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I samma predikan finns också ett inflytande från 
Fichte liksom i ”Prestvigningen”. Det finns en lik-
het mellan Fichtes beskrivning av den inspirerade 
religiösa upplevelsen i Anweisung zum seligen Le-
ben och Tegnérs framställning. Detta har påpekats 
av tidigare forskning.

Tegnér intresserade sig också för Herder, vars 
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch-
heit Tegnér läste 1817–1819 enligt Lunds universi-
tetsbiblioteks utlåningskatalog. Han hade även ti-
digare tagit intryck av Herder i några dikter, skrivna 
1805, till exempel ”Elden”. Tegnér hade enligt Wäh-
rend fördjupat sig i Herders fromhetsidéer, up-
penbarelsetanke och kristustolkning i sina kyrk-
liga tal. Naturens lag är ett begrepp som finns både 
hos Fichte och Herder, visserligen med något olika 
tolkningar. Tegnér nämner den ”naturliga lagen” 
i sin första predikan i Hemmesjö den tjugofjärde 
juni 1827. Vad menade han? Detta kunde nämnts 
och förklarats i kommentaren. Währendt har i sin 
monografi undersökt det tyska inflytandet. Det 
handlar om kunskaper som kan ha varit kända av 
en bildad allmänhet, när talen skrevs, men som idag 
är bortglömda. I Tegnérsamfundets utgåva av pre-
dikningar borde sakkommentaren också ha hänvi-
sat till den samtida teologins idéer och den estetiska 
uppfattningen inom diktkonsten, som har bety-
delse för förståelsen av den kommenterade texten. 
I en annars utmärkt och ambitiös sakkommentar 
saknas utredningen av intressanta förbindelserna 
mellan dikt och tal, teologi och estetik som blir 
tydliga i de kyrkliga talen genom bildspråk och al-
lusioner på Tegnérs egna och andra författares tex-
ter. Det är naturligtvis mycket svårt, för att inte 
säga omöjligt, för en ensam utgivare att vara både 
språkvetare, retoriker, teolog och litteraturvetare 
samtidigt. Det absolut viktigaste är emellertid att 
litteraturvetare och teologer nu har fått en pålit-
lig textkritisk utgåva som grund för sin forskning.

Som avslutning vill jag därför betona det stora 
värde som Barbro Wallgren Hemlins utgåva av Teg-
nérs kyrkliga tal har. Den betyder, som jag visat, otro-
ligt mycket för den litteraturvetenskapliga och teo-
logiska forskningen om Tegnér. För första gången 
finns det en textkritiskt avancerad utgåva av talen, 
som nu också är daterade på ett hållbart sätt. Dess-
utom har materialet utökats med tjugotvå nya kyrk-
liga tal genom Hemlins förtjänstfulla arkivarbete.

Utgåvan ger möjligheter till en fördjupad för-
ståelse av hur Tegnér uppfattar inspirationen och 
hänryckningen i diktkonsten och i religionen. Vil-
ken likhet finns till exempel mellan den estetiska 

synen på diktaren och den religiösa uppfattningen 
av prästen? För Tegnér existerar av allt att döma 
ett mycket starkt samband mellan predikan och 
dikt som är tydligt redan i inträdespredikan i Stä-
vie och Lackalänga på pingstdagen den sjätte juni 
1813. Nu kan forskarna för första gången studera 
Tegnérs uppfattning om försoning, platonism och 
inspiration med utgångspunkt i ett säkert etable-
rat material. Det här arbetet skapar nya möjligheter 
för den litteraturvetenskapliga forskningen. Den 
teologiska forskningen om Tegnér har också fått 
en helt ny bas att stå på och kan med hjälp av ett 
större material undersöka vad Hegel, Fichte och 
de Wette egentligen betytt för Tegnérs kristna be-
kännelse. En speciell eloge vill jag ge till utgiva-
ren för hennes noggranna beskrivningar av sitt ar-
betssätt och för de överblickbara och pedagogiska 
tabellerna. Mina invändningar gäller framför allt 
sakkommentaren, där det saknas upplysningar om 
bildspråk och allusioner till Tegnérs egna och andra 
författares texter. Litteraturlistan kunde också ha 
utökats med litteratur om Tegnérs teologiska åsik-
ter. Det textkritiska arbetet är emellertid utmärkt. 
Ibland skulle grundtexten ha kunnat väljas på ett 
annat sätt, men läsaren kan lätt med ledning av va-
riantapparaten rekonstruera den text denne är in-
tresserad av. Det här är ett verk, vars bäst-före-da-
tum ligger långt fram i tiden.

Snart är alla banden med kyrkliga tal tryckta och 
Tegnérsamfundets arbete med utgivningen av Teg-
nérs skrifter avslutat. Detta innebär inte att samt-
liga Tegnérs skrifter finns i textkritiska utgåvor. 
Tegnérs akademiska avhandlingar samt hans före-
läsningar i estetik och grekiska saknas fortfarande. 
Min förhoppning är att även dessa texter en gång 
ska kunna ges ut i vetenskapliga editioner. Dess-
utom är Esaias Tegnérs brev och de världsliga talen 
utgivna utan några kommentarer. Dessa arbeten 
borde naturligtvis också kompletteras.

Christina Svensson

Margaretha Fahlgren & Birgitta Wistrand, Älska 
eller älskas. Makt och känslor i politiska biografier. 
Appell förlag. Stockholm 2018.

Levnadsteckningen och politiken har under år-
hundradenas lopp ofta gått hand i hand. Den gre-
kiske filosofen och historikern Plutarchos skrev re-
dan på 100-talet e.Kr. biografier över kända gre-
kiska och romerska statsmän och härförare i syfte 
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att visa på spännvidden av moraliskt handlande. 
Även de styrande politikerna själva har framförallt 
under det senaste århundradet, i ljuset av den suc-
cessiva nedmonteringen av gränsen mellan privat 
och offentligt, tagit den självbiografiska genren i 
anspråk. Inte sällan med ambitionen att summera 
sin politiska gärning eller lägga historien till rätta. 
Självbiografin har också i allt högre grad kommit 
att bli ett sätt för dagens politiker att lansera sin po-
litik och sig själva som just politiker.

Under de senaste decennierna har den person-
liga och privata livsberättelsen blivit hårdvaluta för 
politiker i ett alltmer uppmärksamhetstörstande 
medieklimat. Det avgörande i dagens tv- och nätba-
serade samhälle är, som sociologen John B. Thomp-
son framhållit i böcker som Political Scandal. Po-
wer and Visability in the Media Age (2000), indivi-
dens förmåga att skapa, styra och kontrollera syn-
liggörandet av det egna jaget. Ur detta perspektiv 
förefaller det långtifrån som en slump att en av Sve-
riges mest framgångsrika bloggare en gång i tiden 
hette Carl Bildt, vars blogg ”Alla dessa dagar” fort-
farande är livaktig, eller att Vladimir Putin har en 
egen personlig hemsida på nätet där man kan ta del 
av hans livsberättelse från födelse till nutid.

Hur synliggör och synliggörs då politiker idag? 
I Älska eller älskas. Makt och känslor i politiska bio-
grafier närmar sig Margaretha Fahlgren och Bir-
gitta Wistrand denna intressanta fråga. Mer speci-
fikt intresserar de sig för hur svenska politiker un-
der 1900-talet och 2000-talets inledning använt 
sig av den tryckta boken i självframställande syften. 
Att just den tryckta boken står i centrum motiverar 
författarna med att den ger politikern ”möjlighe-
ten att befästa eller förändra en offentlig bild och 
även försvara sina val och sitt agerande på ett an-
nat sätt än genom Facebookkommentarer, Twitter 
och bloggar” (8). Men vad ”på ett annat sätt” bety-
der i detta sammanhang utvecklas inte. Den intres-
seväckande frågan om mediets betydelse för själv-
framställningarna i fråga – i detta fall den trycka 
boken visavi olika sociala nätverkstjänster – lämnas 
hängande i luften.

Fahlgren och Wistrands syfte är emellertid inte 
att specifikt studera hur mediet villkorar politi-
kers självframställningar, utan att genom ”nedslag 
i olika politikers självbiografier och biografier” un-
der de senaste hundra åren ”beskriva hur de ska-
pat sig själva som politiker och hur de uppfattar 
sig själva” (11). Mer precist säger de sig fokusera på 
politikernas ”politiska persona” (11), särskilt med 
avseende på hur känslor kommer till uttryck i de 

analyserade framställningarna i relation till frågor 
om kön och makt. Det är också när Fahlgren och 
Wistrand anlägger genus- och maktperspektivet 
fullt ut, och visar hur olika villkoren och strategi-
erna för att framställa sig själva är för manliga och 
kvinnliga politiker, som analysen lyfter och känns 
riktigt angelägen.

De självbiografier och biografier som står i blick-
punkten är framförallt skrivna av eller om politiker 
verksamma åren kring millenniumskiftet – Fred-
rik Reinfeldt, Mona Sahlin, Göran Persson, Maud 
Olofsson, Alf Svensson, Pär Nuder, Margot Wall-
ström med flera – men de inbegriper även självbio-
grafier och biografier av eller om exempelvis Ernst 
Wigforss och Per Ahlmark, och tidiga kvinnliga 
riksdagskandidater som Bertha Wallin och Kerstin 
Hesselgren. Hur urvalet gått till preciseras inte när-
mare och som läsare hade man gärna sett att förfat-
tarna resonerat mer kring sina urvalskriterier och 
inte minst om hur urvalet påverkat det resultat som 
presenteras.

Särskilt problematiskt i detta avseende, men 
även ur ett teoretiskt perspektiv, är avsaknaden av 
diskussion om självbiografin kontra biografin som 
genrer. I Älska eller älskas används självbiografier 
och biografier närmast som synonyma begrepp. Av 
bokens undertitel signaleras att det ska handla om 
”politiska biografier”, men i inledningen talas det 
framförallt om självbiografier. Analyserna pendlar 
sedan mellan att analysera självbiografier skrivna 
av politikerna själva och mer renodlade biografier 
skrivna av någon annan än politikern ifråga, utan 
att ta hänsyn till framställningarnas olika utsägelse-
positioner. En extra komplikation i detta avseende 
är att vissa av självbiografierna är skrivna av politi-
kern med hjälp av någon annan, vilket gör att grän-
sen mellan självbiografi och biografi osäkras.

Ett illustrativt exempel är den jämförande analy-
sen mellan Maud Olofsson och Margot Wallströms 
böcker. Där Olofsson tillsammans med olika med-
författare uppges ha skrivit tre självbiografier, har 
Wallström själv inte skrivit någon självbiografi utan 
enbart blivit biograferad i en auktoriserad och en 
icke-auktoriserad biografi. Men trots dessa böck-
ers olikartade genretillhörigheter behandlas de alla 
som om de vore självbiografier rätt och slätt.

I avsaknad av något slags genrediskussion som 
klargör vad som läggs i begreppen självbiografi och 
biografi blir detta förhållningssätt förvirrande. 
Framförallt blir det oklart vilken status självbio-
grafin har i relation till biografin, men även till me-
moargenren, i synnerhet eftersom såväl de under-
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sökta självbiografierna som biografierna i hög grad 
oreflekterat läses som historiska dokument som ger 
inblick i den svenska politikerhistorien.

Även om Fahlgren och Wistrand i inledningen 
markerar att det är konstruktionen och gestaltning 
av politikern som de är intresserade av, till skillnad 
från i tidigare forskning, där som de själva påpe-
kar den politiska biografin betraktats som ”histo-
rieskrivning och inte som litteratur” (7), tenderar 
de i sina analyser likväl att behandla de undersökta 
självbiografierna och biografierna som just historie-
skrivning och fakta. Det ”kritiskt biografiska per-
spektiv” (8) som tar fasta på konstruktions- och 
gestaltningsproblematiken lyser med sin frånvaro.

I ljuset av detta hade framställningen tjänat på 
att tydligare ringa in och diskutera begreppet per-
sona. Även här finns en livaktig teoretisk diskus-
sion att ta spjärn mot och gå i dialog med. Särskilt 
i relation till så kallade celebritetsstudier där forsk-
ningen i hög grad uppehållit sig vid konstruktio-
nen av kändisar, däribland politiker, och hur denna 
konstruktion hela tiden sker i förhandling med 
andra typer av mediala konstruktioner, men även 
i förhållande till större sociala och kulturella fö-
reställningar eller skripts om vad en kändis eller 
som i detta fall en politiker är eller bör vara. De 
självbiografier och biografier som analyseras i Älska 
eller älskas skulle ur ett mer performativt perspek-
tiv kunna ses som delar av konstruktionen av poli-
tikernas persona men också som delar av förhand-
lingen om densamma. Här spelar givetvis även gen-
ren politiska självbiografier eller politiska biogra-
fier in, men dessa genrer ägnas inte heller något 
större utrymme i boken.

Överlag är Älska eller älskas strikt empiriskt 
orienterad. Fahlgren och Wistrand lägger sig hela 
tiden nära texterna i sina läsningar, som bitvis får 
innehållsreferatets prägel. Vid ett tillfälle framhål-
ler de på ett litet urskuldande vis att de undersökta 
jagframställningarna ibland kan ”framstå som torf-
tiga, både litterärt och mänskligt” eftersom poli-
tikerna tenderar att beskriva sig som ”handlings-
människor och deras självförståelse utgår från po-
litiken” (129). Likväl går de outtröttligt i närkamp 
med texterna. Kanske är det mot bakgrund av upp-
levelsen av svårigheten att avlocka dem några dju-
pare innebörder som de ibland hemfaller åt speku-
lation, som när det gäller Fredrik Reinfeldts själv-
biografi Halvvägs (2015): ”Redan tidigt säger sig 
Fredrik Reinfeldt fått vetskap om att han har ledar-
egenskaper. Han fick ju oavbrutet olika uppdrag. 
Berodde det på att han ville och att ingen annan 

ville? Troligen var han en person som tog ansvar 
och var plikttrogen […]” (192f., min kursiv). Som 
här tenderar Fahlgren och Widstrand genomgå-
ende att aktualisera retoriska frågor som inte går 
att besvara vetenskapligt, eller som i fallet med 
de två biografierna om Margot Wallström, frågor 
som de undersökta texterna inte besvarar: ”Som lä-
sare vill man ställa frågor som inte ges några svar i 
framställningen: Vad brann hon för? Vad ville hon 
uppnå med sina uppdrag? Och vilka blev resulta-
ten?” (113). Detta slags frågor vittnar tillsammans 
med spekulationerna om att det man framförallt 
vill komma åt är hur saker och ting faktiskt förhöll 
sig, och i mindre grad hur bilden av politikern kon-
strueras i de litterära texterna.

Som redan påpekats gör författarna få teore-
tiska utblickar. Det gäller även exempelvis affekt-
teori, vilket är lite förvånande då känsloperspekti-
vet sägs vara ett av bokens huvudsakliga teoretiska 
spår och i dagsläget är ett teoretiskt expanderande 
fält. Närsyntheten gör också att Fahlgren och Wi-
strand inte i särskilt hög grad vinnlägger sig om att 
relatera till eller positionera sig gentemot den forsk-
ning om politikers självbiografier eller politiker-
biografier som trots allt finns i Sverige och interna-
tionellt. Särskilt hade de redan från början kunnat 
tydliggöra hur deras studie överlappar och avviker 
från Torbjörn Forslid och Anders Ohlssons Stats-
ministerns sommarläsning (2014), som till viss del 
behandlar samma material och liknande frågeställ-
ningar rörande hur politiker använder sig av den 
tryckta boken för att iscensätta sig som just politi-
ker i offentligheten.

Trots dess intressanta ämne, som i sig vittnar om 
en breddning av litteraturbegreppet i ett litteratur-
vetenskapligt sammanhang, saknar jag samman-
fattningsvis i Älska eller älskas en mer utförlig teo-
retisk diskussion och reflektion, en mer genomgå-
ende analytisk distans till det material som under-
söks, samt en större forskningsförankring. Sym-
tomatiskt för dessa invändningar är bokens sista 
kapitel ”Min politiska persona: vem är det?” där 
Fahlgren och Wistrand tämligen okritiskt återger 
intervjuer de gjort med Gudrun Schyman, Hanif 
Bali och Cecilia Wikström, utan att varken be-
skriva hur de gått till väga eller reflektera över vil-
ken kunskap de tänker sig att intervjuerna ger i re-
lation till deras forskningsfråga.

I stället för att dra ihop trådarna och i en mer 
traditionell avslutning summera de analytiska re-
sultaten förvandlas Älska eller älskas till ytterli-
gare en (medial) scen där politiker kan synliggöra 
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och iscensätta sig själva. Det kan tyckas kongenialt, 
men blir ur ett vetenskapligt perspektiv inte desto 
mindre problematiskt.

Christian Lenemark

Carin Franzén, När vi talar om oss själva. Nedslag i 
subjektivitetens historia från Montaigne till Norén. 
Ariel litterär kritik 10. Ariel förlag. Linderöd 2018.

När vi talar om oss själva är en anspråksfull bok i 
kort format (168 A5-sidor inklusive källförteckning 
och slutnoter). Ämnet är inget mindre än ”subjekti-
vitetens historia”, tecknad genom en rad analytiska 
punktinsatser fördelade över sju kapitel. Med ”sub-
jektivitet” avses i sammanhanget jagets självreflexiva 
verksamhet – dess tankar om sina skilda medvetan-
detillstånd eller ”passioner” som 1600-talet föredrog 
att säga. I särskilt fokus står ”den passion som kallas 
kärlek”, vilken, enligt Franzén, med särskild tydlig-
het ”uppdagar dubbelheten mellan subjektets un-
derkastelse och frihet” (17). Några ugly feelings är det 
alltså inte tal om, men i likhet med Sianne Ngai, som 
i en omtalad bok undersöker just de låga känslorna i 
konsten, har även Franzén en ambition att förbinda 
passionernas uttryck med ”de mer destruktiva – ång-
estskapande – aspekterna i en dominerande nyli-
beral ordnings formande av subjektiviteten” (75).

Subjektets predikament avkodas stundtals ur 
en mer regelrätt självframställande praktik, men 
i Franzéns ögon efterlämnar fabler, vetenskapliga 
traktat och maximer samma ”spår av subjekt” (8). 
Kanske ska denna sista formulering läsas som en 
blinkning åt Jacques Derrida och det dekonstruk-
tiva centralbegreppet trace. De spår vi lämnar efter 
oss i kultur- och litteraturhistorisk bemärkelse 
tycks nämligen peka mot det faktum att subjek-
tets själsliga intimsfär aldrig varit helt vattentät. I 
det introspektiva talet om oss själva framkommer 
tvärtom ”att det vi bär av inre liv alltid redan har 
en början i det yttre” (7). På denna punkt åberopar 
Franzén en annan Jacques – Jacques Lacan – för vil-
ken Descartes självcentrerade affirmation ”je pense, 
donc je suis” likväl är beroende av en extern adressat 
(12, 25). Som Franzén gör gällande via Lacan är det 
intima också att betrakta som extimt: det vill säga 
som ”främmande för sig självt” (130). Att så är fallet 
leder dock inte med entydighet till ångest eller alie-
nation. Istället visar Franzén hur denna bokstavliga 
självdistans drar sin näring ur det sociala och sam-
hälleliga livet, samtidigt som den möjliggör en kri-
tisk hållning gentemot dess dominerande former.

När vi talar om oss själva uppehåller sig i hu-
vudsak vid texter från franskt 1600-tal – de vittra 
frukterna av ”den första generationen Montaigne-
läsare” (14) – och i fokus står förutom just Michel 
de Montaigne (1533–1592) en rad litterära och filo-
sofiska berömdheter som René Descartes (1596–
1650), François de La Rochefoucauld (1613–1680), 
Charles de Saint-Évremond (1614–1703), Ninon 
de Lenclos (1620–1705), Jean de la Fontaine (1621–
1695), Blaise Pascal (1623–1662), Madame de Sé-
vigné (1626–1696), Madame de La Fayette (1634–
1693) och Mademoiselle de La Force (1654–1724). 
Därutöver gör Franzén två utvikningar till mer 
sentida författarskap: en kortare diskussion om 
Marguerite Duras, samt en längre – i form av ett 
avslutande kapitel – om Lars Norén.

Även om boken reserverar sig genom beteck-
ningen ”nedslag” kan titeln te sig missvisande i för-
hållande till materialet; onekligen antyder ”från 
Montaigne till Norén” ett mer heltäckande grepp 
om subjektshistorien än det som de facto begagnas. 
Jag vill dock betona att invändningen inte gäller me-
toden som sådan, utan de anspråk som signaleras. 
Som jag ser det är det just i litteraturvetenskapens 
förmåga att sammankoppla idéer och gestaltningar, 
utan att härmed låsa sig vid konventionella föreställ-
ningar om kontext, som ämnets verkliga styrka lig-
ger. Till exempel är den parentes som Franzén sät-
ter kring den romantiska epoken både befriande 
och analytiskt produktiv. Av gammal vana har ju 
romantiken betraktats som den moderna männi-
skans intellektuella genes, men i boken visar Fran-
zén att detta inte är hela sanningen. Ändå frågar jag 
mig om en studie av jagets bestämning i senkapita-
lismens och nyliberalismens tidevarv – den ideolo-
giska horisont mot vilken Franzén avläser samtiden 
– kan undgå att på ett eller annat sätt ta 1700- och 
1800-talets subjektskonfigurationer i beaktande. 
Att Franzén refererar till Friedrich Kittlers resone-
mang om högläsningens och ljudningens inträde i 
det sena 1700-talets barnuppfostran (78) – något 
som Kittler sätter i direkt förbindelse med forme-
ringen av det romantiska diktarsubjektet – öppnar 
också i förlängningen upp för ett sådant perspektiv.

Oaktat romantikens plats i undersökningen 
hade nog Franzén bok vunnit på att presenteras 
som en studie av det tidigmoderna Frankrike – inte 
minst för att göra rättvisa åt de enskilda delarna. 
Analysen av Noréns ”autobiografiska filosofi” och 
dess beroende av Pascal är i sig mycket intressant, 
men i relation till resterande kapitel – och den la-
kun på trehundra år över vilken den aktuella sub-


