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tion, en av få av detta handfasta slag inom svensk 
humaniora” (s. 134).

Hägg skriver rakt på sak utan krusiduller. Den 
historiska och personhistoriska kontexten skildrar 
han med energisk livfullhet, och slutet, om en an-
tagen komplott mot Stagnelius, är näst intill raff-
lande i sin närmast konspiratoriska kartläggning 
av de olika aktörernas mått och steg. I detta passio-
nerade berättande, liksom i betoningen av Stagne-
lius religiösa orientering, har Hägg sin styrka. En 
styrka är också ambitionen att förhålla sig dristigt 
respektlös mot traditionen. Denna ambition in-
skränks dock markant av att Stagnelius för Hägg 
är det romantiska geniet par excellence. Häggs Stag-
nelius är en syfilitisk alkoholist, satt på piedestal. 
Samtidigt som Hägg på så vis traderar den gamla 
myten om det skapande geniet avstår han från de 
möjligheter till en uppdaterad bild av Stagnelius 
författarbana som de bokhistoriska och litteratur-
sociologiska sammanhangen erbjuder. Det non-
chalanta handlaget med källor och tidigare forsk-
ning gör det samtidigt tveksamt att marknadsföra 
boken som ”en stor litterär biografi” som bygger på 
”omfattande forskning” och tar upp ”helt nya as-
pekter” (så enligt baksidesreklamen).

Det kan avslutningsvis vara motiverat att reflektera 
något över den biografiska genre som Hägg har valt 
och de etiska överväganden som en biograf ställs 
inför. I konferensrapporten Med livet som insats. 
Biografin som humanistisk genre (2007) gavs en rad 
tänkvärda perspektiv på biografins ställning i de hu-
manistiska vetenskapsgrenarna idag, dess förmåga 
att bidra till ”författarlivets socialhistoria” ( Johan 
Svedjedal, s. 71), att tydliggöra ”historieforskning-
ens inneboende vetenskapliga svagheter” (Yvonne 
Hirdman, s. 124) och att analysera ”det individu-
ella handlings- och diskursutrymmets skiftande 
gränser” (Martin Kylhammar, s. 149). Kylhammar 
avslutar antologin med ett brandtal mot ”faktoi-
der” (dvs. ”försanthållna felaktigheter”), där bio-
grafiskrivandets etiska dimensioner blir hans ut-
gångspunkt. De döda är ”de svagaste av svaga”, upp-
repar han: de kan inte gå i svaromål. ”Den etiska 
insikten ställer biografen inför kanske särskilt svåra 
vetenskapliga krav. Biografen, den seriöse, måste 
mot den bakgrunden kort sagt ha mycket på föt-
terna, och passa sig när materialet för en bedöm-
ning är tunt.” (s. 170)

Som en konsekvens av detta etiska imperativ in-
skärper Kylhammar vikten av att ”den kunskap vi 
auktoritärt vidareförmedlar har genomgått ett in-

stitutionaliserat tvivel” (s. 169). Det är en central 
omständighet Kylhammar här sätter ord på. De 
akademiska rutiner som det är så enkelt att både 
tadla och häckla, tragglet med noter och källhän-
visningar, arkivdammet, det akademiska pedante-
riet – ytterst, och idealt sett, bör dessa rutiner tjäna 
respekten för och hederligheten mot de döda. Och 
det är också på den vägen vi kan ta hål på gamla 
myter och etablerade försanthållanden – inte ge-
nom tendentiösa omtolkningar, men med exakta 
belägg.

Paula Henrikson

Johan Svedjedal, Rosor, törnen. Carl Jonas Love Alm-
qvists författarliv 1833–1840. Wahlström & Wid-
strand. Stockholm 2008.

Nu föreligger två av de planerade tre delarna av Jo-
han Svedjedals stort upplagda verk om Almqvist. 
Den första delen, den med den vackra titeln Kär-
lek är, kom 2007 och den tredje och avslutande de-
len beräknas utkomma under 2009. Tillsammans 
kommer de för lång tid framåt att utgöra standard-
verket om Almqvists författarliv.

Rosor, törnen tar sin början 1833, det år då Alm-
qvist började utge Törnrosens bok, allkonstverket 
som skulle inkludera olika konstarter och olika gen-
rer, som skulle kunna röra sig över olika tidpunkter 
i historien och som ständigt skulle kunna kommen-
tera sig själv och sin egen tillvaro i det samtida sam-
hällslivet. 1833 var det fortfarande andra författare 
än Almqvist som det pratades mest om i det litte-
rära livet, men 1840, det år då denna del av biogra-
fin slutar, var det hans namn som var på allas läppar. 
Boken handlar om mindre än ett decennium av för-
fattarens liv, men det var ett decennium av ofattbar 
produktivitet och dramatiska förändringar.

Precis som han gjorde i den första delen av verket 
hanterar Johan Svedjedal sitt jättelika material med 
lätthet och elegans. Han skriver på ett sätt som gör 
det till ett verkligt nöje att plöja igenom de drygt 
fyra hundra boksidorna. Han har en örnblick för 
de små men avgörande detaljerna, samtidigt som 
han med imponerande sakkunskap och uppslagsri-
kedom kan beskriva övergripande förändringspro-
cesser av olika slag. Dessutom har han förmågan att 
sammanfatta sina iakttagelser i några få pregnanta 
rader, så välformulerade att de förmodligen kom-
mer att dyka upp som citat i andra verk om den här 
tiden i svensk kulturhistoria. Svedjedals framställ-
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ningssätt har hämtat en hel del grepp från skönlit-
teraturen, faktiskt så många att texten har en viss 
romankaraktär, dock utan att därför förlora sin ve-
tenskapliga trovärdighet. Det lätt fiktiva momentet 
förstärks av att den biograferade hela tiden kallas 
vid sitt förnamn, Love, och inte vid sitt efternamn, 
Almqvist, som väl annars är det brukliga i mer aka-
demiska sammanhang. Åtminstone när det gäller 
manliga författare.

Syftet med detta är, förklarar Svedjedal, ”att på-
minna läsaren om att författaren i sista hand var en 
privatperson också när han uppträdde som offent-
lig drömmare eller polemiker, och att hans verk i 
en biografi inte får skymma hans liv.” Love var det 
namn som den närmaste familje- och vänskapskret-
sen använde om honom. Att också Svedjedal väl-
jer att benämna honom så säger förstås något om 
biografens förhållningssätt till den författare han 
skriver om, det är familjärt, broderligt, och Sved-
jedal försöker mycket riktigt också att, när så är 
möjligt, hitta alternativa förklaringar eller förmild-
rande omständigheter kring de mindre trivsamma 
sidorna i Almqvists sammansatta karaktär. Förne-
kar existensen av dem gör han dock inte.

Ett exempel på en välvillig tolkning finner man 
i hur Svedjedal framställer författarens intentioner 
i avsnittet om Det går an, den lilla berättelse som 
blev en av den svenska litteraturens mest kritiserade 
verk, men som idag är ett av hans mest lästa och 
älskade. De samtida manliga kritikerna beskyllde 
författaren för lystenhet, för att på ett normupplö-
sande sätt vilja göra sexualiteten mer lättillgänglig, 
inte minst för männen, medan de kvinnliga förfat-
tarna tilltalades av romanens emancipatoriska ten-
dens samtidigt som de framhöll att glappet mellan 
kärleksutopins jämställdhet och det samtida sam-
hällets misogyna ojämställdhet, var så stort att ro-
manen inte kunde tas på allvar som verklighetsbe-
skrivning. Svedjedal tänker sig att Almqvist vid ti-
den för Det går ans tillkomst hade börjat bekymra 
sig för sin egen älskade dotters framtid, att han 
alltså konstruerade sin samhällsutopi i egenskap av 
ansvarstagande far och inte alls som den ansvarslösa 
lebeman hans kritiker försökte få honom till.

Rosor, törnen berättar om Almqvists utveckling 
från att vara en ämbetsman, som hoppades få tjäns-
ter inom akademin eller kyrkan, en sagoberättare 
i romantikens salonger, till att bli en omstridd li-
beral tidningsman och författare på bokmarkna-
den. 1830-talet var en tid då en ny författarroll ska-
pades, då man började skriva för en växande kom-
mersiell marknad.

Påfallande många av de mest framgångsrika för-
fattarna under dessa år var kvinnor, Fredrika Bre-
mer, Sophie von Knorring och Emilie Flygare-
Carlén för att nu nämna några. Kvinnorna hade 
varit marginaliserade inom högromantikens äm-
betsmannakultur, men på bokmarknaden fanns 
det inga oöverstigliga hinder för just kvinnliga 
författare. Nu tog de chansen och gjorde helt en-
kelt succé. Svedjedal menar att ”Fredrika Bremers 
framgång betydde en revolution i romanens vill-
kor.” Hon var vid 1830-talets början landets popu-
läraste romanförfattare och Almqvist såg henne 
följaktligen som sin värsta konkurrent. I syfte att 
minska hennes anseende och samtidigt öka sitt eget 
tillät han sig att använda en hel del fula tricks. Han 
skrev in henne i sina berättelser och utsatte såväl 
hennes författarperson, som hennes verk, för stän-
digt nya elakheter.

Svedjedal skriver engagerat och träffsäkert om 
den småsinthet och det intrigmakeri som gärna fro-
das i små miljöer där det finns stora drömmar och 
förväntningar men begränsade tillgångar. Särskilt 
skarp blick har han för de otrevligheter som så ofta 
brukar dyka upp när högre tjänster ska tillsättas 
inom akademien eller kyrkan. Då som nu. Alm-
qvist tröttnade under 1830-talet på sitt liv som skol-
man och lät prästviga sig och sökte tjänst. Därefter 
sökte han även en professur i Lund, men någon 
framgång hade han inte inom något av dessa om-
råden. Svedjedal berättar i detalj om hur det gick 
till när Almqvist manövrerades bort från möjlighe-
terna att få någon av de tjänster han hade sökt. Han 
beskriver de institutioner som premierade kontinui-
tet snarare än förändring, och där personliga kon-
takter värderades högre än kreativitet. Vilket givet-
vis var till Almqvists nackdel. Svedjedal redogör för 
de sökandes meriter och möjligheter, men också för 
aktörernas personliga intressen, lojaliteter, strate-
gier och intriger. Initierat beskriver han de olika 
lägrens styrkepositioner, framryckningar, taktiska 
reträtter, hugg i ryggen och försök att samla styr-
korna till förnyade attacker. Almqvists studietid i 
Uppsala och turerna kring professurstillsättningen 
ger dessutom en anledning att briljera med detalj-
kunskaper om det sociala och intellektuella livet i 
de anrika gamla universitetsstäderna.

Almqvist hade i sin ungdom varit nära lierad 
med fosforisterna, som en gång hade varit unga 
upprorsmakare som ilsket attackerade det litterära 
etablissemanget med nya ideal och nya estetiska 
teorier, men som sedan dess hade hunnit etablera 
sig som de nya makthavarna inom akademien, kyr-
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kan och det litterära livet. Han gled under 1830-
talet allt längre vänsterut på den politiska skalan 
och kom att avlägsna sig från romantikerna. Svedje-
dal menar att detta tydligt kan avläsas i arkivmateri-
alet, även om det var mer eller mindre osynligt i de 
publicerade texterna. Almqvist levde länge ett slags 
dubbelliv, eftersom han var beroende av konserva-
tiva makthavare och inte ville förstöra sina chanser 
till befordran. Det går an blev den stora skandalen 
och den definitiva gränsmarkören i Almqvists för-
fattarliv. Efter den romanen var alla broar till de 
gamla vännerna raserade.

Svedjedal berättar om hur Almqvists planer för 
sitt författarskap såg ut från början och hur de så 
småningom förändrades genom sin egen innebo-
ende logik och genom mötet med läsarna. Han be-
rättar om hur Almqvist skaffade sig kritiker och 
uppmärksamhet, hur han kommenterade sina egna 
arbeten och kritiserade konkurrenternas, hur otro-
ligt produktiv han var, hur han inom några år hade 
skaffat sig erkännande i alla läger utan att därför 
någonsin slå sig till ro. Resonemanget är hela ti-
den stadigt förankrat i praktiska omständigheter 
som arbetsförhållanden, boende- och familjeför-
hållanden, inkomster, förlagsförhållanden och eko-
nomiska drivkrafter.

Texten är så medryckande att jag under läsning-
ens gång ibland kommer på mig själv med att nicka 
instämmande trots att Svedjedal ibland påstår sa-
ker som jag inte alls håller med honom om. Det 
handlar då som regel om textanalys och inte om 
litteratursociologi.

Ett exempel finns i det avsnitt som handlar om 
Drottningens juvelsmycke, en roman som bland an-
nat har blivit föremål för flera könsteoretiska läs-
ningar, vilket Svedjedal noterar men inte bryr sig 
om att redogöra för ordentligt. Han skriver så här 
om Tintomaras könsliga ambivalens: ”i vår tids ter-
mer skulle saken kunna uttryckas som att Tinto-
mara är kvinna till könet, androgyn till genus” (81). 
Men det stämmer ju inte alls. Tintomaras kön är 
lika ambivalent som hennes rolltagande i olika be-
gärsrelationer. ”Hon älskas som flicka av flera män 
och som pojke av flera kvinnor”, fortsätter Svedje-
dal, men så enkelt är det absolut inte. Ambivalen-
sen också vad gäller detta är en av de många detaljer 
som gör texten så oerhört spännande. Alla föräls-
kar sig i Tintomara vid ett tillfälle då de uppfattar 
henne som en representant för det egna könet, de 
känner igen sina känslor som just romantisk kärlek 
när de sedan ser henne som en representant för det 
motsatta könet och slutligen, när de varken vet ut 

eller in vad gäller Tintomaras kön och känslor, blir 
de helt förvirrade. Om man, som Svedjedal, inte vill 
se detta, blundar man helt enkelt för en stor del av 
romanens estetiska och tematiska rikedom.

Svedjedal skriver: ”Förhållandet mellan könen 
visar sig nämligen vara snarast en bisak i Tintoma-
ras ’androgynitet’, trots det stora intryck hon har 
gjort på eftervärlden som könsöverskridare. Hu-
vudsaken är istället förhållandet mellan människa 
och Gud.” (82) Det kanske inte låter så, men pas-
sagen är skarpt polemisk i förhållande till de köns-
teoretiska läsningar som exempelvis jag har presen-
terat, läsningar som Svedjedal inte gör rättvisa åt. 
Han menar att ”Tintomaras utmaning mot män-
niskors förutfattade meningar /är/ långt mer radi-
kal än att sätta ifråga uppfattningar om kön.” Men 
fanns det då något som var så mycket mer kontro-
versiellt än det? Det är ju uppenbarligen fortfa-
rande kontroversiellt. Romanens grundmönster, 
spelet med klyvnader och fördubblingar, omfat-
tar också skildringen av kön och sexualitet, me-
nar jag. Och på denna punkt är Almqvists roman 
unikt radikal.

Svedjedal uppfattar Tintomaragestalten som ett 
slags ”animal coeleste”, ett himmelskt djur, en var-
else som befinner sig bortom gott och ont och som 
har en ren blick på världen. Men den tolkningen är 
just en tolkning och om man fullt ut skulle accep-
tera den så skulle det få stora konsekvenser för sy-
nen på texten som helhet. Den uppmärksammar 
ju oskulden men förnekar arseniken, vilket är att 
bortse från en stor del av romanens motiv och tan-
kematerial, att helt enkelt göra Drottningens juvel-
smycke mindre intressant både estetiskt och idé-
mässigt.

Eva Borgström

Andrew Lincoln, Walter Scott and Modernity. Edin-
burgh University Press. Edinburgh 2007.

I Frans G. Bengtssons essäsamling Litteratörer och 
militärer (1929) ingår en smått panegyrisk text om 
Walter Scott. De berömmande synpunkterna är 
dock utpräglat tidsbundna, dessutom något tvety-
diga. Hos Bengtsson framstår Scott som älskvärd 
kåsör och berättare utan andra ambitioner än att 
roa sig och omgivningen för stunden. Romanerna 
påstås sakna budskap, deras författare är ”ingen be-
kännare, ingen profet, ingen martyr”. Liknande fö-
reställningar om den okomplicerade Scott kan vi 




