plats i det privata. Oxenstierna antydde 

själv denna skillnad i synen på känslor när han i sin dagbok skrev om en bjudning han hade fått 

av Gjörwell. Det är också lätt att läsa vad han skrev som ett uttryck för hur den borgerliga 

öppenheten skavde mot den aristokratiska diskretionen: 

Assessor Gjörvell böd mig med en billet att komma med honom i morgon 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 [...]. Sådana talesätt passa i en poesi, men visa 

affectation, då de komma i den familiera stylen.9 

Det är även vad denna uppsats handlar om, där jag utifrån det teoretiska perspektivet känslornas 

historia ämnar göra en djupare och mer systematisk analys av Gjörwells och Oxenstiernas 

bevarade brev och dagböcker för att undersöka om det finns fog att tala om olika klassbaserade 

sätt att förhålla sig till känslor i det svenska 1700-talet. Syftet är att på ett mer ingående plan 

analysera och jämföra hur Gjörwell och Oxenstierna förhöll sig till känslor och känslouttryck. 

Vad förenade dem, vad skilde dem åt och i vilket grad detta hörde samman med deras olika 

klasstillhörighet?  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra Carl Christoffer Gjörwells och Johan Gabriel 

Oxenstiernas relation till känslor och deras uttryck. Jag avser att undersöka vilka känslor de gav 

uttryck för, hur de uttrycktes, hur de betraktade de egna känslorna, hur de betraktade andras 

känslor, samt hur olika platser och situationer var kopplade till olika känslor. Härutöver är jag 

även intresserad av att undersöka på vilka sätt de agerade för att skapa, bibehålla, hämma eller 

                                                           
6 Hans Östman, ”Några axplock ur Carl Christoffer Gjörwells korrespondens” i Personhistorisk tidskrift 97:1, 
2001, s. 5; Claes Ekenstam, ”Johan Gabriel Oxenstierna - en man för vår tid?” i Claes Ekenstam, Thomas 
Johansson och Jari Kuosmanen (red.), Sprickor i fasaden: manligheter i förändring, Hedemora, 2001, s. 24. 
7 Martin Lamm, Upplysningstidens romantik: den mystiskt sentimentala strömningen i svensk litteratur. Förra 
delen, Stockholm 1918, s. 359-360. 
8 Lamm (1918), s. 359. 
9 Johan Gabriel Oxenstierna, Dagboks-anteckningar: åren 1769-1771, Gustaf Stjernström (red.), Upsala, 1881, s. 
38 [22/7 1769]. 
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förändra sina känslor. De frågor jag söker svara på är: Vilka var de betydande delarna av 

Gjörwells och Oxenstiernas känslorelationer? På vilka sätt agerade de för att skapa, förändra 

eller hämma sina känslor? Vilka likheter och olikheter går att finna mellan Gjörwells 

känslorelation och Oxenstiernas? Går eventuella olikheter att tillskriva deras olika 

klasstillhörighet? 

1.2 Tidigare forskning 

Den som mest utförligt har undersökt både Gjörwells och Oxenstiernas känslorelationer är 

Martin Lamm, som i del ett av Upplysningstidens romantik skildrar de drag av sentimentalism 

och mysticism som löpte genom 1700-talet, parallellt med förnuftsdyrkan. De betydande 

olikheterna mellan Gjörwell och Oxenstierna skildrar han som rotade i deras respektive 

klasstillhörighet, där den aristokratiska diskretionen, lättrördheten, den ironiserande 

självdistansen och melankolin var de drag som skilde Oxenstierna från Gjörwell. Textens ålder 

är dock ofta påtaglig, där Lamm i negativa och ironiserande ord ställer "den patetiska eller 

tårträngda borgerliga sentimentalitetens gymnasieartade överdrifter”10 mot aristokratins mer 

moget reflekterande och självmedvetna känslosamhet. Karin Johannisson diskuterar 1700-talets 

sensibilitet i Melankoliska rum: om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid, och 

kopplar samman den med tidens sociala oro. Sensibiliteten blev ett sätt att befästa förfining i 

själen och markera sin tillhörighet i samhällets elit i en tid då allt fler gjorde anspråk uppåt i 

social rang. Här blev känslornas språk ett sätt att visa rätt tillhörighet, där ”[v]arje skiftning har 

en innebörd, varje nyans markerar vem du är.”11 G.J. Barker-Benfield skildrar sensibiliteten i 

det brittiska 1700-talet i The culture of sensibility: Sex and society in eighteenth-century Britain, 

och återkopplar fenomenet till den samtida synen på dess fysiologiska förankring i ett finstämt 

nervsystem, den ökade individualismen samt kommersialismens ökade betydelse för det 

brittiska samhället. Sensibiliteten blev ett sätt att markera och befästa individuell förfining och 

respektabilitet, viktiga värden i en strävan efter att knyta kontakter och göra affärer. Härutöver 

var känslorna, framför allt vemod och sorg, att betrakta som lyxvaror, förbehållna de 

rättkännande få. Han förlägger sensibiliteten främst till medelklassens kvinnor, vars känsligare 

nerver ansågs göra dem mer mottagliga än männen för sensibilitetens huvuddrag.12 Janet Todd 

ger i Sensibility: An introduction en överblick över den sensibilitetskult som svepte över Europa 

under 1700-talet, där hon redogör för den brittiska sentimentala litteraturen – hur den uppkom, 

                                                           
10 Lamm (1918), s. 388. 
11 Johannisson (2009), s. 72. 
12 Barker-Benfield (1992), s. xvii-xviii, xxv & 69. 
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förändrades och förlorade aktualitet. Hon förlägger höjdpunkten för denna sensibilitetskult till 

tiden mellan 1740 och 1770, varefter den mötte mer och mer motstånd och hån. Uppskattningen 

av sentimentaliteten som idé och som litterär genre hade sitt ursprung och centrum i 

borgerligheten, och här föddes idealet av den känslosamma mannen, vars finstämda och goda 

känslor skilde honom från den annars hårda världen.13 I ”The political rhetoric of tears in early 

modern Sweden” diskuterar Jonas Liliequist tårarnas retoriska roll under svenskt 1700-tal i en 

politisk kontext, där tårarnas emotionella betydelse kunde användas för att påverka både andra 

och en själv. Han analyserar häri Bellmans, Gustaf III:s och Reuterholms14 tårar och visar hur 

dessa känslouttryck kunde betraktas som mer eller mindre medvetna strategier för att nå 

önskade mål.15 Claes Ekenstam diskuterar i ”Johan Gabriel Oxenstierna – en man för vår tid?” 

Oxenstiernas liv, gärning och person främst ur ett genusvetenskapligt perspektiv, där tonvikten 

ligger på att analysera den "alternativ[a] form av manlighet"16 som Oxenstierna stod för, samt 

diskutera hur han är att betrakta som relevant för vårt samtida förhållande till manlighetens 

innehåll. Ekenstam skildrar Oxenstiernas förmåga att skapa starka emotionella kopplingar till 

andra, främst manliga vänner, samt hans varma och omtänksamma relation till sonen Gösta som 

de betydande delarna av denna alternativa manlighet. I sin litteraturvetenskapliga avhandling 

Min allrabästa och ömmaste vän!: Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal ägnar Marie 

Löwendahl en del åt att analysera de tre Gjörwellska kvinnornas brevskrivning, och lyfter däri 

fram bland annat den känslosamma stilen, natursvärmeriet, vänskapsdyrkan och ensamheten 

som de mer betydande delarna. Deras brevstil präglades till stor del av ett nytt ideal, som 

värderade äkthet och ett sannskyldigt skildrande av de egna känslorna högst. Detta formade 

skildringarna av vardagen, där verkligheten omtolkades i sentimentala ord.17 Känslornas 

historia är ett växande fält och en hel del har skrivits om 1700-talets sensibilitet, men just den 

relation till känslor som går att finna hos Gjörwell och Oxenstierna är ännu relativt outforskat, 

varför jag med föreliggande undersökning hoppas berika bilden något. 

 

 

                                                           
13 Janet Todd, Sensibility: an introduction, London, 1986, s. 4. 
14 En av rikets herrar, som till stor del höll i den reella makten mellan 1792-1796 som nära vän till hertig Karl, 
förmyndare till Gustaf IV Adolf. 
15 Jonas Liliequist, "The political rhetoric of tears in early modern Sweden", i Jonas Liliequist (red.), A History of 
Emotions, 1200-1800, 2012, s. 204-205. 
16 Ekenstam (2001), s. 21. 
17 Marie Löwendahl, Min allrabästa och ömmaste vän: kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal, Göteborg 
2007, s. 238-240 & 268. 
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1.3 Teori 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har jag funnit hos Barbara Rosenwein, vars teori kring 

”emotional communities”18 menar att de känslor som vi människor ger uttryck för formas av de 

emotionella gemenskaper som vi rör oss i. Rosenweins begrepp skiljer sig från den tidigare 

gängse hydrauliska bilden av känslor där hon istället utgår från en socialkonstruktivistisk 

grundtanke. Efter denna har varje samhälle, samt större och mindre grupper inom dessa 

samhällen, sina egna underliggande värderingssystem för känslor och dess uttryck som formar 

individernas förhållande till känslorna.19 Hon beskriver själv sitt begrepp som ”largely the same 

as social communities – families, neighborhoods, syndicates, academic institutions, 

monasteries, factories, platoons, princely courts”,20 vars olika sätt att värdera känslor och 

känslouttryck öppnar upp och sätter gränser för hur man förhåller sig till dessa känslor. För att 

finna dessa värderingssystem och normer gäller det att analysera de källor som gemenskaperna 

lämnade efter sig. Fokus ligger på att finna de uttryckta eller underförstådda värdena som fanns 

inom de emotionella gemenskaperna, och se hur de formade individernas känslorelationer. För 

att göra det gäller det att undersöka vilka känslor som de lade störst vikt vid, vilka det var som 

var centrala för deras självbild. För att analysera dessa formativa känslosystem gäller det även 

att vara uppmärksam på vilka känslor som de undvek. Tystnad om en känsla betyder inte 

känslans frånvaro, utan ska snarare läsas som ett utslag av en gemenskaps värderingar, där en 

känsla eller ett känslouttryck var att betrakta som oönskat. Även ironiserande, parodierande 

eller överdrivna känslouttryck ska man försöka fånga upp, då de avslöjar något om de 

underliggande idealen. Känslouttrycken ska ses som en del av ett socialt utbyte. Att uttrycka 

sin lycka ska inte rakt av läsas som att personen är lycklig, snarare ska man analysera och 

försöka förstå vad personen ville förmedla med den sociala signal som lyckouttrycket 

utgjorde.21  

Härutöver ansluter jag mig i min undersökning till Monique Scheers praktikteori, där hennes 

begrepp om "emotional practises"22 ser känslorna som förankrade i den agerande kroppen. 

Känslorna uttrycks och utövas av en medveten kropp som en form av kulturell praktik, formad 

av en viss kontext som anger vilka gränser och värderingar som läggs vid olika känslor i en viss 

                                                           
18 Rosenwein (2002), s. 842. 
19 Rosenwein (2002), s. 842-843.  
20 Rosenwein (2010), s. 11. 
21 Rosenwein (2010), s. 12, 15 & 17-21. 
22 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. 194. 
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situation.23 Känslor kan därmed betraktas som "acts of consciousness", formade av den enskilda 

personens individuella drag och social kontext.24 Scheer skildrar fyra, till viss del överlappande, 

former av emotionella praktiker: mobiliserande, benämnande, kommunicerande och 

reglerande. Med en mobiliserande emotionell praktik blir känslorna resultatet av medvetna 

handlingar, där man aktivt söker upp en plats, en person, en grupp, ett föremål eller liknande då 

man med stor säkerhet vet att detta kommer forma ens känslor på ett visst sätt. Detta kan 

innebära att man skapar eller bibehåller en eftersträvad känsla, eller förtrycker en oönskad. Att 

sätta namn på sina känslor är även det att betrakta som en emotionell praktik, där benämnandet 

är en viktig del i hur man kategoriserar känslan och tolkar upplevelsen av den. Känslor spelar 

även en roll i en social kontext, och därför blir de en del av en kommunikativ praktik, där 

känslor uttrycks för att förmedla någonting till en mottagare. En grundläggande förutsättning 

för de emotionella praktikerna är att relationen till känslor och dess uttryck formas och regleras 

av bredare kulturella och sociala normer, som berättar för en vilka känslor som är "rätt" och 

"fel" att känna och ge uttryck för i olika situationer. Målet är att finna spår efter dessa 

emotionella handlingar i det förflutna för att förstå på vilka sätt människorna praktiserade sina 

känslor, hur de agerade för att finna, upprätthålla eller förtrycka ett visst känsloläge, samt att 

undersöka på vilka sätt känslornas normsystem reglerades inom de grupper som en individ 

rörde sig mellan.25 

1.4 Källor, avgränsning och metod 

Det material som ligger till grund för Gjörwells del av uppsatsen är ett urval av de brev som 

skickades inom hans familj mellan 1790 och 1811, som gavs ut i tryckt form 1900 i Svenska 

memoarer och bref. 2, Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref, med Oscar Levertin som 

redaktör. Merparten av breven i samlingsvolymen är skrivna av C.C. Gjörwell själv, men även 

brev skrivna av övriga i familjen förekommer och dessa har använts när de har bidragit till 

analysen. Levertin har gjort några mindre ändringar i materialet, där han inte ville att 

helhetsbilden skulle döljas bakom obetydligheter, samt vid ett fåtal tillfällen även censurerat 

delar av breven.26 Materialet utgörs alltså av ett urval av de brev som skrevs inom den 

Gjörwellska familjen. Då de bevarade delarna av Gjörwells omfattande korrespondens upptar 

dryga 90 volymer på Kungliga Biblioteket hade något annat inte varit möjligt för en C-

                                                           
23 Scheer (2012), s. 205. 
24 Scheer (2012), s. 194. 
25 Scheer (2012), s. 209-218. 
26 Svenska memoarer och bref. 2, Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref, Oscar Levertin (red.) Stockholm 
1900, s. VII-VIII. 
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uppsats.27 Med detta urval finns det dock en viss risk att de brev som Levertin valde ut förmedlar 

en känslorelation som inte stämmer överens med den som finns i den övriga korrespondensen. 

Jag gör ändå bedömningen att materialet är så omfattande att en jämförelse med Oxenstierna 

kan göras. Materialet som ligger till grund för Oxenstiernas del är tre av hans dagböcker: 

Dagboks-anteckningar: åren 1769-1771, utgiven 1881; Journal för året 1780, utgiven 1967 

och Journal: Skenäs 1805, utgiven 1964, samt en samling av hans brev till sin kusin, greve Nils 

Philip Gyldenstolpe, utgivna 1919 som första delen i Lewenhauptska arkivet på Sjöholm: bref 

och handlingar. Detta urval är gjort då de olika texterna skrevs inom flera olika gemenskaper, 

varför de på ett intressant sätt kan visa på hur olika gemenskaper formade förhållandet till 

känslorna. Det föreligger en viss källkritisk skillnad mellan Gjörwells brev och Oxenstiernas 

dagböcker som är värd att diskutera. Brev skrivs uttryckligen till en mottagare, medan 

dagböcker i större utsträckning betraktas som dolda för omvärlden och skrivna endast för en 

själv, varför man kan anta att man däri diskuterade känslor på ett annat sätt. På 1700-talet var 

den här skillnaden dock inte så betydande som den kan verka idag, och både brev och dagböcker 

delades eller lästes upp bland vänner.28 Oxenstiernas egen syn på sina dagböcker verkar ha 

pendlat något, där han ibland såg det han skrev som högst privat, och ibland tyckte om tanken 

på att en eller annan nära vän tog del av vad han hade skrivit.29 Dagboken från 1805 var 

uttryckligen skriven för att läsas av hans fru Lovisa, varför den snarast borde betraktas som en 

brevsamling.30 Eftersom de skrevs med en mottagare eller en känd eller okänd publik i åtanke 

bör det han skrev i dessa dagböcker ur ett källkritiskt perspektiv betraktas som snarlika 

Gjörwells familjebrev. Både Gjörwells brev och Oxenstiernas texter måste betraktas som 

formade av det förhållande som fanns med den föreställda mottagaren. Tilda Maria Forselius 

skriver att ”[b]rev behandlas vanligen som utsagor om och av det skrivande subjektet som 

historisk person, trots att det 'jag' som skriver är format av ett särskilt 'du' i en dialog.”,31 och 

det är lätt att applicera detta även på Oxenstiernas texter, där framställningarna kan ha formats 

av hur han ville uppfattas av en föreställd läsare. Detta är dock inget källkritiskt problem för 

den här uppsatsen. Snarare är det en del av det grundläggande teoretiska antagandet att det de 

skrev i sina brev och i dagböckerna formades av de emotionella gemenskaper som det skrevs i. 

Ett visst problem föreligger dock i att delar av vad som står i texterna kan förväntas vara 

                                                           
27 Östman (2001), s. 5. 
28 Johannisson (2009), s. 81. 
29 Oxenstierna (1881), s. 31 [14/6 1769], 131 [24/11 1770] & 185 [3/9 1771]. 
30 Johan Gabriel Oxenstierna, Journal: Skenäs 1805, Stockholm, 1964, s. 21 & 111-112 [25/8 1805]. 
31 Tilda Maria Forselius, ”’Ett brev betyder så mycket’ – några samtida perspektiv på historiska brev” i Bodil 
Axelsson & Johan Fornäs (red.) Kulturstudier i Sverige, Nationell forskarkonferens 13–15 juni 2005, Norrköping, 
s. 244. <http://www.ep.liu.se/ecp/015/ecp05015b.pdf> 8/4 2015. 
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underförstått, och ämnat att bli läst av någon som besitter en förhandsinformation som jag 

saknar.32 För Gjörwells brev finns det ytterligare några problem, där de brev som han kom att 

spara för eftervärlden har setts över, granskats och rättats.33 Därefter har Levertin gjort 

förändringar av texten för att mer passa in i sin tids sätt att skriva, vilket öppnar upp för frågan 

i vilken grad det faktiskt är den Gjörwellska familjens egna ord som jag analyserar. I första 

hand är det dock endast mindre språkliga förändringar som har gjorts, och detta borde inte 

påverka den känslosyn som de uttrycker. 34 Oxenstiernas tre dagböcker är alla återgivna efter 

hans originalskrifter, men breven till Gyldenstolpe är i original på franska, varför de i den 

tryckta volymen har blivit översatta av utgivaren, vilket kan tänkas i någon mån ha förvanskat 

brevens originalmening.35 

Dikterat av materialet har undersökningens två delar något olika tidsmässiga avgränsningar, 

vilket gör att jag gör en jämförelse mellan den känslorelation som Gjörwell gav uttryck för 

mellan 1790 och 1811 och den Oxenstierna gav uttryck för mellan 1769 och 1805. Jag har 

därför behandlat känslorelationerna som mer eller mindre statiska, där Oxenstiernas 

känslouttryck från både 1769 och 1805 ses som utslag av samma övergripande känslosystem. 

På samma sätt har jag behandlat Gjörwells känslouttryck från 1790-1811 som en del av en 

relativt statisk känslorelation som var närvarande hos honom även 1769, varför en jämförelse 

kan göras med Oxenstiernas känslorelation. Det finns självklara brister i detta, där sätt att 

förhålla sig till känslor i 20-årsåldern inte självklart finns närvarande 30 år senare, men för att 

kunna göra en jämförelse ser jag det som nödvändigt. Det jag har funnit hos Oxenstierna tyder 

ändå på en ganska stor kontinuitet över tid, där de betydande delarna av känslorelationen var 

närvarande både som ung och som äldre. En redogörelse han gjorde av en bjudning som han 

fick av Gjörwell 1769 visar även på hur den känslorelation som Gjörwell gav uttryck för 1790-

1811 verkar ha varit närvarande 1769.36 

Det urval som ligger till grund för uppsatsen läste jag igenom innan jag ställde upp 

syftesformuleringen och frågeställningarna. Gjörwells och Oxenstiernas känslorelationer har 

därefter behandlats var för sig, där avsnitten har formats av vad jag fann i källorna för respektive 

                                                           
32 Löwendahl (2007), s. 27. 
33 Levertin (1900), s. 213 [Carl Christoffer Gjörwell till dottern Gustafva Eleonora Lindahl, 10/11 1801. 
Hädanefter anges avsändare och mottagare med initialer: CCG (Carl Christoffer Gjörwell), BEG (Brita Eleonora 
Gjörwell), GEL (Gustafva Eleonora Lindahl) & BLA (Brite Louise Almquist)]. 
34 Löwendahl (2007), s. 233. 
35 Oxenstierna (1881), s. I; Johan Gabriel Oxenstierna, Journal för året 1780, Lund, 1967, s. 9; Oxenstierna 
(1964), s. 19; Lewenhauptska arkivet på Sjöholm: bref och handlingar: d. 1, Adam Lewenhaupt (red.), 
Stockholm, 1919, s. VIII. 
36 Oxenstierna (1881), s. 38 [22/7 1769]. 
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person. Jag lyfter fram och diskuterar de delar av känslorelationerna som var betydande för dem 

båda, innan jag i en jämförande del ställer dessa delar mot varandra för att diskutera likheter 

och skillnader. Undersökningen riskerar efter en sådan metod, där teman och fokuspunkter för 

var del väljs ut efter vad som går att finna i respektives källor, att bli någon asymmetrisk, där 

delar som är betydande i den enes känslorelation är mer frånvarande i den andres. Jag ser det 

ändå som att det leder till en rikare helhetsbild av deras känslorelationer, där både likheter och 

olikheter får plats att komma fram och analyseras. En annan metod hade varit att göra 

undersökningen efter ett antal på förhand uppställda teman, hämtade ur vad forskningen säger 

var huvuddelarna av tidens känsloförhållande. Jämförelsen hade då blivit rakare, men jag tror 

att det inte hade blivit en lika rik helhetsbild. Härutöver hade det varit möjligt att göra en mer 

kvantitativ undersökning, där deras språkbruk analyseras efter vilka känsloord de mest använde 

sig av. Genom att räkna ord hade det varit möjligt att finna intressanta skillnader mellan dem, 

men som bas för undersökningen tror jag att det hade varit något tunt, varför det snarare hade 

passat som ett komplement till en kvalitativ analys. Och det hade inte varit rimligt att göra inom 

ramen för en C-uppsats.  

2 Undersökningen 

2.1 Carl Christoffer Gjörwell 

Carl Christoffer Gjörwell föddes 1731 i Landskrona som utomäktenskaplig son till Christoffer 

Feif (senare adlad Ehrensparre) och klockaredottern Walborg Gröning, och barndomen 

spenderade han hos två fastrar i Kristianstad. Efter studier vid bland annat Lunds och 

Greifswalds universitet flyttade Gjörwell till Stockholm, där han 1755 påbörjade sin karriär vid 

Kungliga biblioteket. Här kom han att arbeta i drygt 25 år innan han 1781 erhöll tjänstefrihet 

från sin anställning som kunglig bibliotekarie.  Utöver sina uppdrag på biblioteket var han även 

både förlagsman och tidningspublicist, och redan 1755 gjorde han sig ett namn inom den 

svenska kulturscenen med den litteraturkritiska tidskriften Den swenska Mercurius. 1765 gifte 

sig den 33 år gamla Gjörwell med den då 16 år gamla Brigitta Eleonora Müllern. Året därpå 

fick de sonen Carl Christoffer (1766-1837) och några år senare föddes de båda döttrarna Brite 

Louise (1768-1806) och Gustafva Eleonora (1769-1840). Efter att under barnens uppväxtår ha 

bott i Stockholm flyttade familjen 1783 till Kaptensudden på Djurgården. 1791 gifte sig de båda 

döttrarna och flyttade hemifrån, Gustafva till Norrköping med köpmannen Johan Niklas 

Lindahl (1762-1813) och Louise till Sätra med Carl Gustaf Almqvist (1768-1846). Samma år 
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flyttade Gjörwell och Brigitta tillbaka till Stockholm, men för att bevara kontakten med 

landsbygden hyrde Gjörwell ett par rum i stadens utkant, som han kallade sin "Solitude".37 

2.1.1 Lyckan 

Framför alla andra känslor och sinnesstämningar var det lyckan som värderades högst av 

Gjörwell, och de händelser som han i sina brev skildrade för familjen tolkades i första hand 

efter den lycksaliga effekt de hade på honom. Mot slutet av ett brev till dottern Gustafva gav 

han med stor tydlighet uttryck för hur betydande lyckan var i gemenskapens emotionella 

kommunikation. ”[S]å tillåt mig slutligen säga: att lilla Stafva är mig nu dubbelt kär, ty du har 

själf gjort din lycka, i det du gör din så älskvärde man lycklig. Du kan alltid lycksaliga hans 

hjärta, och när i ären bägge så lyckliga, hvad är jag då? Den lyckligaste af alla fäder.”38 

Gjörwell betraktade strävan efter lyckan som grunden för hela hans livsåskådning. ”Hvarför 

lefver man här i världen, om icke för att vara och förblifva lycklig till hjärta och sinne?”,39 

frågade han Gustafva, och det är lätt att se hur betydelsebärande lyckan var i hans 

känslorelation. Lycka är en grundläggande mänsklig känsla, men det påverkas ändå av den tid 

som vi lever i, de värden vi tillskriver känslan och de berättelser som berättas om den.40 

Gjörwells beskrev även för Gustafva hur han agerade för att skapa lycka.  

När gamla tröga kammarråd, kamrerare, skeppsklarerare […] blott beräkna och sucka öfver denna tidens 

vedermöda, som jag också finner icke så särdeles lätt, så tager jag i stället en ung, glad och skämtsam, 

men tillika för mina affärer nyttig gosse vid handen och vandrar uti en vacker park[.]
41  

Gjörwell beskriver här hur han aktivt undvek olyckan och gemenskaper där den kunde finnas. 

Man ser hur känslorna var ett resultat av en medveten handling, där Gjörwell sökte sig till en 

plats eller ett sällskap som han såg skulle mobilisera känslorna på ett önskvärt sätt. Det går även 

att i breven utläsa hur lyckan var så central i gemenskapens kommunikation att de ofta undvek 

att tala om sådant som var olycklig mer än vad de tyckte var nödvändigt, för att istället lägga 

tonvikten på lyckan. För Gustafva gjorde han i april 1809 en redogörelse för den olyckligt kalla 

våren som hade drabbat Stockholm, där ”Människorna på gatan sågo alldeles ut, som vandrande 

snödrifvor.”42 Detta var dock inget han ville uppehålla sig vid för länge. Han fortsatte med att 

                                                           
37 Löwendahl (2007), s. 236, 245, 249 & 251; Levertin (1900), s. XII. 
38 Levertin (1900), s. 20 [CCG till GEL, 24/7 1791]; se också Levertin (1900), s. 33 [CCG till GEL, 18/9 1791] & 13 
[CCG till GEL, 7/6 1791]. 
39 Levertin (1900), s. 171 [CCG till GEL, 3/6 1798]; se också Levertin (1900), s. 92 [CCG till GEL, 9/2 1793]. 
40 Tobias Menely, "Returning to emotion, via the age of sensibility" i Eighteenth-Century Life, 34:1, 2010, s. 124. 
41 Levertin (1900), s. 172-173 [CCG till GEL, 3/6 1798].  
42 Levertin (1900), s. 250 [CCG till GEL, 18/4 1809]; se också Levertin (1900), s. 21 [CCG till GEL, 24/7 1791], 201 
[CCG till GEL, 6/6 1800] samt 148-149 [CCG till GEL, 17/10 1797]: ”Dock jag må ej tänka på allt detta, ty jag har 
de alldra bästa ämnen för minne, tankar och hjärta.”.  
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skriva hur han ville blanda ut dessa betraktelser med andra, och kopierade ur sina anteckningar 

om hur april 1802 hade varit nästan lika varm och skön som en sommar, och hur lycklig han då 

hade varit. Hans Östman skildrar i sin genomgång av Gjörwells brev hur ett liv präglat av 

sociala och ekonomiska motgångar inte påverkade hans positiva livsinställning, och det är svårt 

att i breven finna några spår av dessa motgångar.43 När olyckan ändå fick ta plats i breven så 

fick det mest formerna av att det ansågs vara viktigt att mottagaren upplystes om en tråkig 

realitet. Vid mordet på Gustaf III inledde Gjörwell ett brev till Gustafva med att diskutera denna 

ledsamma händelse, men avslutade stycket nästan med en ursäkt för att ha tagit upp ämnet. Han 

hade endast lyft fram det för att förklara varför hans svar på hennes brev var så sent.44 Lyckan 

betraktades som det högsta att sträva efter, och melankolin blev härmed den känsla som man 

behövde undvika.45 Det finns ett brev som är intressant att betrakta i ljuset av lyckans betydelse 

i gemenskapen, som visar hur Gjörwell reglerade gemenskapens innehåll och familjens 

känslouttryck. I brevet förebrår Gjörwell sin fru för att ha känt och uppvisat fel känslor vid hans 

avresa till Gustafva, att hennes oro var felriktad och förstörde det nöje han upplevde. Istället 

borde hon glädjas med honom. ”När har jag icke med innerligaste glädje både beredt och sett 

det verkställas, som gjort dig ett nöje? Aldrig har jag lidit, när lilla Bribri rest till våra andra 

barn, ja gjort hela resor rundt om vårt stora världshaf, jag menar hela Mälaren”.46 Det är det 

enda exemplet i brevsamlingen som med en sådan tydlighet visar hur känslorna reglerades inom 

gemenskapen, men det visar hur central lyckan var för Gjörwells känslorelation. Det visar även 

hur han själv ibland kunde uppträda som formande för gemenskapens innehåll och 

uttrycksformer. Den tonvikt som lades vid lyckan går att tolka på flera sätt. Det går att se det 

som ett sätt för dem att försäkra för en avlägsen familjemedlem att de mådde bra, varför de inte 

behövde oroa sig över deras tillstånd. Att betona lyckan i det egna livet kan även betraktas som 

en emotionell praktik, där man genom att benämna sitt känslotillstånd som just lycka försökte 

skapa och bibehålla denna högt eftersträvade känsla. Oavsett vilket så är det tydligt att lyckan 

spelade en betydande roll i familjens och vännernas emotionella gemenskap. Framhävandet av 

den egna lyckan och gemenskapens lyckliggörande verkan på en bidrog till att bekräfta och 

upprätthålla gemenskapens gränser och innehåll, samt att behålla en intim relation där närheten 

mellan varandra både skapade och skapades av lyckan. Lyckans centrala plats i gemenskapen 

belyser en annan del av den Gjörwellska familjens förhållande till känslorna, nämligen hur 

                                                           
43 Östman (2001), s. 7. 
44 Levertin (1900), s. 53 [CCG till GEL, 26/3 1792]; se också Levertin (1900), s. 153 [CCG till GEL, 1/1 1798] & 23 
[CCG till GEL, 28/8 1791]; samt Löwendahl (2007), s. 268. 
45 Löwendahl (2007), s. 295. 
46 Levertin (1900), s. 129 [CCG till BEG, 19/9 1796]; se även Levertin (1900), s. 132 [GEL till BEG, odaterat]. 
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breven i sig var en del av ett slags emotionell praktik. Känslornas liv stod ofta i fokus i deras 

kommunikation, där händelser ofta tolkades just efter de känslor som de väckte till liv. Genom 

att skildra och benämna den senaste tidens känslolägen, och då framför allt den upplevda 

lyckan, kan de sägas ha strävat efter att återuppleva och bibehålla de lyckliga känslorna.  En 

junidag 1792 satt Gjörwell för att brevledes berätta för sin dotter Gustafva om vad han hade 

gjort den dagen och förmedla för henne de känslor som dagens händelser hade skapat hos 

honom. ”Tillåten mig fördenskull efter njuten middag och hvila få på papperet teckna några 

drag af de känslor, som i dag lycksaligat icke allenast mitt hjärta, utan ock hela mitt väsende.”47 

Tonvikten i den påföljande skildringen låg också till stor del på den emotionella effekten som 

dagens händelser hade på honom, där en ensam roddtur, ett besök på en kyrkogård samt mötet 

med dottern Louise alla hade sina särskilda känslostämningar kopplade till sig.48 I familjens 

emotionella gemenskap blev det öppna talet om känslorna en markör för den delade 

gemenskapen. När breven betraktas som en kommunikativ emotionell praktik framträder de 

som ett sätt att uttrycka och visa de delade banden som de såg mellan varandra och skapa en 

känsla av intimitet, trots avstånd.49 

2.1.2 Naturen 

Ofta stod naturen i fokus för Gjörwells känslorelation, och han skildrade den som nära 

förbunden med den lycka som han strävade efter i livet. ”Jag förtjuste mig just uti alla dess hela 

känslan uppfyllande vyer på alla sidor”, berättade han om en utflykt till naturen som han hade 

gjort med en ung vän, ”särdeles uti den sköna ängen norrut, […] där hvilades under en stor ek, 

där skådades, där åtnjöts naturen.”50 Gjörwell fortsatte med att berätta hur de bläddrade i 

Salomon Gessners almanackor och beundrade dess vackra avbildningar av naturen i Schweiz. 

Gessner, en populär företrädarna för den borgerliga pastoralen, var central för hur vännerna där 

upplevde naturen. Den pastorala litteraturen kretsade i första hand kring ett idealiserat herdeliv, 

där de lyckliga herdarna framlevde sina enkla och okonstlade liv i det fiktiva landet Arkadien 

(eller i landskap som bar dess prägel av idyllisk sydländsk natur), med fridfulla ängar, 

skuggande träd och svalkande bäckar. Gessner blev under 1700-talet något utav en förnyare av 

pastoralen, där hans idyller, och dem som skapades av hans efterföljare, framför allt präglades 

av lycka, lugn och oskuld, där de fria herdarna fyllde sina dagar med kärlek, djurskötsel och 

                                                           
47 Levertin (1900), s. 73 [CCG till GEL, 3/6 1792]. 
48 Levertin (1900), s. 75-77 [CCG till GEL, 3/6 1792]; se även Levertin (1900), s. 81 [CCG till GEL, 9/9 1792]. 
49 Se även Levertin (1900), s. 133 [CCG till GEL, 4/10 1796]. 
50 Levertin (1900), s. 3 [CCG till GEL, 4/7 1790]; se också Levertin (1900), s. 176 [CCG till BLA, 6/8 1798], s. 181-
182 [CCG till GEL, 14/6 1799], s. 176 [CCG till BLA, 6/8 1798], s. 163 [CCG till GEL, 25/5 1798] & 127 [CCG till 
GEL, 29/4 1796]: ”under de lummiga trädens skugga vandrar, lefver och njuter [man]”. 
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familjens lyckliga stunder.51 Gessner hade vid den här tiden fått stor spridning inom 

borgerligheten, och för dem som mest kom att uppskatta dessa idyller blev hans pastorala 

skildringar den lins som de betraktade sina liv genom.52 ”Medelpunkten i denna Gessnerkult är 

hela tiden Gjörwell”,53 och hos honom ser man tydligast den betydelse som pastoralen fick för 

borgerlighetens relation till känslorna, menade Lamm. Naturupplevelsen med den unga vännen 

på ängen är därför belysande för hela Gjörwells känslorelation till naturen, och det passar även 

in i subjektiviseringen av upplevelserna som går att finna under sent 1700-tal. Inte längre var 

upplevelsen av naturen en process där man passivt tog till sig den omgivande naturen, istället 

fick naturrelationen ett aktivt drag, där fantasin ”tillskapade någonting till det ’material’ som 

naturen utgjorde.”54 Naturupplevelsen blev en subjektiv produkt, och de förlagor som Gjörwell 

skapade sina upplevelser efter var pastoralens idyller.55  

”Hela naturen ler således åt dig på alla sidor och hälsar dig: var säll, var lycklig, njut lifvets 

glädje”,56 uppmanade han en vårdag sin dotter. Det går att betrakta detta som en reglerande 

emotionell praktik, där han talade om för dottern hur hon skulle förhålla sig till naturen. Han 

sammanfattade samtidigt de känslor som han kopplade till naturen, där han i den såg den lycka 

som familjens emotionella gemenskap i hög grad kretsade kring. Det går även att se hur 

Gjörwells relation till naturen präglades av en mobiliserande emotionell praktik, där han sökte 

sig till dess uppskattade grönska för att skapa lycka. ”Därför vandrar jag ock så gärna ibland 

träd och blomster, därför kan jag allena med dem vara så lycklig.”57 Gjörwells natursyn 

framträder som tydligt grundad i Rousseau, som skildrade naturen som ofrånkomligt förenat 

med själslivet och känslorna.58 ”Alla landskap, odlade som vilda, bli honom kära, just därför 

att de av honom förnimmas som ett stycke av hans eget jag”,59 där Gjörwell såg den egna lyckan 

speglas i den natur som han hade omkring sig. Ett drag av hans känslorelation till naturen var 

även den uppdelning han gjorde mellan staden och landet, där en linje drogs upp mellan stadens 

olyckliga buller och landets lycka och lugn.60 När staden väl nämns i Gjörwells brev är det 

                                                           
51 Bengt Lewan, Arkadien: om herdar och herdinnor i svensk dikt, Nora, 2001, s. 239, 50 & 36; Lamm (1918), s. 
324. 
52 Lamm (1918), s. 324-325. 
53 Lamm (1918), s. 331. 
54 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. 26; se också 
Todd (1986), s. 23. 
55 Se exempelvis Levertin (1900), s. 13-14 [CCG till GEL, 7/6 1791]. 
56 Levertin (1900), s. 5 [CCG till GEL, 27/5 1791]; se också Levertin (1900), s. 81 [CCG till GEL, 9/9 1792].  
57 Levertin (1900), s. 230 [CCG till GEL, 7/11 1806].  
58 Lamm (1918), s. 41. 
59 Lamm (1918), s. 393. 
60 Se exempelvis Levertin (1900), s. 7 [BEG till GEL, 3/6 1791]. 
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främst i negativa termer, att han där blev hindrad från att sträva efter lyckan på de sätt han 

önskade.61 En del av den emotionella gemenskapens känslopraktik som är nära förbunden med 

naturrelationen rör den plockade blomman, som kunde laddas med känslor och delas inom 

gemenskapen. Gjörwell förklarade för Gustafva blommans effekt på sitt sinne, och dess 

mobiliserande effekt och koppling till lyckan är tydlig: 

Blommor göra en förunderlig lycksalig verkan på mig. Om mitt 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 nervbyggnad. Jag känner mig strax glad, mitt ansikte 

föryngras, och en ny liflighet rönes uti hela mitt väsende.62 

Under en promenad till Kungsträdgården under den annars kala vintern fick han en blommande 

kvist syren, framdriven så tidigt i det uppvärmda växthuset. ”Denna min första blomsterskörd 

delade jag mellan mina bägge Bribris […] och skickar äfven här innelykt ett vedermäle av både 

blomma och vänskap till min Stafva.”63 Blomman skapade inte bara glädje för honom själv, 

han ville även dela känslan inom gemenskapen genom att ge sin fru och sina döttrar bitar av 

den blomma som skapade, och ännu bar på, lyckan. Både Lamm och Löwendahl har diskuterat 

hur plockandet av blommor var ett sätt för Gjörwells naturrelation att få en praktisk form, samt 

hur de plockade blommorna laddades med avsändarens känslor och blev som en symbol för den 

delade vänskapen.64 Relationen till blommorna präglades av en mobiliserande emotionell 

praktik. Blommorna sparades och bevarade de inom gemenskapen delade känslorna, känslor 

som han kunde återuppleva var gång han lyfte fram blommorna ur sitt herbarium.65 

2.1.3 Ensamheten 

Som vädret var det skönaste, beslöt jag att tillbringa min öfriga förmiddag solo på Solituden och dymedels 

inviga detta heliga, detta så lycksaliga rum för i år. Min glädje därstädes inom sluten dörr står ej att 

beskrifvas; man måste vara en så beskaffad solitair, som jag är, för att göra sig begrepp om sådan sällhet.
66  

Gjörwells relation till känslor präglades av en idealisering av ensamheten, där han flera gånger 

i sina brev gav uttryck för hur han undvek visst sällskap för att spendera tid ensam. När Louise 

gifte sig var Gjörwell nöjd med att detta skedde i all enkelhet, så att han inte behövde vara 

                                                           
61 Levertin (1900), s. 179 [CCG till GEL, 30/11 1798] & 124 [CCG till GEL, 29/4 1796].  
62 Levertin (1900), s. 230 [CCG till GEL, 7/11 1806]. 
63 Levertin (1900), s. 98 [CCG till GEL, 9/2 1793]; se också Levertin (1900), s. 30 [CCG till GEL, 18/9 1791]; samt 
Levertin (1900), s. 129 [CCG till BEG, 19/9 1796]. 
64 Lamm (1918), s. 425; Löwendahl (2007), s. 271; se också Levertin (1900), s. 136 [Anteckning av CCG till ett 
brev från GEL, odaterat]. 
65 Levertin (1900), s. 160-161 [CCG till GEL, 3/4 1798]; Se också Levertin (1900), s. 222-223 [CCG till GEL, 2/11 
1804], 182 [CCG till GEL, 14/6 1799] & 246 [CCG till GEL, 23/12 1808]. 
66 Levertin (1900), s. 156 [CCG till GEL, 20/2 1798]. 
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besvärad av ”etiketten och främmande”,67 och efter att frun och dottern under en promenad på 

Djurgården träffade utländska ministrar skrev han till Gustafva hur han av detta oroades av ”nya 

relationer emellan Eremiten på Torpet och le Corps diplomatique au Parc – visiter – visiter”.68 

Det går här att se hur Gjörwell idealiserade den världsfrånvände eremiten, något som kan 

betraktats som en viktig del av tidens känslorelation.69 Baserat på Rousseaus tankar om hur den 

av naturen fria människan förstördes av civilisationens tvång skapades tidens ideal av det 

världsförsakande geniet, som lät sig styras av det upphöjda känslolivet.70 Ensamhetens 

betydelse för Gjörwells relation till känslor märks tydligt på de rum som han hyrde i Stockholms 

utkant, dit han ofta drog sig tillbaka. Solituden, som han kallade dessa rum, var för Gjörwell en 

plats ägnad åt ensamheten, där han kunde stå i sina fönster och avskild från stadens oväsen ta 

del av sina känslor.71 Hans skildringar av den lycka han där kände visar tydligt ensamhetens 

betydelse i Gjörwells känsloliv.  

Jag [vet] få så angenäma stunder för mig, som när jag får sitta uti mitt vackra kabinett och skrifva min 

Stafva till. Detta mitt lycksaliga rum har jag lovat beskrifva för dig, på det du må själf kunna döma, om 

det icke är en lycksalighetsboning för mitt både öga och hjärta.72  

Så inledde Gjörwell ett långt brev till Gustafva, vari han gav henne en utförlig beskrivning av 

hans Solitudes utformning, inredning och emotionella inverkan på honom. Den noggrannhet 

som hans rum både var inredda och skildrade med visar hur viktig ensamheten var för Gjörwell. 

Han betraktade själv sin förmåga att vara lycklig på egen hand som central i hans känslorelation. 

”[D]et utgör också högsta graden af min jordiska sällhet, att jag kan vara så lycksalig allena.”73 

Breven visar även hur detta drag delades i den emotionella gemenskapen, där Gjörwell en dag 

skrev till Gustafva hur lycklig det gjorde honom att veta hur dottern fann lyckan i en självvald 

ensamhet, ”med ögat än åt det oskyldiga landet, än uti den vackra boken.”74 Gustafva beskrev 

i ett brev tillbaka till fadern utförligt relationen mellan ensamheten och hennes känslor, där hon 

uttryckte det lugn och den lycka som kom av att leva i ensamhet. ”För öfrigt lefver jag som en 

liten verklig filosof och prefererar Solituden framför allt; ack, huru sälla, huru ljufva äro icke 

dessa ögonblick!”75 Det är lätt att se Gjörwells känslorelation i det hon skriver, och i hennes 

                                                           
67 Levertin (1900), s. 42 [CCG till GEL, 8/1 1792]. 
68 Levertin (1900), s. 10 [CCG till GEL, 7/6 1791]. 
69 Gunnar Berefelt, Svensk landskapskonst: från renässans till romantik, Stockholm 1965, s. 149. 
70 Max Oelschlaeger, The idea of wilderness: from prehistory to the age of ecology, New Haven & London, 1991, 
s. 110-111; Johannisson (1984), s. 24-25. 
71 Levertin (1900), s. 146 [CCG till GEL, 17/10 1797]. 
72 Levertin (1900), s. 47 [CCG till GEL, 22/1 1792]. 
73 Levertin (1900), s. 116 [CCG till GEL, 24/12 1795]; se också Levertin (1900), s. 190 [CCG till GEL, 1/1 1800]. 
74 Levertin (1900), s. 24 [CCG till GEL, 28/8 1791]. 
75 Levertin (1900), s. 198 [GEL till CCG, 4/6 1800]. 
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skildring av hur hennes vanor och emotionella liv kom av att se hur han förhöll sig till 

ensamheten och lyckan går det återigen att ana hur den emotionella gemenskapens innehåll till 

viss del reglerades av Gjörwell själv. Man ser även vilken betydelse breven hade som en 

benämnande, kommunicerande och mobiliserande emotionell praktik, där även de andra i 

familjen använde dem som ett sätt att vidareförmedla känslor och skildra händelser efter dess 

emotionella effekt.  

Ack! bara jag vet, att min John har roligt, är jag så glad, så i själen lycklig, - men när jag tror, att han ej 

har det, är jag i ett kval, att jag känner en storts melankoli, det värsta af allt. Jag bibehåller och känner 

annars alltid en munterhet, som jag ofta själf undrar på – känner mig aldrig mjältsjuk […] och aktar mig 

för alla känslosamma intryck; det gör att jag lefver lugnt och gladt mina dagar. 76 

Löwendahl beskriver brevens stil och funktion som ”en sentimental och pastoral omformulering 

av verkligheten” med syfte att ”upprätthålla den känslomässiga förbindelsen med 

mottagaren.”77 Det öppna och fria talet om känslornas skiftningar framträder som ett sätt att 

upprätthålla både gemenskapen och närheten inom familjen. ”Se bara, min egen sockerpappa, 

huru hela mitt hjärta ligger öppet! Den minsta tanke säger jag”,78 skrev Gustafva mot slutet av 

brevet. Att skildra känslolivet på ett sådant sätt blev som ett sätt att visa hur man lät känslorna 

ligga som öppna inför familjens åsyn. Genom känslornas uttryck bekräftade man de starka band 

som man såg inom familjens gemenskap. Även den känslobetonade naturrelationen präglades 

för Gjörwell av en ofta självvald ensamhet, och han tog många ensamma promenader i naturen. 

För Gustafva skildrade han dessa utflykter som mycket lyckliggörande, där ensamheten 

möjliggjorde en starkare emotionell upplevelse av naturen. ”Sinnena fingo nu ostörda lämna 

sig åt den sköna naturens behag å alla sidor.”79 Ensamheten blev som en förstärkare av 

känslorna, där han vid dessa tillfällen mer ostört kunde känna de känslor som naturen gav 

upphov till. Naturen var även för Gjörwell nära förbunden med minnena av tidigare upplevda 

känslor och händelser. Den fångade upp och band till sig de känslor som upplevdes i den, och 

på samma sätt som ensamheten ökade hans förmåga att tillgodogöra sig känslornas inre liv, fick 

det även minnena av halvt bortglömda stunder att träda fram för honom på ett sätt som annars 

                                                           
76 Levertin (1900), s. 198 [GEL till CCG, 4/6 1800]; se också Levertin (1900), s. 132 [GEL till BEL, odat.]. 
77 Löwendahl (2007), s. 268 & 269. 
78 Levertin (1900), s. 198-199 [GEL till CCG, 4/6 1800]; se också Levertin (1900), s. 34: där det i ett brev som 
Louise skrev till familjevännen Jonas Carl Linnnerhjelm angående hennes stundande flytt hemifrån går att se 
hur gemenskapen sträckte sig utanför familjen, och även inkluderade de närmsta vännerna. 
79 Levertin (1900), s. 80 [CCG till GEL, 22/7 1792]. 
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inte var möjligt.80 Den ensamma relationen till naturen tog ofta formen av en medveten handling 

för att mobilisera känslorna, för att minnas tidigare lycka eller för att skapa ny. 

Nu rappellerade jag mig den forna tiden, och kunde göra det så mycket ostördare, som jag var helt solo i 

båten. Allra först kom jag vid förbifarten ihåg gamla Malmögården och besåg med glädje den våningen, 

uti hvilken vi bodde för så många år sedan […]. Allt vackrare och vackrare blef utsikten, som jag nalkades 

det så väl belägna Karlberg, och med en egen glädje skyndade jag mit uti trädgården, […] hvar vänskapen 

och kärleken hemburit mig så många söta stunder[.]81 

2.1.4 Vänskapen 

Trots idealet av den världsfrånvände enslingen stod ofta vänskapen och dess lycka i fokus för 

brevens känsloskildringar. Den höga uppskattningen av vänskapen som idé skildras ofta som 

tidstypiskt för 1700-talet, och många betraktar just Gjörwell som dess främsta företrädare i 

Sverige.82 Gjörwell berättade för sin dotter om en gryende vänskap med den unge kollegan 

Mandorff, och hur lycklig det nya vänskapsbandet gjorde honom. ”Ack, måtte tusende sådana 

band knytas, så vore himmelen på jorden och människors hjärtan en gudarnes boning.”83 

Vänskapsbanden hade en sådan betydande plats i hans känslorelation att han i sina brev flera 

gånger daterade och markerade relationernas begynnelse- och högtidsdagar, och betraktade 

dessa närmast som heliga. ”Vi voro väl ifrån första stunden vänner; men den högtidliga 

vänskapsförbindelsen daterar sig dock först ifrån lördagen den 24 november. – Helig skall den 

dagen förblifva uti vår lefnads annaler.”84 Gjörwell skildrade för Gustafva de lyckliga stunder 

som han hade upplevt tillsammans med en ny vän från Karlskrona, och visar tydligt de känslor 

som gemenskapen såg förbundna med vänskapen. Det går även att se hur dessa stunder 

användes för att skapa den lycka som han strävade efter, och ofta framträder de som 

mobiliserande emotionella praktiker.  

Hans kusin, unge grefve Joh. Snoilsky, utgjorde sedan med oss en trio både inom och utom Solituden, 

som var ett det skönaste jag njutit under hela min lifstid, och de sälla, de allra utvaldaste stunder, vi 

tillbragdt ihop under detta årets vackraste sommardagar, stå icke att beskrifva.
85  

Banden mellan vännerna betraktades som så starka och betydande att vännerna blev som en del 

av familjen, där de ofta uttryckte vänskapens intimitet genom att tilltala varandra som 

familjemedlemmar. ”Bägge hafva nog godhet att anse mig för far, och jag njuter en rågad 

                                                           
80 Levertin (1900), s. 3 [CCG till GEL, 4/6 1790] & 82 [CCG till GEL, 9/9 1792]. 
81 Levertin (1900), s. 74 [CCG till GEL, 3/6 1792]; se också Levertin (1900), s. 93 [CCG till GEL, 9/2 1793]. 
82 Löwendahl (2007), s. 239-240 & 276. 
83 Levertin (1900), s. 92 [CCG till GEL, 9/2 1793]. 
84 Levertin (1900), s. 86 [CCG till GEL, 24/11 1792]; se också Levertin (1900), s. 94-95 [CCG till GEL 9/2 1793].  
85 Levertin (1900), s. 115 [CCG till GEL, 22/8 1794]. 
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vällust, att se mina goda och söta barns antal äfven på detta sätt tillökas.”86 Tillsammans 

umgicks vännerna i sällskap med andra eller ensamma under stunder av förtroliga samtal, och 

i allt verkar känslorna ha stått i fokus. När Mandorff en dag var sjuk skyndade Gjörwell till 

honom för att på något vis vara till hjälp, och deras samvaro skildrades för Gustafva som en av 

de lyckligaste stunderna i hans liv. ”Idel sanning rådde uti vårt tal, idel lycksalighet uti våra 

känslor”.87 Några dagar därefter träffades de på nytt, då de förde ”de förtrognaste, för själfva 

vår vänskap nödvändigaste samtal, en för oss allena oförgätlig dag!”88 Öppenhet och 

förtroenden betraktades i denna gemenskap som det högsta vänskapsbeviset. Att under 

förtroliga samtal dela med sig av sitt känsloliv fördjupade känslorna som bars för varandra och 

stärkte de band som de såg hålla samman relationen. Under ideala vänskapsförhållanden ”låta 

hjärta njuta och smaka sötman af förtroendets reciprociteter.”89 Detta är något som Todd finner 

i sin granskning av 1700-talets sentimentala romaner, där kvinnlig vänskap skildras som stärkt 

av ”the mutual unbosoming of secrets”.90 Idealet var den öppna vänskapen, där vännerna visade 

sig oförställda och sanna inför varandra. Detta visade sig tydligt när Gjörwell en morgon gjorde 

ett tidigt besök hos Mandorff och fann honom överraskad i ett oförberett tillstånd, men där han 

ändå uppvisade allt vad Gjörwell värdesatte hos en vän.91 Den tonvikt som läggs på just 

öppenhet visar på hur Gjörwell förhöll sig till känslorna i stort. Att betona vänskapens 

förtroenden får relationen till känslor att framträda som något som inte kunde delas med alla, 

att det främst krävde vänskapens eller familjens intima relation för att vara så öppen med sina 

känslor. Breven visar även hur den känslobetonade synen på vänskapen delades inom familjens 

gemenskap. I ett brev till Gustafva uttryckte Gjörwell hur han betraktade henne som en lika stor 

anhängare till vänskapens känslor som han själv var. ”[J]ag vet, med hvilken känsla allt detta 

skall läsas af min vänskapen så högt dyrkande, af dess sällhet så gärna lifvade Stafva”.92 Det 

visar sig även i hur de inom gemenskapen delade med sig av de brev som skrevs inom 

vänskapsrelationerna, för att visa upp de lyckliga band de hade med andra. När Gjörwell 

                                                           
86 Levertin (1900), s. 97 [CCG till GEL, 9/2 1793]; se också Levertin (1900), s. 92 [CCG till GEL, 9/2 1793]. 
87 Levertin (1900), s. 91-92 [CCG till GEL, 9/2 1793]; se också Levertin (1900), s. 90 [CCG till Carl Gustaf 
Almquist] & 105 [CCG till GEL, 10/12 1793]. 
88 Levertin (1900), s. 93 [CCG till GEL, 9/2 1793]. 
89 Levertin (1900), s. 126 [CCG till GEL, 29/4 1796]; se också Levertin (1900), s. 95 [CCG till GEL, 9/2 1793] & 133 
[CCG till GEL, 4/10 1796]. 
90 Todd (1986), s. 84. 
91 Levertin (1900), s. 85 [CCG till GEL, 27/11 1792]. 
92 Levertin (1900), s. 184 [CCG till GEL, 14/6 1799]. 
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berättade för Gustafva om den nya vänskapen med Mandorff bifogade han även den 

brevväxling som ledde fram till deras vänskap, så att dottern kunde bli en del av deras känslor.93 

”Naturen skall fägna sig öfver oss och vi öfver naturen”94 skrev Mandorff en dag till Gjörwell, 

och ofta framträder naturen som den plats där vänskapen fann sin hemvist. ”Kärleken till 

naturen och vänskapskulten hör till de märkligaste kulturföreteelserna vid tiden kring 

sekelskiftet”,95 skrev Berefelt, och för Gjörwell är båda delarna framträdande i hans 

känslorelation. Gjörwells brev är fulla av exempel på naturpromenader med vänner, både nya 

och gamla.96 Löwendahl skildrar förbindelsen mellan just vänskapen och naturen som 

kännetecknande för hela den Gjörwellska kretsen.97 Vänskapsbanden knöts, förstärktes och 

bekräftades i naturen, och skildringarna är ofta präglade av de pastorala idyllernas lycka som 

värderades så högt i den emotionella gemenskapen. För Gustafva berättade han om hur han 

tillsammans med vännen Frodell gjorde en sådan naturutflykt.  

Allt väl beställt vandrade vi glade, talte hvad oss behagade, sågo och njöto den oss på alla sidor 

omgifvande så rika, så sköna naturen, till vi kommo till hvilostället under den heliga eken. Där tryckte vi 

hvarandras händer, där, där, uti dryadens närvaro, förnyade vi våra löften.
98  

Samvaron blev som förvandlad till en av Gessners idyller, och med denna pastorala anknytning 

berikades och förskönades vänskapens band. De Gessnerska pastorala idyllerna blev en del av 

Gjörwells liv, och härigenom förband han även dess ideal av dygdig oskuld och lycka till den 

egna gemenskapen. Gjörwell gav flera gånger uttryck för hur den otvungenhet som rådde i 

naturen påverkade vännernas umgänge. ”[Naturen] hjälper honom att avkasta alla de 

konventionens bojor, varav han i samhället tryckes”,99 skrev Lamm, och tydliggör Rousseaus 

betydelse för Gjörwells naturrelation. Återgången till naturen blev för honom det ideala, där 

kulturens ok kunde kastas åt sidan. Utanför staden och civilisationens tvång var det möjligt för 

vännerna tillgodogöra sig känslornas inre liv mer fritt och umgås mer otvunget. På väg till den 

ek där Gjörwell och Frodell förnyade sina vänskapslöften, skrev Gjörwell att de ”talte hvad [de] 

behagade”,100 och i ett annat brev nämner han hur han gick med en vän till Fiskartorpet på 

                                                           
93 Levertin (1900), s. 87 [CCG till GEL, 27/11 1792]; se också Levertin (1900), s. 84 [CCG till GEL, 27/11 1792], s. 
92-93 [CCG till GEL, 9/2 1793] & 88 [CCG till GEL, 27/11 1792].  
94 Levertin (1900), s. 92 [CCG till GEL, 9/2 1793]. 
95 Berefelt (1965), s. 197. 
96 Se bland annat Levertin (1900), s. 3 [CCG till GEL, 4/6 1790], 13-14 [CCG till GEL, 7/6 1791], 100-102 [CCG till 
GEL, 28/7 1793] & 115 [CCG till GEL, 22/8 1794].  
97 Löwendahl (2007), s. 285. 
98 Levertin (1900), s. 183 [CCG till GEL, 14/6 1799]; se också Levertin (1900) s. 100-102 [CCG till GEL, 28/7 1793]. 
99 Lamm (1918), s. 394. 
100 Levertin (1900), s. 183 [CCG till GEL, 14/6 1799]. 
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Djurgården ”under förtroliga samtal”.101 Utanför staden fann de i naturen ett frihetens rum, där 

vänskapens lycka kunde förverkligas på sätt som stadens förtryck ibland hindrade. Och på 

samma sätt som i ensamheten går det att se hur vistelsen i naturen var en mobiliserande 

emotionell praktik, där han och vännerna sökte sig dit för att skapa och bibehålla en lycklig 

känsla. Skildringarna av naturvistelserna kan i några fall visa på hur Gjörwell själv reglerade 

gemenskapens innehåll, där han mer eller mindre explicit visade för mottagaren vilka känslor 

som skulle betraktas som förknippade med olika händelser och situationer. I flera fall rör det 

sig om formuleringar där Gjörwell uttryckte hur han visste vad för känsla mottagaren upplevde 

angående en eller annan situation, varigenom han även visade för mottagaren just vilka känslor 

som han ansåg borde förknippas med det. ”[J]ag vet [väl] huru helt annorlunda det kännes att 

sitta ensam med en god bok eller med en god vän, helst i skuggan af ett grönt träd, utmed den 

sorlande bäcken, vid den svalkande källan; då låga hjärtat njuta och smaka sötman af 

förtroendets reciprociteter.”102 Det måste till viss del betraktas som ett uttryck för hur självklara 

de delade känslorna var i gemenskapen, där dess innehåll och former togs som givna. Men det 

går även att se sådana uttryck som direkt reglerande av gemenskapens innehåll, där de lärde 

mottagaren vilka känslor som skulle kopplas till olika situationer.   

2.1.5 Tårarna och synen på andras känslor 

Ofta betraktade Gjörwell andras känslor och känsloyttringar som vackra och bidragande till den 

positiva bild han hade av personens karaktär. En ny bekant beskrevs för dottern som en man 

värd all älskvärdhet och omtanke just för att han var ”öppen till själen [och] ädel till hjärtat”,103 

och vid Louises giftermål med Almquist rådde Gjörwell dottern att inte för detta tappa 

kontakten med ungdomsvännen Linnerhjelm, då han ”för sitt snille, sitt hjärta, sin ömma 

vänskap förtjänar allas vår förbindlighet och tillgifvenhet.”104 Angående Louises bröllop 

skildrade Gjörwell för Gustafva hur ett par unga vänner till familjen (tillika tidigare uppvaktare 

av Louise) inte kunde se bröllopet utan känslor. Adolf ”såg på allt med tårfullt öga, och gick 

ofta afsides för att gråta. Tänk äfven, att lilla Henrik också i mjugg fällt sina modiga tårar!”105 

Deras känslor och tårar skildrades som något vackert, något som visade hur goda och sanna de 

båda vännerna var. Just tårarna är ett intressant känslouttryck att titta på, då det var ett i breven 

                                                           
101 Levertin (1900), s. 201 [CCG till GEL, 6/6 1800]; se också Levertin (1900), s. 100 [CCG till GEL, 28/7 1793]. 
102 Levertin (1900), s. 126 [CCG till GEL, 29/4 1796]; se även Levertin (1900), s. 166 [CCG till GEL, 25/5 1798], 
184 [CCG till GEL, 14/6 1799] & 215 [CCG till GEL, 25/5 1802]. 
103 Levertin (1900), s. 100 [CCG till GEL, 28/7 1793]. 
104 Levertin (1900), s. 6 [CCG till GEL, 31/5 1791].  
105 Levertin (1900), s. 44 [CCG till GEL, 8/1 1792]. 
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vanligt förekommande sätt att betona de egna känslorna på.106 Det visar sig tydligt att det i 

familjens gemenskap rådde direkt uppmuntrande syn på tårarna, där skildringar av vänners tårar 

syftade till att visa upp och bekräfta deras välstämda känslosinne för de andra inom 

gemenskapen. Vid läsandet av ett skaldebrev ”af vännen Granberg till vännen Hummel” kunde 

varken Gjörwell eller vännen Frodell hålla inne tårarna. ”Att se min unga och glada vän så rörd 

under denna läsning, var ej en ringa vällust för mitt eget hjärta.”107 Tårarna hade en central plats 

i tidens vänskapsrelationer, där vänskapsbanden skulle bekräftas med tårar för att vara att 

betrakta som genuina.108 Tårarna var oftast inget att dölja eller skämmas för, och Gjörwell 

skildrade själv i ett brev för Gustafva hur han mötte en vän på gatan, och där öppet grät över 

mordet på Gustaf III och Anckarströms avrättning.109 Tårarna går att betrakta som en 

kommunicerande emotionell praktik, där de användes för att uttrycka hur de högt värderade 

känslorna svällde upp inom en. I breven skrev Gjörwell endast en gång om att tårar var ett 

opassande känslouttryck, och det angående en önskan som han gjorde av kungen. ”Kan det åter 

icke beviljas, ehuru jag dagligen spörjer att sådant icke afslås de unge män, så rinner väl 

däröfver i löndom en tår, men därför skall dock ingen synas uti mina papper, eller under någon 

annan min tjänstgöring för det k. allmänna.”110 Trots besvikelsen skulle han på arbetet inte visa 

upp det, i den gemenskap som fanns där kände han sig tvungen att dölja de tårar som eventuellt 

hade visat sig. Detta är intressant, för det pekar på hur Gjörwell såg en gräns mellan det 

offentliga och det privata, och hur han i det offentliga livet såg sig mer tvungen att av harm 

dölja sina känslor.  

Det är här även intressant att betrakta vad Gjörwell förknippade med sensibilitet och 

sentimentalitet, då han vid ett par tillfällen bedömde en eller annan bekant att vara just detta. 

Sensibilitet var ett i samtiden väl spritt och omdiskuterat begrepp som allmänt betraktades som 

en ökad estetisk och moralisk känslighet, och förmågan att enkelt och direkt känna livets 

upphöjda känslor.111 Det kan råda en viss innehållsmässig skillnad mellan sentimentalitet och 

sensibilitet, där det förra står för alla former av känslosamhet och det senare för det finstämda 

                                                           
106 Se bland annat Levertin (1900), s. 7 [BEG till GEL, 3/6 1791], 19 [CCG till GEL, 24/6 1791], 34 [BLA till Jonas 
Carl Linnerhjelm, 30/9 1791], 39 [BLA till GEL, 29/12 1791], 68 [CCG till GEL, 10/5 1792], 85 [CCG till GEL, 27/11 
1792] & 177 [CCG till GEL, 16/11 1798]. 
107 Levertin (1900), s. 183-184 [CCG till GEL, 14/6 1799]. 
108 Liliequist (2012), s. 184. 
109 Levertin (1900), s. 69 [CCG till GEL, 10/5 1792]; se också Levertin (1900), s. 98 [CCG till GEL, 9/2 1793]. 
110 Levertin (1900), s. 24 [CCG till GEL, 28/8 1791]. 
111 Isabelle Bour, "The boundaries of sensibility: 1790s french translations of Mary Wollstonecraft", i Women's 
Writing, 11:3, 2004, s. 493-494; Frank Brady, "Tristram Shandy: Sexuality, Morality, and Sensibility", i 
Eighteenth-Century Studies, 4:1, 1970, s. 51. 
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hjärtats spel, men de kunde även användas som synonymer.112 För Gjörwell verkar de båda 

orden ha varit utbytbara och stått för samma sorts melankoliska känslosamhet, och som sådan 

ett hinder för lyckan. Han beskrev vännen Dalmans sinne som ofta nedslaget av en sådan 

melankoli, vilket fick honom ”att se skuggor om ljusa dagen”113 och ständigt finna fel hos sig 

själv. Sensibiliteten var att betrakta som ett hinder för lyckan, snarare än som det medel som 

lyckan förverkligades med. Vid Dalmans förlovning uttryckte Gjörwell en förhoppning om att 

detta skulle kunna göra vännen lycklig, men oroades av att hans sentimentala hjärta inte var 

”byggdt för njutningen af den jämna glädjen”.114 

2.1.6 Gemenskaper utanför familjen och vännerna 

Till största del rör sig Gjörwell i familjebreven inom just familjens emotionella gemenskap, där 

den lugna lyckan och känslornas liv oftast var centrala. Av den öppenhet som till stor del 

präglade familjens tal om känslor går det även att dra slutsatsen att Gjörwell betraktade 

känslorna som något att visa upp i alla situationer, både privat och offentligt. Men ibland går 

det även att se hur han kom i kontakt med andra gemenskaper, där annan syn på känslor verkade 

råda. I ett brev skildrade Gjörwell ett möte med överståthållare Modée. Han hade alltid hedrat 

Gjörwell med en godhet utöver vad han själv ansåg sig förtjäna, och var nu när han tog emot 

honom ”själfva höfligheten”.115 Känslorna verkar inte ha stått i fokus under deras möte. Ju 

längre ifrån den närmsta gemenskapen man kom desto mindre betonades känslornas liv och 

betydelse, och de känslor som lyftes fram var i dessa fall heder, vördnad, ärofullhet och 

liknande, snarare än sällhet och lycka.116 De olika gemenskapernas skiftningar går även att se 

när Gjörwell diskuterade sitt arbete. Där såg han en emotionell gemenskap som skilde sig från 

den han föredrog att spendera tid i. Det var en gemenskap med en mindre accepterande syn på 

känslor, vilket visade sig i hur Gjörwell såg sig tvungen att dölja sina tårar på arbetet. Men en 

dag blev Mandorff en del av Gjörwells arbetsplats, och hos honom såg han allt vad han 

värderade högt. Länge hade han saknat en vän på arbetet som ”förband allt det jag önskade mig: 

ty öga och hjärta ville för ingen del vara lottlösa; det pastorala och tyska litteraturen fingo för 

                                                           
112 Tremaine Mcdowell, "Sensibility in the Eighteenth-Century American Novel", i Studies in Philology, 24:3, 
1927, s., 398; Todd (1986), s. 6. 
113 Levertin (1900), s. 114 [CCG till GEL, 22/8 1794]; se också Levertin (1900), s. 154-155 [CCG till GEL, 1/1 1798]: 
där Gjörwell omnämner mjältsjuka och sensibilitet som tätt förknippade. 
114 Levertin (1900), s. 205 [CCG till GEL, 8/7 1800]. 
115 Levertin (1900), s. 94 [CCG till GEL, 9/2 1792]; se också Levertin (1900), s. 27-28 [CCG till Eric J. Almquist, 1/9 
1791]. 
116 Se även Levertin (1900), s. 232-233 [CCG till John Lindahl, 2/4 1807], s. 240-241 [CCG till GEL, 26/4 1808] och 
s. 255 [CCG till GEL, 29/9 1809]. 
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ingen del vara borta; det ömma och det glada skulle här nödvändigt stå uti nära samband.”117 

Och med Mandorffs inträde kände han hur lyckans gemenskap hade flyttat in på arbetet, vilket 

förgyllde denna plats och de uppdrag han där hade. I vilken grad det påverkade hans syn på 

känslornas plats på arbetet går inte att utläsa, men det måste till viss del tolkas som att det 

privata i någon mån flyttade in i det offentliga. 

2.2 Johan Gabriel Oxenstierna 

Johan Gabriel Oxenstierna föddes 1750 som den första av fyra söner till Göran och Sara 

Oxenstierna, och blev härigenom en del av en av Sveriges förnämsta familjer, även om de vid 

den här tiden hade förlorat mycket av sin förmögenhet och maktposition. På grund av faderns 

tjänstgöring vid Karlstens fästning var hans föräldrar till största del frånvarande under 

uppväxtåren, och han uppfostrades istället av sina morföräldrar på familjegården Skenäs i 

Sörmland.  Det var på Sätra han tillbringade större delen av sin ungdom, och genom hela livet 

återvände han hit under sina lediga stunder. Johan Gabriels undervisning var traditionellt 

aristokratisk och sköttes ömsom i Stockholm och ömsom på Skenäs av informatorer, och vid 

tolv års ålder påbörjade han sina universitetsstudier vid Uppsala universitet. Nitton år gammal 

avlade han kansliexamen och påbörjade sin ämbetsmannakarriär i Stockholm, som extra 

ordinarie i kansliet. Ett år senare reste han till Wien för en flerårig tjänstgöring vid Svenska 

ambassaden. Efter hemkomsten 1774 var han hovman vid Gustaf III:s hov, en position som han 

snabbt tröttnade på. 1786 blev han kanslipresident, och senare blev han även riksmarskalk, en 

post som han av Gustaf IV tvingades lämna 1801 på grund av sin dåliga förmåga att organisera. 

Även tidigare hade han tvingats till att lämna sina uppdrag, bland annat när han föll i onåd hos 

Gustaf III och när han 1794 anklagades för att ha varit del av den Armfeldtska konspirationen. 

Hösten 1791 gifte han sig med Lovisa Christina Wachschlager, och två år senare fick de sonen 

Gösta. Efter sonens födelse drabbades Lovisa av en kronisk sjukdom, och hon blev i princip 

sängliggande fram till sin död 1809.118  

2.2.1 Olycka och lycka 

”Bland dem jag således borde se i någon väg af lycka eller Sällhet, innan jag återvänder, vore 

väl du bland de första”, skrev Johan Gabriel Oxenstierna till Lovisa i en dagboksanteckning 

den 15 augusti 1805, när han befann sig ifrån henne på Sätra.  

                                                           
117 Levertin (1900), s. 88 [CCG till GEL, 27/11 1792]. 
118 Ekenstam (2001), s. 19, 24-27, 30, 33 & 45-46; Oxenstierna (1881), s. II. 
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Men våra öden äro för mycket förenade, för att jag skulle vänta ett undantag i din förmån. Du, som jag, 

skall njuta ingen ting. Bördan, af oss gemensamt dragen, skall af oss gemensamt nedläggas, utan annat 

lättande under vägen än af tålamodets händer, utan annan utsigt vid målet än hoppet för efterlefvande, 

och utan annan njutning för oss Själfva än Samvetet och evigheten.119  

Det är en sorgfylld och resignerad Oxenstierna som här når oss, som i betraktandet av sitt liv 

endast såg motgångar och olyckor, och där enda ljusglimten fanns i hoppet om sonen Göstas 

framtid. Oxenstiernas uppgivna och nedstämda känslouttryck i denna dagboksanteckning kan 

till viss del förklaras av brodern Görans dödsfall bara några månader tidigare, samtidigt som 

Lovisa låg sängbunden i en till synes obotlig sjukdom.120 Men skildringen av det egna livet som 

evigt följt av ödets eländiga kast var inte något som han endast gav uttryck för under sina senare 

år. Uppgivenheten löper som en röd tråd genom hans dagböcker och brev, där han gång efter 

annan gav uttryck för de svårigheter han hade med att skapa en bestående lycka. Den första 

januari 1769 skrev han i sin dagbok om den hopplöshet han kände, där han stod på gränsen 

mellan det gamla och det nya året.  

Jag går då således i dag in i ett nytt år, jag skådar åter en ny tidsrymd öpnas för mig, men ack! med hvad 

bister utsigt för min slägt ock för mig sjelf. Min framtid bebådar mig ingen ting ljufligt, ock uti våra 

omständigheter, tyckes äfven sjelfva hoppet vara en djerfhet.
121  

Ingen lycka såg han att hålla fast vid, inget hopp om bättring fanns under det stundande nya 

året. Lyckan betraktade han som livets onåbara mål, som något evigt hägrande bortåt 

horisonten, alltid bortom räckhåll. Claes Ekenstam skildrar i sin genomgång av Oxenstiernas 

liv hur flera i hans samtid betraktade honom som den gladaste människan i världen, vilket visar 

hur de olika emotionella gemenskaperna som han rörde sig mellan påverkade vilka känslor han 

uttryckte.122 I sin kommunikation med Lovisa valde han främst ämnen att skriva om utifrån hur 

det skulle komma att tas emot av hennes känslor,123 och insåg att han oftast valde att diskutera 

just deras gemensamma bekymmer snarare än den senaste tidens eventuella nöjen. Han valde 

att skildra dessa känslor just för att det var dem som skulle förstås av Lovisa, och genom att 

dela med sig av sorgerna går det att se hur den delade emotionella gemenskapens innehåll och 

gränser upprätthölls.124 Även i brev till sin kusin går det att se hur han gav uttryck för en olycklig 

resignation i en emotionell gemenskap där han kände hur hans känslouttryck togs väl emot.125 

                                                           
119 Oxenstierna (1964), s. 89 [15/8 1805]. 
120 Oxenstierna (1964), s. 13 & 9. 
121 Oxenstierna (1881), s. 1 [1/1 1769]; se även Oxenstierna (1881), s. 46 [31/8 1769]. 
122 Ekenstam (2001), s. 19-20. 
123 Oxenstierna (1964), s. 111 [25/8 1805]. 
124 Se exempelvis Oxenstierna (1964), s. 43 [25/7 1805] & s. 48 [27/7 1805]. 
125 Lewenhaupt (1919), s. 90 [17/8 1789]. 
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Melankolin var något som värderades högt i tidens sentimentalitet och betraktades som en av 

de finare känslorna som man kunde bära på. Lamm skildrar det som ett andligt adelsmärke, som 

skilde de rättkännande få från resten.126 Det går av detta att se Oxenstiernas sorgfyllda uttryck 

som en benämnande och mobiliserande emotionell praktik, där han genom att sätta namn på 

och tolka det egna inre som präglat av melankoli ville befästa den av honom högt värderade 

känslan. Olyckan skildrades ofta som genomliden för andra, och den osjälviska uppoffringen i 

andras tjänst var något han valde att lyfta fram som en viktig del av den egna karaktären. Även 

Lovisa delade denna syn på hans roll i världen, vilket märks i ett brev han skrev till henne. 

Du skrifver, i betragtande af de personer jag fått den skickelsen att innom min krets sörja före, att oagtadt 

de svårigheter som däraf upkomma för mig själf, jag ändå är en nyttig varelse. […] Således lefver jag, så 

länge jag i mer eller mindre mån, kan vara nyttig för dessa personer, och går bort när min lilla hjälp blir 

dem onödig. Åt mig själf blir ingen egentelig lycka ämnad. […] Jag dör utan fullbordandets nöje, men 

med välmening och tillfredsställelse, och med den fägnanden, att då jag Själf ingen ting har njutit, någon 

kanske likväl i framtiden efter mig kan njuta, genom det som mina uppoffringar grundat.127 

Det är intressant att betrakta med vilken regelbundenhet livets olyckor antecknades, och hur 

konsekvent dessa sorgeämnen behandlades i dagböckerna, samt hur han skildrade dem som en 

del av hans liv i evig olycka och sorg. Då ser man att det inte var isolerade uttryck för en 

vardaglig frustration, utan istället en del av bibehållandet av den bild han hade och ville 

förmedla av det liv som han levde, bilden av hur hans lycka offrades för andras. 

Oxenstierna såg även lyckan och olyckan som intimt förenade, där det ena inte var möjligt utan 

det andra. Men lyckan delades inte ut i jämn proportion till olyckan. Han såg här bara ett blint 

öde som skänkte lycka och olycka som på måfå, utan att bekymra sig över förtjänst eller balans. 

”Är det då en nödvändighet att man skall lida för att äga möjlighet af en jämförelse med det 

lyckliga,”128 frågade Oxenstierna sig efter att en dag ha blivit vittne till sonens känslokast 

mellan förtvivlan och lycka, och pekar på den tragiska ironin i att ingen lycka var möjlig utan 

ett kontrasterande lidande. Kanske var det också så, fortsatte han sin tanke, men även om lyckan 

förutsätter olyckan är det förra inte alltid en nödvändig konsekvens av det senare. Men trots allt 

gav han ändå ofta uttryck för förmågan att se just lyckan i olyckan. När andras illvilliga avsikter 

att få honom vanhedrad och bortkörd från hovet trots allt slutade i det lyckliga lugn som han så 

länge hade eftersträvat skrev han hur han borde vara dem tacksam. ”Det lugn jag njuter är deras 

                                                           
126 Lamm (1918), s. 362. 
127 Oxenstierna (1964), s. 88-89 [15/8 1805]; se också Oxenstierna (1964), s. 10; samt Oxenstierna (1881), s. 139 
[1/1 1771]. 
128 Oxenstierna (1964), s. 33 [20/7 1805]. 
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gåfva; och då jag kan skapa mig en sällhet, fastän mot deras afsigt, är jag åt verkningarne af 

deras hat nästan skyldig samma erkänsla, som jag hade gifvit åt deras välvilja för min lycka”.129 

Trots alla motgångar och olyckor var hoppet att åter resa på sig ofta närvarande. När han en dag 

såg en man göra ett svårt fall, men efter detta bara resa sig upp, borsta av dammet som nu täckte 

honom och gå vidare skildrade han det för sin fru som det ideal han strävade att leva efter. 

”Häraf har jag fått äfven det hopp, […] att ehuru jag också sotas i detsamma man torkar mig, 

jag ändå skall resa mig ur fallet, och fortfara i min spasering till det mål dit Ödet kallar mina 

dagar.”130 Det var också just det egna känslosamma sinnet som han såg som möjligheten till att 

finna tröst i alla olyckor. Sensibilitetens melankoliska drag hade en bitterljuv underton, menar 

Karin Johannisson, fullt ”av smärta men inte olust",131 och ofta gav Oxenstierna uttryck för 

detta. Känslosamheten skildrades som källan till ett ofrånkomlig lidande, men det präglades 

ändå av uppfattningen av att vara en av de få utvalda som bar på ett så välstämt känslosinne.   

Det är sant, att dess öpenhet för alla rörelser, ger sorgen så mycket lättare tillträde; men det fattar ej mindre 

häftigt den glada känslan, och sväfvar mellan dem bägge, lifligt för allas intryck; men alltid färdigt att 

mottaga de tröstande, och leda dem ur själfva bekymret.
132 

2.2.2 Arbetet 

Ofta var det i andras tjänst som han i sina texter gav uttryck för att ha känt av livets sorger och 

begrundat avståndet till lyckan.133 Detta var närvarande både under hans uppdrag i Stockholm 

och i Wien, och även det senare hovlivet kom att kantas ”af många lidanden; af några förtjänta, 

och flera oförtjänta sorger.”134 För sin kusin gav han uttryck för hur hans syn på arbetet 

präglades av en grundläggande uppgivenhet, där ingenting kunde lindra hans olyckor.  

Allt hvad jag vet är att kungen inte kommer att göra något för mig. Om det är fråga om en plats inom 

landet, som jag kan föda mig på, är jag redan för högt i rang för att kunna mottaga den, är det fråga om 

en utländsk beskickning, älskar kungen mig för högt, efter hvad han säger, för att skilja mig från honom 

och under tiden svälter jag ihjäl på grund af vänskap och storhet.
135

  

Det går att här se hur de emotionella gemenskaperna skapade gränser och möjligheter för 

honom att uttrycka känslor. Oxenstierna såg hos kusinen någon som delade hans syn på 

hovlivet, som förstod hans resignerade uttryck och som han därför kände sig fri att föra dessa 

                                                           
129 Oxenstierna (1881), s. VIII; se också Oxenstierna (1881), s. 195 [30/12 1771]. 
130 Oxenstierna (1964), s. 58 [1/8 1805]. 
131 Johannisson (2009), s. 75. 
132 Oxenstierna (1964), s. 66 [6/8 1805]. 
133 Oxenstierna (1881), s. 46 [28/8 1769]; se också Oxenstierna (1881), s. 38 [21/7 1769]; Oxenstierna (1881), s. 
148 [5-6/2 1771]. 
134 Oxenstierna (1964), s. 43 [25/7 1805]. 
135 Lewenhaupt (1919), s. 51-52 [22/1 1784]. 



29 
 

saker på tal med.136 Det belyser även brevens roll som kommunicerande emotionell praktik, där 

Oxenstierna genom skildringar av den egna olyckan i andras tjänst villa visa upp sin goda 

karaktär för sin kusin. Omvänt går det även att märka en syn på arbetet som en plats med en 

emotionell gemenskap som hindrade honom från att ge uttryck för sina känslor. När 

Oxenstierna mot slutet av 1770 blev kallad för tjänstgöring i Wien och sörjde hur han snart var 

tvungen att lämna sitt hem gav han i sin dagbok uttryck för hur den starka kärlek han kände för 

dem han nu skulle lämna blandades med en stor förtvivlan.137 Men under resan till det nya landet 

diskuterade han i sin dagbok hur han inte längre kunde ge uttryck för dessa känslor. ”Men om 

mitt hjärta, altför ömt, gör någon gång upror emot det tvång jag sträfvar att lägga på dess 

känslor, […] så skall detta blad åtminstone, ej mera bära vittne af dess svaghet. Jag skall 

innesluta min saknad i tystheten.”138 Känslorna kunde visas upp i familjens och vännernas 

närhet, men när han nu hade lämnat dem bakom sig passade de inte längre in i den gemenskap 

som han såg framför sig i Wien. Väl på plats i den nya staden beklagade han sig över hur de 

starka känslor som han hade fattat för greve Barck, den svenske ministern i Wien som 

Oxenstierna arbetade för, inte kunde uttryckas för honom, och hur detta pålagda tvång på hans 

känslor var som en plåga.139 Här ser man hur de emotionella gemenskaperna som han rörde sig 

i mellan ömsom öppnade upp och ömsom begränsade de känslor som han såg sig fri att ge 

uttryck för. 140 Han kunde även se något liknande hos personer i hans omgivning, hur de bar på 

sina känslor i tystnad, tills det att de i rätt gemenskap kunde yttras. Han berättade för sin kusin 

hur Fredrik Sparre ”känner sig fastkedjad för resten af sina kommande dagar, ett föremål för 

tusentals kritiker och i närvaro af sina vänner gråter han.”141  

2.2.3 Förnuft och känsla 

En dag gick Oxenstierna med magister Dubb, informator till Oxenstiernas kusiner, och 

diskuterade teologi, ett samtal som bidrog till den oro han ofta kände när hans förnuft ställdes 

mot kristendomen. ”Olycklig den, som råkar att tvifla i sådana ämnen. Ock ej äger styrka att 

fatta något vist, hvars hjerta ömt ock bäfvande, ej är nog djerft att förakta, ock ej nog lyckligt 

att kunna tro”.142 Han reflekterade över hur ingen tröst kanske fanns att få från en rättledande 

gudom, och att allt istället styrdes av en blind slump. ”Ack nej, mitt hjärta säger mig, att någon 

                                                           
136 Lewenhaupt (1919), s. 72 [26/6 1788]. 
137 Oxenstierna (1881), s. 115 [1-3/11 1770]. 
138 Oxenstierna (1881), s. 116 [3/11 1770]. 
139 Oxenstierna (1881), s. 166 [29/4 1771]. 
140 Se också Oxenstierna (1967), s. 42 [14/2 1780]; samt Lewenhaupt (1919), s. 9 [3/7 1781]. 
141 Lewenhaupt (1919), s. 9 [3/7 1781]; se också Lewenhaupt (1919), s. 39 [23/9 1783]. 
142 Oxenstierna (1881), s. 21 [13/5 1769]. 
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öfvermakt leder verldens öden”, fastslog han till slut, och gav här uttryck för uppfattningen att 

det endast var med känslorna som han kunde hoppas finna tröst i religionen.143 Man borde låta 

sig ledas av sitt hjärta, av det man känner är sant, snarare än att med förnuftet söka efter 

sanningar som det aldrig hade kunnat greppa. Lamm sammanfattar Oxenstiernas tro som en 

”hjärtereligion”, och ”en kompromiss emellan upplysningsdeism och sektreligiositet.”144 Gud 

blir här en godhjärtad förälder, inte en tyrann, och som sådan välvilligt inställd till de känslor 

som han var urfadern till.145 Den samtida skotske författaren Henry Mackenzie, en central 

gestalt för den sentimentala litteraturen, uttryckte en liknande syn på känslans plats i religionen 

när han skildrade tron ”as a feeling, not a system, an appealing to the sentiments of the heart, 

not to the disquisitions of the head.”146  I samband med avresan till Wien fortsatte Oxenstierna 

på samma tema, där förnuftet inte kunde rå på det hans känslor sade vara sant. ”Usla förnuft! 

hvad äro alla dina lärdomar mot känslan och hjärtat”.147 Oxenstiernas känslorelation präglades 

i hög grad av uppfattningen om just känslornas rättledande förmåga. Han beskrev ofta det egna 

livet som levt efter ett känslostyrt ideal, och det går att se hur känslorna betraktades som själens 

omedelbara och oförställda uttryck.148 ”Min själ är som ett Asplöf. Det finnes ingen fläckt så 

svag, hvaraf det ej sättes i rörelse”, skrev han en dag till Lovisa.149 Det fanns i tiden ett 

idealiserat drag i en sådan lättrördhet, och det betraktades ofta som en grundläggande del av 

den sensibla mannen. Mary Wollstonecraft skildrade denna ökade sensibilitet som: 

the result of acute senses, finely fashioned nerves, which vibrate at the slightest touch, and convey such 

clear intelligence to the brain, that it does not require to be arranged by the judgment. […] Exquisite pain 

and pleasure is their portion; […]. One moment it is a paradise; all is beautiful; a cloud arises, an emotion 

receives a sudden damp; darkness invades the sky, and the world is an unweeded garden.150 

Oxenstierna ger aldrig en så fysiologisk förklaring till sin ökade känslighet, men det är lätt att 

se hur beskrivningen passar in på hans känslorelation, där de lättrörda känslorna var det verktyg 

som han upplevde och navigerade världen med. Idealet skapades av bland andra Locke och 

Rousseau, som framställde den känslostyrda individen som alltigenom god. Han var det geni 

som kunde känna och uppfatta mest, och genom att uppfatta känslornas alla kast levde han efter 

                                                           
143 Oxenstierna (1881), s. 21 [13/5 1769]; se också Oxenstierna (1881), s. 28-29 [3/6 1769]. 
144 Lamm (1918), s. 383. 
145 Barker-Benfield (1992), s. 69. 
146 Barker-Benfield (1992), s. 148. 
147 Oxenstierna (1881), 114 [30/11 1770]; se också Oxenstierna (1881), s. 33 [23/6 1769] & 178 [4/8 1771]; 
samt Oxenstierna (1964), s. 36 [22/7 1805]. 
148 Se exempelvis Oxenstierna (1881), s. 56 [20/10 1769] & 102 [7-9/9 1770]. 
149 Oxenstierna (1964), s. 90 [15/8 1805]; se också Oxenstierna (1964), s. 44 [25/7 1805]. 
150 Bour (2004), s. 494. 
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det sannaste moraliska rättesnöret, och växte i takt med att han upplevde och behandlade nya 

känslor och intryck.151 Genom att benämna de egna känslorna som lättrörda befäste han även 

sin plats bland de rättkännande få, som levde sitt liv efter hjärtats intryck. 

2.2.4 Fattigdom och medkänsla 

Oxenstierna betraktade sig själv som dömd att leva sitt liv i olycklig fattigdom, alltid utan medel 

att förverkliga de nöjen han eftertraktade. ”Mina svåra penningeomständigheter förtaga mig all 

glädje. De nödga mig att sakna alla nöjen och kasta på mitt lif en bitterhet och en ledsnad som 

jag knapt mägtar uthärda.”152 Flera gånger uttryckte han hur de egna erfarenheterna av 

fattigdomens sorger kom honom att betrakta andra nödställda med ett medlidande som andra 

inte visade dem. ”Om ödet en gång ärnar mig lyckligare omständigheter, så må jag dock af detta 

papper påminna mig mina förra tider ock pligt att i en förändrad lycka öfva godt emot dem som 

sucka under ett tillstånd, hvars svårigheter jag sjelf så väl lärt att känna”.153 Fattigdomen och 

de egna bekymren blev för honom en tillgång, ett sätt att ställa de olyckligas tillstånd mot det 

egna och se de egna känslorna speglas i deras. Flera gånger skildrade han även i sina dagböcker 

hur han för sina sista pengar hjälpte dem som led mer av sin fattigdom än vad han själv gjorde. 

En dag gav han en fattig kvinna med två små barn sina sista 9 daler, och reflekterade över hur 

rikedomen, om den ägde något behag, endast gjorde det då den användes för att hjälpa de 

nödställda.154 Janet Todd skildrar en liknande relation till fattigdomen i den sentimentala 

brittiska litteraturen, där den bästa användningen av pengar var att ge till de behövande.155 Att 

själv vara av små medel gjorde det även till något ännu vackrare. ”The giving of money i 

espessially moving when the power of giving i accompanied by some weakness in the giver”.156 

Givmildhet framstår som en av de högt värderade känslorna i de gemenskaper som Oxenstierna 

rörde sig i.157 Det var efter detta han skildrar hur han fattade medlidande för en skadad man och 

hjälpte honom på hans väg, och det är efter samma ideal som han skrev till sin kusin hur kungens 

lidanden och tårar under motgångarna i Finland under det sena 1780-talet gjorde honom själv 

ont.158 Medlidandet och självuppoffringen för andra blev för Oxenstierna en mobiliserande 

                                                           
151 Lamm (1918), s. 9-10 & 39; Barker-Benfield (1992), s. 3. 
152 Oxenstierna (1881), s. 57 [27/10 1769]; se också Oxenstierna (1881), s. 6 [31/1 1769] & 167 [24/5 1771]; 
Oxenstierna (1964), s. 34 [21/7 1805]. 
153 Oxenstierna (1881), s. 10 [24/2 1769]. 
154 Oxenstierna (1881), s. 87 [7/7 1770]; se också Oxenstierna (1881), s. 159 [7/3 1771]; samt Oxenstierna 
(1964), s. 105 [22/8 1805]. 
155 Todd (1986), s. 119. 
156 Todd (1986), s. 97. 
157 Se bland annat Oxenstierna (1881), s. 118 [6/11 1770] & 81 [20/6 1770]; samt Oxenstierna (1964), s. 64-65 
[6/8 1805]. 
158 Oxenstierna (1881), s. 95 [15/8 1770]; Lewenhaupt (1919), s. 73 [26/7 1788]. 
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emotionell praktik, ett sätt att bekräfta det egna känslosinnet. Medlidandet med de olyckliga 

betraktas ofta som en grundläggande del av tidens sentimentalitet, där den empatiska reaktionen 

vid andras lidanden var bland de känslor som värderades högst.159 Melankolin blev som en föda 

för Oxenstiernas goda känslosinne, som klarade av att förstå och ta del av andras känslor på ett 

sätt som skilde ”honom från alla dem, vilka ej äga förmågan att taga del i andras lidanden, 

vilkas känsla ej reagerar inför alla mötande intryck.”160  

2.2.5 Ensamheten 

Ofta var det främst i ensamheten som Oxenstierna kände sig vara som mest lyhörd till de känslor 

som strömmade genom honom, och det var i denna ensamhet som han enklast såg sig finna 

lyckan. Han beskrev själv sin känslorelation till ensamheten som något han bar med sig under 

hela livet. ”Det är ej först nu som jag fått smak för att vara ensam. Kärleken för enslighet har 

följt mig så långt jag minnes tillbaka.”161 Att söka sig till ensamheten tog för honom ofta formen 

av en mobiliserande emotionell praktik med syftet att finna ro och en frid som annars var 

svårfunnen i hans liv. När han i Wien en dag väntade med en arbetsuppgift till på natten så var 

det just den fridfulla ensamheten som gjorde arbetet drägligt.162 Men det går också att märka en 

spänning mellan den lyckliga ensamheten och den olyckliga ensligheten, där det som annars 

betraktades som en väg till lugn och lycka ibland kunde få motsatt effekt och bli en förstärkare 

av sorg, tristess och olycka. I sin dagbok uppgav han hur ett avsked från en vän fyllde honom 

med sorg och saknad. ”Jag återfaller nu, sedan han är borta, uti den tomhet, hvari hans närvaro 

tröstade mig ett ögnableck.”163 Ensamheten fyllde honom inte med den lycka som han ofta 

kopplade samman med den, utan istället endast med en djup olycka. Han pekade själv på hur 

ensamheten ömsom var en källa till lycka och lugn, och ömsom en källa till olycklig tomhet. 

Med mitt sinnelag är jag nog lycklig att lätt trifvas allena, men då ledsnaden går till en viss högd, är hon 

ej att emotstå. När hjertat ej mera underhålles af kärlek, så fordrar det en vän i stället, men är olyckligt, 

då det ser sig beröfvas båda två.
164  

 

 

                                                           
159 Todd (1986), s. 7 & 75; Liliequist (2012), s. 192; Sean Gaston, “The Impossibility of Sympathy", i The 
Eighteenth Century, 51:1, 2010, s. 129. 
160 Lamm (1918), s. 362. 
161 Oxenstierna (1881), s. 97 [25/8 1770]; se också Oxenstierna (1881), s. 8 [14/2 1769]; samt Oxenstierna 
(1967), s. 27 [28/1 1780]. 
162 Oxenstierna (1881), s. 145 [24/1 1771].  
163 Oxenstierna (1881), s. 190 [17/11 1771].  
164 Oxenstierna (1881), s. 191 [19/11 1771]. 
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2.2.6 Vänskapen 

Genom vänskapens band fördrev man den olycka som inte kunde övervinnas i ensamhetens 

reflektioner, menade Oxenstierna. Det var också just i vänskapen som den största lyckan gick 

att finna. När Oxenstierna brevledes med vännen Ehrensvärd diskuterade sin påtvingade 

tjänstledighet 1794 beskrev han hur han såg fram emot att ägna mer tid åt att umgås med sina 

närmsta vänner, och ”hvila inom det sällskap, der äfven i mina gladaste stunder, jag altid fann 

mig mest lycklig.”165 Det blir tydligt vilken roll vänskapsrelationerna spelade i Oxenstiernas 

liv, där han sökte sig till vännernas sällskap för att finna och bibehålla den svårfunna lyckan. 

Det var även vännerna som förtjänade all livets lycka, menade Oxenstierna. Att göra en vän en 

tjänst, att hjälpa honom med ett besvär eller på något vis göra livet för honom enklare och 

lyckligare beskrevs som den största lyckan, och kunde gärna ske på bekostnad av den egna 

bekvämligheten. Deltagande i varandras medgångar och lycka blev en viktig del i hur de 

upprätthöll vänskapen.166 Känslorna hade en central plats i de vänskapsrelationer som 

Oxenstierna hade och han gav ofta uttryck för vikten av att dela med sig av de känslor som han 

kände och ta del av de känslor som vännerna själva uttryckte, hur de delade förtroenden både 

tog udden av sorgerna och förstärkte lyckan. Det delade förtroendet var i sig en källa till lycka, 

och låg som en grund till den glädje som själva vänskapen gav upphov till. ”[B]ördan blir 

mindre tung när hon lättas af vänskapens händer, och ditt förtroende skall ge mig den styrka 

som jag ensam skulle sakna”.167 Inte bara sorgen och olyckorna delades mellan vännerna, även 

livets lyckoämnen fann sitt naturliga hem just i vänskapens förtroenden. När Oxenstierna i Wien 

1771 fann sig upprymd av den nyfunna förälskelsen han kände för en fru Frid, skrev han i sin 

dagbok hur han inte var sen med att anförtro detta åt vännen Bergklint. ”När kärleken får utgjuta 

sig i vänskapens famn, det är den största lycka dit en dödlig kan hinna. Han sjelf har ock känt, 

hvad jag känner ock dyrkat den gud, för hvilken jag bär mitt offer.”
168

 I den delade gemenskapen 

var känslornas utbyte centralt, och att vara öppen om sina känslor var ett så starkt tecken på 

ärlighet och trofasthet att det blev avgörande för själva vänskapen. Oxenstiernas diskussion om 

förälskelsen och vänskapen visar också att det var en syn på känslor som han ansåg inte delades 

av andra, utan att det var något som han bara kunde dela med en vän. När han skrev: ”Jag fruktar 

ej att göra denna bekännelse ock än mindre att göra den för honom”169 gav han samtidigt uttryck 

                                                           
165 Oxenstierna (1881), s. VII. 
166 Se exempelvis Oxenstierna (1881), s. 162-163 [21/5 1771].  
167 Oxenstierna (1964), s. 110 [25/8 1805]; se också Oxenstierna (1964), s. 85 [14/8 1805]: ”Det är mig en 
sällhet att kunna uttrycka mig som jag värkeligen känner”. 
168 Oxenstierna (1881), s. 168 [26/5 1771]. 
169 Oxenstierna (1881), s. 168 [26/5 1771].  
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för att ett liknande tal om känslor inför dem som inte delade deras gemenskap inte hade tagits 

lika väl emot. Känslorna var inget som kunde delas med vem som helst, och endast det fåtal av 

intima vänner som han visste delade hans syn på känslor och dess betydelse kunde höra honom 

tala om sådant. När han gick i sorg över att behöva lämna Skenäs och sin åldriga mormor, som 

han inte var säker på om han skulle få se i livet fler gånger skrev han i sin dagbok hur han inte 

kunde dela med sig av dessa känslor annat än med Bergklint.  

När andra skulle begabba min sorg ock anse för en underlig sak, att man kan gråta en gammal Mormor 

eller en Far, så utgjuter jag trygt mina tårar i denna väns sköte, som själf är van att blanda de bedröfvades 

med sina egna.170  

Oxenstierna visade här hur de emotionella gemenskaperna som han rörde sig mellan satte olika 

gränser för vilka känslouttryck som var accepterade, och hur han ofta sökte sig till just 

vänskapens gemenskap. De ömsesidigt delade känslorna blev härmed den kraft som höll ihop 

vänskapsrelationerna.171 Han skildrade även den olycka som kom av att sakna dessa vänskaper, 

att inte ha någon att dela känslorna med. Efter att modfällt ha skildrat tillståndet för kungen och 

hans krig mot Ryssland 1788 skrev Oxenstierna till Gyldenstolpe om hur allt gjordes än värre 

av att genomlida detta ensam, utan någon att dela sorgerna med.172 Endast i undantag hade 

Oxenstierna tillgång till de gemenskaper där han kände möjligheten att vara öppen, och denna 

öppenhet kunde för honom bli en källa till stor lycka och ro. ”Uti sällskap med dem jag här 

nämt njuter jag den eljest så sällsynta lycka att ej tänka hvad jag behöfver dölja eller dölja hvad 

jag tänker.”173 Flera gånger gav Oxenstierna i sina skrifter uttryck för hur han kände sig tvungen 

att dölja de känslor som han bar på. När resan till Wien närmade sig gav han uttryck för en 

konflikt mellan vad han kände och hur uttryck för det hade betraktats. ”Du nalkas alt mer ock 

mer, fruktade dag, som skall skilja mig – ifrån föräldrar, vänner, kärlek och fädernesland. Ock 

det skulle ej vara mig tillåtit att vara rörd? Det skulle heta en svaghet att ömma vid ett slikt 

ögnableck.”174 Han såg det som sin plikt att framöver inte framställa sig som svag och 

känslostyrd, utan istället kväva de känslor som han kände och aldrig ge uttryck för dem.175 

Känslornas liv präglades därför för Oxenstierna av ett visst mått av försiktighet, där det var 

svårt att veta hur uttryck för dessa känslor skulle mötas. De i förtroende yppade känslorna blev 

en emotionell praktik, som bidrog till ökad tillit och vänskapens utveckling. Att mellan vänner 

                                                           
170 Oxenstierna (1881), s. 97 [22/8 1770]; se också Lewenhaupt (1919), s. 111 [16/7 1790]. 
171 Ekenstam (2001), s. 50.  
172 Lewenhaupt (1919), s. 74 [26/7 1788]; se också Oxenstierna (1967), s. 25 [26/1 1780]. 
173 Oxenstierna (1967), s. 41 [13/2 1780]. 
174 Oxenstierna (1881), s. 114 [31/10 1770]. 
175 Oxenstierna (1881), s. 116 [3/11 1770]; se också Oxenstierna (1881), s. 125 [17/11 1770]. 
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ge uttryck för vad man kände var därför något som både krävde och skapade tillit, det gjordes 

först efter att man var säker på att synen på känslor var delad. ”[J]ag har förlorat den för hvilken 

jag vågade öpna mitt innersta”,176 skrev Oxenstierna i sin dagbok efter att vännen Tilas hade 

lämnat honom och Wien, och skildrade själv känslolivet som något som var tvunget att hålla 

dolt, utom för det fåtal som kunde förstå det. Det var i första hand en persons relation till känslor 

som för Oxenstierna blev avgörande för hur nära vänner de kunde bli. ”Naturen i 

sammandragandet af hjertan håller sig ej innom vissa folkslags gränsor. Alla hennes barn äro 

bröder ock det är ej samma språk ock samma Gudalära, det är samma lynnen ock känslor, som 

uptända ock vårda vänskapens heliga låga.”177 En väns melankoliska drag värderades även högt, 

och var att betrakta som grunden för emotionell förståelse. Han såg Tilas bära på ”en slags oro 

som man kallar Mjeltsjuka, men som i sina stunder gifver ensliga nöjen, hvilka kanske likna de 

största af dem som finnas bland ett gladt sällskap.”178 

2.2.7 Känslor i skrift 

För Oxenstierna fanns det även en koppling mellan känslorna och det skrivna ordet. Utöver 

dagböckerna skrev han även dikter, vari han i tolkade och gav uttryck för de känslor som han 

bar på. Detta visade sig bland annat när han tog farväl av sina vänner och gav dem verser om 

hur det stundande avskedet påverkade honom, men även vid otaliga andra tillfällen var det just 

i versform som han behandlade sina känslor.179 Han uppgav själv att det var vid just dessa 

diktande stunder som han mådde som bäst. ”Under dessa dagar har jag ej gjort annat än skrifvit 

vers, den gladaste syssla af alla dem jag nånsin har gjort, eller kan få gjöra”.180 Det är även 

enkelt att se detta som en mobiliserande och benämnande emotionell praktik, som utövades 

med formandet av de egna känslorna som mål. Oxenstiernas uttryckte direkt hur känslor var 

något som främst var passande att uttrycka just i vers, och att liknande känslouttryck utanför 

poesin endast gav ett dåligt intryck.181 Det var också just i skrift som han enkelt kunde ta till 

sig de känslor som förmedlades av andra, och han skildrar ibland hur han i ensamhet satt och 

läste i en eller annan bok, och däri tog del utav de känslor som författaren hade förmedlat. Även 

läsningen var för honom en mobiliserande emotionell praktik, där han sökte sig till en eller 

                                                           
176 Oxenstierna (1881), s. 195 [30/12 1771]; se också Oxenstierna (1881), s. 97 [22/8 1770], 131 [24/11 1770] & 
185 [3/9 1771]. 
177 Oxenstierna (1881), s. 156 [27/2 1771]. 
178 Oxenstierna (1881), s. 191 [19/11 1771]. 
179 Se bland annat Oxenstierna (1881), s. 51 [22/9 1769], 169 [26/5 1771], 30 [10/9 1769], 114 [29/10 1770] & 
103-107 [10/9 1770]. 
180 Oxenstierna (1881), s. 19 [6/5 1769]; se också Oxenstierna (1881), s. 17 [14/4 1769]. 
181 Oxenstierna (1881), s. 38 [22/7 1769]. 
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annan roman för att av den få sina känslor formade på ett önskvärt vis. Han såg det ligga något 

allmänmänskligt i att bli så påverkad av en roman, och i en dagboksanteckning om Rousseaus 

La nouvelle Heloise visade han på den vikt han lade vid känslornas roll som karaktärsmarkör. 

Huru rätt har ej Rousseau, då han säger, att han ej skulle kunna älska den menniskja, som kunde läsa utan 

rörelse denna bok. Jag har läst henne med ömhet, jag har tagit del i deras öden som där nämnas, ock jag 

har storgrätit vid Juhes död. Jag skulle vara rädd att hafva att göra med en menniskja som jag såg läsa i 

denna brefsamling med köld.
182 

Under 1700-talet var den emotionella läsningen, med passioner och häftiga känslokast norm, 

där romanerna utgjorde de mallar som de läsande formade och tolkade sina liv efter. Just La 

Nouvelle Heloise kallas av Karin Johannisson för ”1700-talets främsta handbok för 

känslospråk.”183 Den emotionella relationen till romanen sågs som ett utmärkande drag bland 

dem som blivit skapta med ett mer finstämt känslosinne än andra. Genom de med litteraturen 

upplevda känslorna fick läsaren det bekräftat för sig att han tillhörde de få utvalda, "in 

opposition to the unfeeling and viceridden world from which they were distinguished."184 Den 

emotionella läsningen har skildrats som ett slags religionsutövande, där romanen till viss del 

övertog Bibelns roll som formare av beteende och medel att nå himmelen genom.185 Det är 

också lätt att se sådana drag i Oxenstiernas relation till litteraturen, där läsandet av Rousseau 

med rätt känslor var den skiljelinje som drogs upp mellan de goda och de onda människorna. 

Henry Fielding uttryckte en liknande uppfattning i ett brev till Samuel Richardson efter att ha 

läst hans roman Clarissa: ”God forbid that the Man who reads this with dry Eyes Should be alone 

with my Daughter when she hath no assistance within call.”186 Lamm har även visat hur 

Oxenstierna formade sitt liv efter Rousseaus romaner, där kärleksrelationen i La Nouvelle 

Heloise blev den förebild som han försökte efterleva i de egna romantiska relationerna.187  

2.2.8 Tårarna 

Det är intressant att titta på tårarnas plats i Oxenstiernas känslorelation, då detta var ett vanligt 

förekommande känslouttryck. De dagar då han på Skenäs förberedde sin avresa till Wien och 

slutligen var tvungen att lämna sin familj visade alla tydligt upp sin sorg och bedrövelse av att 

se honom åka. ”Dessa grufveliga stunder af afskedet, värre än själfva frånvarelsen, hafva 

                                                           
182 Oxenstierna (1881), s. 53 [30/10 1769]. 
183 Johannisson (2009), s. 71. 
184 Barker-Benfield (1992), s. 258. 
185 Barker-Benfield (1992), s. 260. 
186 Barker-Benfield (1992), s. 141. 
187 Lamm (1918), s. 367-370. 
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sönderslitit mitt hjärta helt och hållet. Omgifven af föräldrars, bröders tårar, som greto mig lika 

som om jag gått till ett offer”.188 Tårarna visades öppet upp av alla, och den enda som verkade 

fundera över om det var riktigt att ge uttryck för sina känslor var Oxenstierna själv.  

Skulle [det] ej vara mig tillåtet att vara rörd? Det skulle heta en svaghet att ömma vid ett slikt ögnableck. 

Nej, om det är en dygd att kunna härda sin själ emot Naturen, så kan dock jag aldrig upfylla en så sträng 

skyldighet. Jag öfverlämnar mitt hjärta åt dess känslor: de hafva aldrig förledt mig ännu. Den är ej värd 

vänner ock välgörare, som ej lärt att dem sörja.
189 

Vid sådana stunder var det så förväntat att visa upp sina känslor att han två gånger verkar ha 

känt sig tvungen att förklara varför inga tårar hade kommit. En gång gällde det hans far, som 

Oxenstierna framhöll var lika rörd som hans gråtande mor, men som hade nått den åldern då 

man inte längre kunde finna tårarna. Den andra gången gällde det honom själv när han vid det 

slutliga avskedet innan Wien inte fann de tårar som annars hade gjort honom lycklig att få visa 

upp. Tårarnas frånvaro förklarades av Oxenstierna som att känslorna vid det tillfället var så 

stora att de hade förhärdat honom, och att tårar då var en omöjlighet.190 Johannisson skildrar 

hur tillåtande och direkt uppmuntrande inställningen till tårar var under 1700-talet, där de var 

att betrakta som ett bevis för de goda känslorna som man bar på, och en tillgång att visa upp för 

dem omkring en.191 Trots den av familjegemenskapen uppmuntrade inställningen till tårarna 

var det först i ensamheten som han kunde ge uttryck för vad han kände.192 Återigen framstår 

hans relation till ensamheten som präglad av en mobiliserande emotionell praktik, där han sökte 

sig till den för att mer obehindrat ta del av känslorna.  

2.2.9 Naturen 

I sina dagböcker skildrade Oxenstierna ofta naturen som sin yttersta tillflykt och känslornas 

sannaste hem, där ”ömhet blott i hjertat”193 rådde. Att söka sig till naturen var för honom en 

mobiliserande emotionell praktik, där han sökte sig till dess frihet för att ge uttryck för de 

känslor som kunde kännas som mest i denna yttersta ensamhet. Dagarna efter vännen 

Adelsvärds död gick Oxenstierna till Igelbålen för att sörja, ”hvarest en bister näjd, en mörk 

skog, ett svart vatten av en instängd sjö, kala klippor och vilda tjärr tjänade att underhålla den 

                                                           
188 Oxenstierna (1881), s. 114 [1/11 1770]. 
189 Oxenstierna (1881), s. 114 [31/10 1770]. 
190 Se också Oxenstierna (1881), s. 186 [23/9 1771]. 
191 Johannisson (2009), s. 82. 
192 Oxenstierna (1881), s. 115 [2/11 1770]; se också Oxenstierna (1881), s. 146 [31/1 1771], 53 [30/10 1769] & 
102 [9/9 1770]. 
193 Oxenstierna (1881), s. 18 [odaterat]. 
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mörka förtviflan”194 som han bar på. Det var främst i naturen som han kunde ta del av förlustens 

starka känslor och fälla de tårar som han hade blygds för att fälla inför andra. Vanan att göra 

ensamma promenader i naturen följde honom genom livet, och han sökte sig ofta till naturen 

för att undkomma andras sällskap och känna ensamhetens lugna lycka. Efter att ha spenderat 

hela dagen i sällskap med bekanta på Skenäs, skildrade han för Lovisa hur han gick ut ensam 

om natten. ”En ljuflig hvila rådde öfveralt, och tycktes gjord att lugna alla sinnets bekymmer. 

Jag fann en sällhet i att existera, och käne mig för en stund lycklig nog, blott af att vara till”.195 

I nattens natur kunde lyckan kännas så tydligt just för att han var ensam och fullt utlämnad till 

den omgivande naturen. För Oxenstierna hade naturen även förmågan att fånga upp och binda 

till sig de känslor som han upplevde i den, vilka kunde återupplevas var gång han besökte 

samma trakt. En dag, när han ensam gick omkring i naturen kring Skenäs, skildrade han i sin 

dagbok hur minnen av tidigare dagars lycka kom tillbaka till honom. ”Hvad der nu är vackert; 

hvad dyrbara åminnelser återkalla ej dessa lunder åt mitt sinne.”196 Naturen blev den fond som 

händelserna utspelades mot, och genom att minnena av de lyckliga händelserna bands samman 

med den natur som omgav honom så förskönade känslorna också naturen, och den blev ännu 

vackrare.”Hvad denna skog blir mig ljuflig”,197 skrev han i sin dagbok efter att i naturens närhet 

fått sina känslor för fru Frid besvarade. Naturen blev en förstärkare av känslorna, och känslorna 

förstärkte i sin tur naturen. Och det var främst i ensamheten som detta var tydligt.198 Sällskap i 

densamma kunde vara direkt störande för hans känslosinne, och gjorde de känslor han annars 

kunde känna och uttrycka stängda för honom.199 Han såg även sin naturrelation som närvarande 

hos andra i de gemenskaper han skrev inom. Till Lovisa skrev han hur han visste att hans 

känslorelation till naturen även fanns hos henne, och att deras emotionella gemenskap skapade 

ett klimat där han öppet kunde dela med sig av dessa känslor. ”Naturen stämplar ej alla med 

den underliga prägel som hon tryckte i min själ, jag vet ej om det var till min lycka eller olycka. 

Men det vet jag, också så mycket känner jag dig, att Lenartsnäs skulle ge dig samma känslor”.200 

Oxenstiernas naturrelation präglades i hög grad av en motsättning mellan staden och 

landsbygden, där det senare stod för den lycka och det lugn som han ofta skildrade som omöjligt 

att finna i staden, vars instängda luft kvävde alla försök att känna någon glädje. Vid ett besök 

på riksrådet Gyllenborgs lantställe fällde han omdömet att där inte var vidare vackert, men att 

                                                           
194 Oxenstierna (1881), s. 102 [9/9 1770]. 
195 Oxenstierna (1964), s. 76-77 [9/8 1805]. 
196 Oxenstierna (1881), s. 84 [30/6 1770]; se också Oxenstierna (1881), s. 113 [27/10 1770]. 
197 Oxenstierna (1881), s. 170 [30/5 1771]. 
198 Se till exempel Oxenstierna (1964), s. 32 [19/6 1805]. 
199 Oxenstierna (1881), s. 35 [2/7 1769]; se också Oxenstierna (1964), s. 35 [21/7 1805]. 
200 Oxenstierna (1964), s. 28 [17/7 1805]. 
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näst efter Sätra skulle han välja att bo där. ”Ack i en sådan rangordning, huru lågt komme icke 

Stockholm att sättas.”201 Stockholm var för honom förhatlig, och representerade inget annat än 

tvång och plikt, tröttsamt arbete och krävande åtagandet som hindrade de nöjen som han annars 

sökte.202 De gånger då han brevledes diskuterade naturen med Gyldenstolpe skedde det också 

genom att ställa landets frihet mot stadens förpliktelser. Han skildrade i ett sådant brev hur 

påfrestande stadens åtaganden var. ”Måtte jag en gång få utfylla mina egna [dagar] med läsning 

och i en väns sällskap på landet utan att se all denna glans.”203 

2.3 Jämförelse och analys 

Det finns vid en jämförelse mellan Gjörwells och Oxenstiernas känslorelationer flera betydande 

likheter, men också några grundläggande skillnader. Det går att märka en stor samsyn i deras 

förhållande till vänskapens betydelse i deras liv, där båda värderade dess band och känslor högt. 

Det går även hos båda att se hur de ofta aktivt sökte sig till vännernas sällskap, och använde 

dess band och relationer som en mobiliserande emotionell praktik just för att ta del av de känslor 

som de såg förbundna med vänskapen. Uppvärderandet av vänskapen var också en viktig del 

av 1700-talets känsloliv, och ofta talas det om en i tiden välspridd vänskapskult. Flera har pekat 

på Gjörwell som denna kults främsta svenska representant, och det går också att se hur 

vänskapsrelationerna upptar en något större plats i Gjörwells brev än vad de gör i Oxenstiernas 

texter, men för båda är betydande delar av känslolivet förbundna med vänskapsrelationerna.204 

Grunden för dessa vänskapsrelationers starka band betraktade de båda som just de delade 

känslorna, och båda betonade ofta den öppenhet och de förtroenden som vänskapsrelationerna 

byggde på. De känslor som relationerna kretsade kring skiljer sig dock något åt mellan Gjörwell 

och Oxenstierna. Där det för Gjörwells del i första hand rör sig om lyckans gemenskaper, där 

vänskapens samvaro skapade möjligheter till lycka som inte kunde nås på annat sätt var det för 

Oxenstierna ett något större känsloregister som var en del av hans vänskapsrelationer. En annan 

skillnad i hur vänskapskänslorna uttrycktes ligger i hur vännerna i Gjörwells gemenskap ofta 

blev som familjemedlemmar, något som endast undantagsvis verkar ha skett i Oxenstiernas 

relationer.205 Löwendahl skildrar denna del av de Gjörwellska gemenskaperna som ett drag av 

                                                           
201 Oxenstierna (1881), s. 9 [19/2 1769]. 
202 Oxenstierna (1881), s. 33 [23/6 1769]: ”Att gå på gator antingen orena eller torra som en klippa, att andas 
en förgiftig luft, kan nog komma mig att sakna de nöjen jag lämnat på Skenäs. Det är ej här den ljufliga värma, 
som ger lifvet åt naturen, man känner en brännande låga som stänges inom trånga gator, ock förökas af 
återsken från kala murar. Nej, jag kan aldrig komma att finna mig lycklig i staden.”; se också Oxenstierna 
(1881), s. 40 [7/8 1769], 50 [19/9 1769], 78 [1/5 1770] & 173 [29/7 1771]. 
203 Lewenhaupt (1919), s. 71 [22/1 1788]; se också Lewenhaupt (1919), s. 69 [13/10 1786].  
204 Löwendahl (2007), s. 239-240 & 276.  
205 Exempelvis Oxenstierna (1881), s. 177 [31/7 1771]; Oxenstierna (1964), s. 66 [6/8 1805]. 
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den syskontanke som finns inom pietismen, men då Todd finner liknande familjerelationer 

uttryckas mellan vänner i den brittiska sentimentala romanen så jag ser det snarare som en del 

av deras sentimentalism.206 En del av grunden till det tror jag även kan finnas i den Gessnerska 

pastoralens stora betydelse för Gjörwells känslorelation, något som inte återfinns alls hos 

Oxenstierna. Dess idealiserade familjelycka kom att påverka även vänskapsrelationerna, där de 

betraktade varandra som delar av samma familj.207 Även i ensamheten går det att finna likheter 

i deras känslosyn, och båda använde ofta ensamheten som en mobiliserande emotionell praktik. 

En viss skillnad går ändå att se i syftet med den praktik som ensamheten utgjorde i deras 

känslorelationer. Gjörwell skildrar i sina brev de ensamma stunderna som förstärkare av lyckan, 

något som går att se i hur han skildrade sina känslolägen när han var ensam i sin Solitude och 

när han gav sig ut ensam i naturen.208 Oxenstierna skildrade istället sin ensamhet mer som en 

tillflykt från störande element, där han i ensamhetens frihet kunde känna en ro och en lycka om 

annars inte var möjlig. Härtill går det att hos Gjörwell inte att finna samma slitning mellan den 

lyckliga och den olyckliga ensamheten som Oxenstierna ibland gav uttryck för. Det går även 

att se stora likheter i deras naturrelationer, där båda uttryckte en stark emotionell koppling till 

naturen. För båda var det även landsbygdens natur som idealiserades, vars frihet och ro utgjorde 

motsatsen till stadens instängda luft, oljud och tvång. Uppdelningen mellan staden och landet 

är som tydligast hos Oxenstierna, som ofta och i starka ord gav uttryck för sitt förakt för stadens 

liv, men samma dikotomi återfinns även hos Gjörwell. Uppdelningen var även ett vanligt drag 

i 1700-talets förhållande till naturen, där staden undveks för sitt oväsen och för invånarnas 

förställda sätt.209 De båda såg även i naturen förmågan att fånga upp och binda till sig känslor 

och minnen, vilka kunde återupplevas nästa gång de kom i kontakt med samma bit natur. För 

Gjörwell visar detta sig även i gemenskapens praktik att plocka och skicka blommor till 

varandra, vilka sågs vara laddade med avsändarens känslor, ett bruk som inte återfinns hos 

Oxenstierna. Det finns dock en viss skillnad i vilka känslor som bands till naturen. För Gjörwell 

var det i första hand alla sorters lyckliga minnen som han sökte i naturen, både i de plockade 

blommorna och i naturen han gav sig ut i. För Oxenstierna var det snarare främst romantiska 

känslor och minnen som han såg naturen fånga upp, något som går att se i hur han i naturen 

kring Sätra vid sin avresa till Wien drog sig till minnes sin ungdomskärlek till en kvinna han 

kallade Themir, och i Wien såg förhållandet med fru Frid fångas upp i naturen på ön Thabor.210 

                                                           
206 Löwendahl (2007), s. 279; Todd (1986), s. 96. 
207 Lamm (1918), s. 325. 
208 Levertin (1900), s. 156 [CCG till GEL, 20/2 1798] & 74 [CCG till GEL, 3/6 1792]. 
209 Berefelt (1965), s. 148-149; Johannisson (1984), s. 60. 
210 Oxenstierna (1881), s. 170 [30/5 1771].  
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De romantiska känslorna verkar till största del inte ha rönt så stor uppskattning av Gjörwell, 

och de kärleksrelationer som ändå skildrades av honom fick snarare en prägel av den 

Gessnerska pastoralens oskyldiga familjelycka.211 Detta kan till viss del vara åldersrelaterat, 

där man kan förvänta sig att den unge och ogifte Oxenstierna ägnar romantiken mer 

uppmärksamhet än den äldre och stadgade Gjörwell. Men det är även i linje med vad Sylwan 

har skrivit om 1700-talets känslorelation: ”Inom borgerlighetens sfär var det natur- och 

vänskapsdyrkan, som frigjorde känslan långt innan erotiken vågade anslå samma lyriska 

ton.”212 Den borgerliga uppskattningen av den idylliska familjelyckan är en del av detta, och 

där Gjörwell formade sin känslorelation efter Gessner var det snarare Rousseau som skapade 

Oxenstiernas förebilder, där den romantiska kärleken upptog en större plats. Likt relationen till 

ensamheten går det även att se en viss skillnad i hur de använde sig av naturen. Att söka sig till 

naturen var för Gjörwell en mobiliserande emotionell praktik som syftade till att förstärka 

lyckan. För Oxenstierna tog det mer formen av en tillflykt, där han sökte sig till den för att mer 

fritt kunna känna och ge uttryck för sina känslor. Trots dessa skillnader stod deras 

naturrelationer på samma grund. Efter Rousseau betraktade de naturen som ett frihetens rum, 

där de kunde kasta av sig stadens och civilisationens ok och återgå till ett enklare och lyckligare 

naturtillstånd.213 Den emotionella läsningen av romaner var också en del av båda deras 

känsloliv, där det av båda kan betraktas som en mobiliserande emotionell praktik med syftet att 

skapa starka känsloreaktioner. Detta betraktas också ofta som en grundläggande del av 1700-

talets ökade sentimentalitet, och den förändrade relationen till känslorna har även skildrats som 

direkt formad och spridd av romanen.214 Både Gjörwell och Oxenstierna visar hur de formade 

sina liv efter den litteratur som de läste. Skillnaden ligger i vilken litteratur det var och vilka 

känslor de såg som kopplade till läsandet, och den stora skiljelinjen går att finna i den 

Gessnerska pastoralens betydelse. Gessners pastorala litteratur stod i centrum för Gjörwells 

emotionella läsning, och kom att bli den förebild som han formade sitt liv efter, där ”idyllen 

blev verklighet och verkligheten idyll.”215 I den var det främst lyckan han fann, och läsningen 

skildras i hans brev som högst lyckliga stunder, där han läste ”med en alldeles himmelsk 

känsla”.216 För Oxenstierna var Gessners idyller inte en del av känslorelationen. Lamm pekar 

                                                           
211 Se exempelvis Levertin (1900), s. 95-96 [CCG till GEL, 9/2 1793] & 215 [CCG till GEL, 25/5 1802]. 
212 Carl Christoffer Gjörwell, En Stockholmskrönika: Ur C. C. Gjörwells brev, Otto Sylvan (red.), Stockholm, 1920, 
s. XXXI. 
213 Lamm (1918), s. 21. 
214 Georgia J. Cowart, "Sense and Sensibility in Eighteenth-Century Musical Thought", i Acta Musicologica, 56:2, 
1984, s. 266; Barker-Benfield (1992), s. 262. 
215 Lamm (1918), s. 331.  
216 Levertin (1900), s. 120 [CCG till GEL, 24/12 1795]. 
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på att detta är en fråga om klass, där de ideal som dessa pastorala idyller förmedlade i första 

hand tilltalade borgerligheten.217 De känslor Oxenstierna sökte och gav uttryck för vid läsandet 

var också andra är Gjörwell, där han skildrar hur han kastades mellan lycka och förtvivlan, allt 

efter händelsernas utveckling.  

De skillnader jag här har gått igenom hör alla samman med några grundläggande olikheter i 

deras relation till känslor. En av dessa rör synen på lycka och olycka, där det går att finna 

betydande olikheter i hur de uttrycker sig i sina texter. Gjörwell är att betrakta som den jämna 

lyckans företrädare, där breven han skrev inom familjens gemenskap i första hand kretsade 

kring just lyckan. Grunden för hela hans livsfilosofi skildrade han även som en strävan efter en 

lugn och jämn lycka, där allt som kunde hota den var att undvika. Löwendahl finner i sin 

granskning av de Gjörwellska kvinnornas brev hur de betraktade melankolin som det onda som 

man skulle undvika. Det är tydligt hur Gjörwell skrev sina familjebrev inom en gemenskap där 

lyckan värderades högst, vilket fick dem att undvika att tala om sådant som inte var kopplat till 

lyckan.218 Att tala om lyckan går att se som en benämnande och mobiliserande emotionell 

praktik, med syfte att tolka och styra de egna känslorna efter de värden som präglade 

gemenskapen. I de gemenskaper som Oxenstierna rörde sig i rådde det en annan syn på 

melankolin. Lyckan var även där det högsta att sträva efter, men mellan honom och den 

skildrade han det snarast som att det låg ett oöverstigligt hinder. Olycka och besvikelse såg han 

som sin lott i livet. Det går ändå att finna en viss idealiserad syn på den melankoli som han såg 

sig själv bära på. Det var en del av hans finstämda känslosinne som fick honom att röras vid 

minsta intryck, och trots sorgerna var detta att betrakta som något att värdesätta. För honom var 

istället uttrycken för melankoli ett slags benämnande och mobiliserande emotionell praktik, 

med syfte att bekräfta denna eftersträvade känsla och det känslosinne som låg till grund för den. 

Johannisson ger en bild av skillnaderna i relationen till just melankoli som en del av olika 

känslosamheters hierarkiska ordning. ”Det njutande svårmodet utvecklas [under 1700-talet] 

som en ny melankolisk variant, en stämningsmelankoli med bitterljuv ton”219 som främst var 

förbehållen dem med finstämt känslosinne, medan ”[f]örnöjsamt välbefinnande är till för enkla 

själar.”220 För Lamm är det även tydligt klassbaserade skillnader. Lättrördheten och det 

njutningsfulla lidandet utgjorde den aristokratiska sensibilitetens kännetecken och var några av 

                                                           
217 Lamm (1918), s. 324-325. 
218 Löwendahl (2007), s. 295. 
219 Johannisson (2009), s. 75. 
220 Johannisson (2009), s. 73. 
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de drag som skilde den från borgerlighetens.221 Även medlidandet med andra betraktades som 

en av de finare känslorna att låta sig styras av, och som sådan förankrad i överklassens 

känsloregister.222 Hos Oxenstierna går det också att finna flera uttryck för att medlidandet med 

andras olyckor var något beundransvärt, och han skildrar ofta hur han lät sig styras av denna 

känsla. I Gjörwells brev är det svårare att finna uttryck för medlidande, kanske just för att 

gemenskapen satte sådant värde vid lyckan, varför inslag av andras olyckor inte hade passat in. 

Ett av de få exemplen på sådant medkännande med de olyckliga är när familjen på en 

naturutflykt mötte en fattig flicka längs vägen, som efter ett kort samtal fick lite pengar.223 

Händelsen skildras dock inte som olycklig, och flickan antar mer rollen som en rörande detalj 

än ett fattigt och olyckligt barn. Härutöver går det att märka en viss skillnad i synen på hur 

öppet känslorna kunde uttryckas. Gjörwell skildrar i sina brev en syn på känslorna som något 

som kunde visas och talas om med en något större öppenhet än vad man finner hos Oxenstierna. 

Oxenstiernas känslorelation tar till viss del formen av en hemlig kult, där dess liv och uttryck 

var förbehållna de intima vännerna. Att visa upp känslorna för dem utanför denna gemenskap 

betraktades som förbundet med risken att bli förlöjligad. Förhållandet till känslorna präglades 

därför av viss försiktighet, där känslouttrycken var ”inskränkt till poetiskt bruk, till 

bekännelserna i dagboken och till utgjutelserna i de intima vänskapsbreven”,224 samt till 

vänskapens förtroliga samvaro. Även andra i Oxenstiernas klass visade upp liknande drag av 

emotionell återhållsamhet, där han vid ett par tillfällen beskriver hur sorgsna personer endast 

gav uttryck för olyckorna bland sina vänner. I synen på tårarna kunde det för Oxenstierna råda 

en uppmuntrande inställning, beroende på gemenskap och situation. Det visar sig exempelvis 

tydligt att tårar i familjens gemenskap vid avsked inför långvarig frånvaro var accepterat, men 

att gråta av oro för att inte få återse en äldre mormor var det inte, och Oxenstierna kände hur 

detta endast kunde ges uttryck för i vännernas gemenskap.225 Flera gånger går det även att se 

hur Oxenstierna sökte sig till ensamheten för att gråta, där han utan oro för omgivningens 

omdöme kunde ge uttryck för sina känslor. Men även om det ibland skedde i skymundan 

skildrar han det ofta som något ljuvt och rofyllt att gråta.226 1700-talets relation till gjutandet av 

tårar kan lätt betraktas som ohämmat, skriver Johannisson, men var ändå hårt reglerat av sociala 

regler. "Gråten var comme il faut bara om den förknippades med rörelse, inlevelse, medkänsla 

                                                           
221 Lamm (1918), s. 361-363. 
222 Northrop Frye, "Varieties of Eighteenth-Century Sensibility", i Eighteenth-Century Studies, 24:2, 1990, s. 160; 
Brady (1970), s. 51. 
223 Levertin (1900), s. 14-15 [CCG till GEL, 7/6 1791]. 
224 Lamm (1918), s. 359. 
225 Oxenstierna (1881), s. 97 [22/8 1770]. 
226 Oxenstierna (1881), s. 86 [6/7 1770]. 
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eller andra ädla känslor."227 Att gråta av privata sorger var inte på samma sätt accepterat i det 

offentliga rummet, och det går att tolka Oxenstiernas gränsdragningar som en del av detta. 

Avresa till Wien skapade en i gemenskapen delad känsla, där alla rördes av det stundande 

avskedet och öppet visade och tog del av varandras tårar. Hans oro över sin mormor var en mer 

privat sorg, och som sådan kunde han inte visa upp de tårar som det framkallade lika öppet. 

Därför grät han ut först i ensamheten, eller i vänskapens emotionella gemenskap. Lamm 

diskuterar hur Gjörwell betraktade känslosamheten som något som kunde ”predikas på gator 

och torg”,228 och betraktar detta som grunden i skillnaden mellan den borgerliga och den 

aristokratiska relationen till känslor. I min undersökning har jag ändå funnit tecken på ett det är 

en bild som borde nyanseras något, då även Gjörwells relation till känslor verkade präglas av 

den diskretion som Lamm såg som förbehållen aristokratin. På samma sätt som Oxenstierna, 

om kanske inte i lika stor utsträckning, betraktade Gjörwell grunden i de känslobetonade 

vänskapsrelationerna som de delade förtroenden och det öppna talet om känslor. Detta antyder 

att även Gjörwell betraktade känslorna som något som i första hand kunde behandlas inom 

familjens eller i vännernas gemenskaper, där man visste att ens känslouttryck skulle tas väl 

emot. Om gränslös öppenhet präglade synen på känslorna hade det inte funnits någon mening 

att betona vänskapens förtroenden. Det går även hos Gjörwell att finna uttryck för behov att 

dölja känslor, och man kan ana en gränsdragning gällande känslornas plats i det offentliga och 

i det privata. Tydligast ser man detta i hur han diskuterar behovet att dölja sina tårar på arbetet, 

något som på ett liknande sätt som Oxenstierna visar på gränsdragningarna för 1700-talets tårar, 

men även i de fall då han i breven rör sig utanför familjens och vännernas närmsta gemenskaper 

går det att se hur relationen till känslorna förändras. I dessa fall framträder känslorna som mer 

återhållna, och den öppenhet som annars präglade familjens kommunikation ersattes med en 

större diskretion. Trots detta går det att finna vissa skillnader mellan deras syn på känslor vad 

gäller just öppenhet och diskretion, där Gjörwells känslosamhet i högre grad präglades av 

öppenhet. Detta går bland annat att se i Oxenstiernas omdöme över Gjörwells känslobetonade 

bjudning, som pekar på skillnader i deras sätt att förhålla sig till öppenhet om känslor. En 

förklaring till skillnaderna i hur de förhåller sig till det öppna talet och uppvisandet av känslor 

kan till viss del sökas i källmaterialet i sig. Då Gjörwell skrev sina brev inom en gemenskap där 

en öppenhet om känslor värderades högt är det lätt att se varför hans känslorelation verkar vara 

präglad av en större öppenhet än den man möts av i Oxenstiernas dagböcker, där han i större 

grad kan diskutera behovet att dölja känslor. I den dagbok som han skrev till Lovisa är detta 

                                                           
227 Johannisson (2009), s. 83. 
228 Lamm (1918), s. 359. 
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behov också mer frånvarande, och känslorelationen framträder som mer öppen. Till viss del 

kan man även tillskriva dessa skillnader till den överordnade betydelse som lyckan hade i den 

gemenskap som Gjörwell skrev sina brev inom. Behovet att dölja känslor kan antas vara 

förknippat med ett visst lidande, och som sådant hade det inte platsat in i gemenskapens 

lyckobetonade kommunikation. Känslorelationen framstår därför som präglad av en otyglad 

öppenhet, utan behov av att dölja vad man kände. 

Det föreligger sammanfattningsvis tillräckligt med skillnader mellan de känslorelationer som 

Gjörwell respektive Oxenstierna ger uttryck för i sina skrifter att det ska gå att tala om två olika 

relationer till känslorna, där de betydande skiljelinjerna i första hand går att finna i lyckans och 

melankolins betydelse samt i synen på lättrördhet och medlidande. Till viss del går det även att 

se hur Gjörwells känslorelation präglades av en något större öppenhet än Oxenstiernas. Dessa 

skillnader, framför allt deras olikheter i synen på melankolin, är av ett övergripande slag och 

påverkar som sådana hela deras känslorelationer. Om man betraktar deras relation till och den 

emotionella betydelsen av ensamheten, vänskapen och naturen finns det trots detta så betydande 

likheter att skillnaderna mellan dem snarare är att betrakta som olika variationer av ett tema än 

som två väsensskilda känslorelationer. Det finns flera tecken som pekar på att skillnaderna 

mellan dem går att förklara med deras respektive klasstillhörighet. Gessners pastorala idyller 

var i första hand spridda och omtyckta i borgerligheten, och då dess formativa effekt på 

Gjörwells känslorelation var så betydande, framför allt vad gäller relationen till lyckan, antyder 

det en klassbaserad skillnad rörande känslornas liv. På samma sätt går det att i Oxenstiernas 

skildringar se hur flera ur hans aristokratiska omgivning gav uttryck för en känslosamhet som 

i stort liknande den som präglade honom själv, vilket bidrar till bilden av de skilda borgerliga 

och aristokratiska känslosamheterna. Klasstillhörighetens betydelse för känslorna ska för detta 

inte överdrivas, och Gjörwell skildrar själv hur vänner inom hans klass och emotionella 

gemenskap visade upp drag av den aristokratiska sensibilitetens lättrördhet och melankoli.  
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3 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag analyserat brev och dagböcker skrivna av Carl Christoffer Gjörwell och 

Johan Gabriel Oxenstierna mellan 1790-1811 respektive 1769-1805, med syftet att undersöka 

och jämföra de känslorelationer som de däri gav uttryck för. De frågor jag sökt svara på är: 

Vilka var de betydande delarna av Gjörwells och Oxenstiernas känslorelationer? På vilka sätt 

agerade de för att skapa, förändra eller hämma sina känslor? Vilka likheter och olikheter går att 

finna mellan Gjörwells känslorelation och Oxenstiernas? Går eventuella olikheter att tillskriva 

deras olika klasstillhörighet? Undersökningens teoretiska utgångspunkter har varit Barbara 

Rosenweins teori om hur vår syn på känslor formas av de ”emotional communities” som vi rör 

oss i, samt Monique Scheers ”emotional practices”, som kretsar kring hur vi agerar för att forma 

våra känslor. Jag har funnit att de betydande delarna för dem båda i de gemenskaper de skrev i 

kretsade kring vänskapen, ensamheten och naturen. Trots att dessa delar för båda var nära 

förknippade med känslolivet fanns det ändå olikheter i vilken roll de spelade och hur de använde 

sig av dem. Där Gjörwell skildrade sin kontakt med de betydande delarna av känslolivet som 

förknippat med lyckan fick olyckan ta en större plats i Oxenstiernas texter, och det blir tydligt 

hur de rörde sig i gemenskaper som förhöll sig på olika sätt till känslor. Istället för den 

idealiserade synen på lyckan som präglade Gjörwells känslorelation idealiserade Oxenstierna 

och de gemenskaper han rörde sig i lättrördheten och melankolin. Ofta agerade Oxenstierna 

mer för att skapa en tillflykt än för att skapa lycka, där han sökte sig till naturen, ensamheten 

eller vänner för att bli fri att uttrycka sina känslor mer obehindrat. Även om det föreligger en 

viss skillnad i vilken öppenhet som präglade deras relation till känslor, där Oxenstierna i högre 

grad uttrycker behov av att dölja sina känslor, så är denna skillnad inte så stor som tidigare 

forskning har visat på. Även Gjörwell gav uttryck för hur hans känsloliv ibland var tvunget att 

hållas dolt, och i hans brev går det att finna en viss gränsdragning mellan det offentliga och det 

privata, där han i det förra var mer återhållen med känslorna. Härutöver går det att se en viktig 

skiljelinje dras upp gällande betydelsen av den Gessners pastorala litteratur, som hade en stor 

inverkan på Gjörwells känslorelation. Den Gessnerska pastoralen hade sin största spridning i 

borgerligheten, och dess inflytande går inte att finna hos Oxenstierna, något som pekar på 

klasskillnadens betydelse för deras känslorelationer. Detta styrks även av deras skildringar av 

andra i deras respektive klass, varför jag drar slutsatsen att de skillnader som går att se i deras 

förhållande till känslor till viss del kan förklaras av deras olika klasstillhörighet. Det går dock 

inga vattentäta skott mellan det borgerliga och det aristokratiska förhållandet till känslor, och i 

Gjörwells brev går det att finna tecken på att den känslosamhet som tidigare forskning förlägger 

till aristokratin även fanns närvarande hos borgerligheten.  
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