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och kvinnoroller diskuteras på ett mer ingående sätt än 
i biografin.
 Det framgår i biografin att Malin Bergman Andrews 
har en hög uppfattning om Emilia Fogelklou. Den 
är säkert berättigad men ibland tycks det mig som 
Emilia Fogelklous stämma avsätter sig i texten, som i 
skildringen av mötet och den begynnande kärleken till 
Arnold Norlind, vilken ligger nära Emilia Fogelklous 
egen beskrivning i boken om den äkte mannen. Stun
dom kunde man således önska en något större distans 
till biografins objekt. Glimtar finns, som då Bergman 
Andrews talar om Fogelklous överdrivna nit att inte 
göra sig ”finare än hon var”, som resulterade i det mot
satta, ”ofta ett slags självutplåning”. (s. 290) Det hade 
varit intressant om hon utvecklat analysen av det mot
sättningsfulla i Fogelklous personlighet; den starka käns
lan av att ha något viktigt att förmedla, parat med stän
digt tvivel på den egna förmågan och önskan om att 
vara den ”allra vanligaste människan”.
 Malin Bergman Andrews biografi över Emilia Fogel
klou är viktig därför att den ger en samlad bild av en 
betydelsefull författare och tänkare. Som introduktion 
till Fogelklous tankevärld är den utmärkt och visar inte 
minst hur aktuell den fortfarande ter sig. Många av 
dagens unga sökare skulle hos Emilia Fogelklou finna 
stöd för tanken om allt levandes sammanhang och att 
varje människa måste söka sig inåt, i lyssnande och kon
templation, för att finna sin väg.

Margaretha Fahlgren

Brigitte Mral, Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från 
Aspasia till Ellen Key. Nya Doxa. Nora 1999.

Brigitte Mral inleder sin bok med att konstatera, att 
det bland 115 texter i an to login Världens bästa tal (Red. 
Staffan Björck, 1962) bara finns en enda skriven av en 
kvinna. Varken i retorikundervisning eller i retorikforsk
ning har kvin nor egentligen haft någon plats. I den sist
nämnda har de dock börjat synas under de se naste tio 
åren och då framför allt i amerikansk forskning. Men 
kvinnor har än då inte varit frånvarande i retorikens his
toria, betonar Mral: ”Man behöver inte gräva särskilt 
djupt för att finna många kvin nor som väl hävdade sin 
plats i talar stolen och bidrog till retorikens utveckling. 
Några av des sa, både namnkunniga och mindre kända, 
återfinns i denna bok. Många, det stora flertalet, saknas.” 
Mral fortsätter sedan med att säga att det är uppen bart 
”att kvin nor har haft, och för den delen fortfarande 
har, helt andra villkor för sina framträdanden än män.” 
Syftet med boken är därför inte bara att pre sen tera en rad 
kvinnliga talare utan också att studera ”de begränsningar 
och möj ligheter för deras samhälleliga age rande som har 
funnits och hur de har varierat från tid till annan.”

 I Talande kvinnor kombineras alltså ett presenterande 
projekt med ett mer analytiskt, som ställer frågor om 
hur de kvinnliga talarna i historien har han terat de 
könsbestämda begränsningarna och på vilket sätt de har 
utnyttjat de möjlig he ter som dessa trots allt kunde ge. 
Bokens presenterande pro  jekt knyter fram för allt an 
till det som förr kallades popularisering och numera 
’den tredje upp giften’: det gäller här att visa fram en 
rad kvinnliga talare i historien, i lättill gängliga och 
välskriv na port rätt som bygger på redan utförd forsk
ning. Det andra, analytiska projek tet finns med som en 
strimma i presen tationerna men ut vecklas framför allt i 
bokens inledning och avslutningskapitel: detta projekt 
har en tydligare karaktär av forskningsbidrag eftersom 
det bearbetar, syntetise rar och diskuterar de be gräns
ningar och möjligheter som blivit synliga i presen ta
tionerna och re flekterar kring metodiska redskap som 
kan tas i bruk i studi er om kvinnligt talande.
 Presentationerna följer en kronologisk linje. De inleds 
med ett kort kapitel som tar upp omdömen om kvinn
ligt talan de och berättelser om kvinnliga talare ur Odys-
sé en, Havamal och Bibeln. Däref ter följer presentationer 
av sexton ta lan de kvinnor. De inleds med en kort dis kus
sion om den gre kis ka Aspasia från 400talet f. Kr. som 
nämns som Sokrates’ retoriklärare hos Platon men som 
inte lämnat några be varade tal efter sig. Så följer ett kapi
tel om tre medel ti da intel lektuella kvinnor: Hildegard 
av Bingen, Heliga Birgitta, Te re sa av Avi la, där var je 
avsnitt också följs av ett kort exempel på deras tale 
respek tive skriv konst. Renässansens nya villkor illustreras 
i två avsnitt om två drottningar, Eli sabet I av England 
och Kristina av Sverige, där bara den sistnämnda får ta till 
orda i ett textexempel, ett utdrag av en diskussion i riksrå
det där Kristina moti ve rar och förklarar sitt beslut att inte 
gifta sig. Den franska salongskulturen un der 1600talet 
och den nya kvinnliga retorik som där uppstod beskrivs 
i presentationen av Made l eine de Scudéry: bilden kom
pletteras med ett utdrag ur hennes ”Konver sation om 
konversationen” från 1680talet. Därefter diskuteras, utan 
textutdrag, de bå da 1600talseng els  kor na Bathsua Makin 
och Mary Astell som tidiga repre sen tanter för strävan för 
utbildning även för kvinnor. Ett kort avsnitt ägnas se dan 
”Kvinnors sede samma tystnad i den borgerliga offentlig
heten” under 1600 och 1700talen. Så följer ännu en rad 
presentationer. Den första gäller de fyra 1800tals ame
ri kanskorna Maria W. Miller Stewart, Sojourner Truth, 
Ange lina Glimké Weld och Elizabeth Cady Stanton: de 
båda mellersta av dessa följs ock så av textexempel. Det 
sista presentationsavsnittet gäller Sverige och de nya are
nor för kvinnliga talare som folkrörelserna öppnade här. 
Här finns ytterligare tre port rätt åtföljda av textutdrag: 
av journa listen, redaktören och nykterhetsta la ren Emilie 
Rat hou, av den socialistiska agi ta torn Kata Dalström och 
av idédebat tö ren och ’sierskan’ Ellen Key.
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 Det handlar alltså hos Mral om såväl om kända som 
om re lativt okända namn. Att det anglosachsiska insla
get är så pass stort beror rimligen på att den genusin
riktade retorikforskningen i USA har hunnit så mycket 
längre än i Europa. Valet av just dessa talare motiveras 
dock inte på annat sätt än att de utgör ”ett litet urval av 
de mest framträdande kvinnorna”. Det framhålls också, 
att dessa kvinnor alla är exceptionella ”i den meningen 
att de gick utanför ramarna för vad som egentligen var 
tillåtet för kvinnor i respektive samhälle och epok”, och 
att framställningen därför kan kritiseras för att den inte 
är ”något annat än en kvinnlig version av studiet av den 
stora manliga västerländska retoriken, där ba ra de mest 
skickliga och framgångsrika får en plats.” Mral svarar 
själv på denna kritik: den extraordinära för må gan hos 
dessa kvinnor är verkligen inte något skäl för att reto
rikforskningen inte skulle intressera sig för dem. Ingen
ting hindrar hel ler att hennes beskrivningar komplette
ras med texter om ”mindre kända kvin nor” och ”mindre 
vedertagna former än det offentliga talet”.
 Presentationerna är välskrivna och intressanta syn
teser av andras och – när det gäller Sverige – Mrals 
egen forskning om kvinnors retorik. Bokens ka raktär 
av förstlingsverk och introduktion är ganska påfallande 
i presenta tionska pitlen. De vidhängda textex emp  len är 
också påfallande korta och saknar angi velser om hur de 
förhåller sig till respektive tals helhet. Dessutom ges al la 
de utländska utdragen i svensk översättning. Både det 
ena och det andra är val som utmärkt väl kan försvaras 
med hänvisning till presentations pro  je ktet, men som 
samtidigt blir problematiska i förhållande till bokens 
ana lytiska pro jekt. På grund av sin art fungerar textut
dragen inte särskilt väl som grund för mer ingå ende reto
riska analyser. Sådana blir det för all del inte heller fråga 
om i presen tatio nerna – Mral nöjer sig här med att peka 
på vissa signifikanta drag som hon sedan renodlar i slut
kapitlet. Men dess analytiska reflexioner kring kvinnligt 
ta lande får därmed var ken det empiriska stöd eller det 
intentionella djup som de kunde ha fått med stöd av mer 
omfattande textexempel och mer ingående analy ser.
 I vissa fall ger utdra gen också en oklar bild av kvin
norna just som talare, eftersom det på flera ställen knap
past är ’tal’ som presenteras: Teresatexten är en under
visning, Birgittatexten ett utsnitt ur Uppenbarelserna, 
Kristinatexten ett riksrådsprotokoll från en överlägg
ning, Scudérytexten hämtad ur en konverse ran de bok 
om kon versation och Rat hou texten ett tidningsreferat av 
ett av hennes tal. Att exemplen har denna ka raktär beror 
naturligtvis till dels på materialsi tua tionen. Men samti
digt försvagas, redan genom själva urvalet av exempeltex
ter, en av de slutsatser som Mral drar i sitt analytiska 
slutkapitel: att kvinnors retorik snarare har inriktats på 
sam för stånd och dialog medan männens retorik har 
varit inriktad på kamp och seger. Jag tror inte alls att 

slutsatsen är oriktig utan bara att den här ger sig lite för 
lätt mot bakgrund av texturvalet.
 Trots att de talande kvinnorna i Mrals urval är ganska 
glest utplacerade i his  torien skapas det ändå ett samman
hang dem emellan, och mellan dem och äm  net kvinn
lig talekonst, genom det sätt på vilket presentationerna 
genomgåen de är disponerade: först med en beskrivning 
av de samtida villkoren för kvinnors offentliga uppträ
dande och de arenor som fanns tillgängliga för dem, 
sedan med en bild av respektive kvinnas bildningshisto
ria och sist med en relativt kort ana lys av deras talarstil 
och intentioner. Oavsett tidsavståndet finns det nämli
gen en del som förenar dem, och detta blir också temat 
för det avslutande ana ly tis ka kapitlet ”Slutdiskussion 
och teoretiska utblickar”. Här börjar Mral med att fråga 
om hennes presentationer kan lära oss något allmängil
tigt om kvinnors sätt att ta sig an retoriska uppgifter 
och skriver sedan: ”Det spontana svaret är – nej.” Men 
vid närmare eftertanke urskiljer hon ”ett antal gemen
sam ma drag som kan sammanställas till ett visst möns
ter”. Detta mönster har två tyngdpunk ter. Den ena är 
”kvinnors val av retoriska roller”, vilket enligt Mral inte 
till räck ligt har uppmärksammats i genusinriktad reto
rikforskning, den andra tesen om ”den klas siska reto
rikens agonistiska karaktär”, dess inriktning på kamp, 
som av vissa feministiska forskare har setts som en för
klaring till kvin nornas relativa frånvaro i retoriken.
 Mral slår i en intressant och tankeväckande utred
ning fast, att kvinnor i his torien nästan alltid talat uti
från ”en situation av maktlöshet”, och att det där för 
alltid varit viktigt för dem att välja en persona (”roller, 
identiteter och attityder som är acceptabla för kvinnor, 
eller åtminstone begripliga för respektive publik”) som 
passar samman med och stärker deras et hos som talare. 
Hon diskuterar så begreppet persona i relation till begrep
pet roll och slår fast att begreppen skiljer sig. En roll är 
något som man tilldelas som ett resultat av sådant som 
uppfostran och klasstillhörighet. Men en persona är, i 
den meningen som Mral använder begreppet, nära rela
terad både till den retoris ka situationen och den reto
riska praktiken:

Vad jag menar är att det ingår en uppsättning personae i 
varje talares reto riska praktik som hon väljer, beroende 
på vilka utmaningar hon konfronte ras med. En per
sona är inte väsensfrämmande för den egna personen 
(som när en skådespelare övertar en helt annan karak
tär, spelar en roll), utan re pre senterar och renodlar olika 
sidor av personen, lämpligt anpassade till åhörarnas för
väntningar.

Så förstådd är persona en analyskategori tillämpbar på alla 
talare oavsett kön. I genomgången av sina exempel på 
talande kvinnor visar dock Mral, att begreppet är särskilt 
användbart för analys av kvinnligt talande, just därför att 
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restriktioner na för kvinnor var särskilt starka. De med
eltida visionärernas per sonae fram ställdes som auktorise
rade av Gud, drottningarnas av det gudagivna regentska
pet och de amerikanska 1800talskvinnorna tog ofta stöd 
i bibliska ex empel med pro fe tiska anspråk: en Esther eller 
en Debora. Key hänvisar visser ligen inte till bibliska figu
rer, men profet eller sieskerollen är är ändå en perso na 
som även hon tar sin tillflykt till. Hos de mer världsligt 
inriktade 1800talsta larna Rathou och Dalström urskiljer 
Mral personae som vid denna tid kunde byg ga antingen 
på en respekterad yrkesidentitet eller en respekterad 
privat roll, vilka också båda var ickeerotiska: lärarinnan 
eller den goda, förmanande mo dern.
 Ännu ett gemensamt drag hos de behandlade kvin
norna är enligt Mral ”att de ofta föredrar samtal fram
för tal, dialog framför monolog, diskussion framför 
föreläsning”. Hon beskriver först ”den närmast patolo
giska kampinriktning” som kännetecknade retoriken, 
och skolundervisningen i retorik, ända fram till samun
dervisningens införande. Denna var viktig, skriver hon 
med hänvisning till amerikansk forskning, eftersom det 
inte gick att ge sig in i rituell kamp med kvinnliga skol
kamrater: att vinna över dem gav ingen ära och att för
lora mot dem var än värre. Men hon hänvisar sedan 
också till mer gängse argument: de samhälleliga makt
förhållandena och den kvinnliga världens inriktning på 
fostran och omvårdnad:

Kvinnor har överhuvudtaget i allmänhet inte blivit upp
fostrade till kamp. Det kvinnliga livsmålet har fram
ställts i termer av moderskap, omsorg, att se till allas 
behov snarare än att driva igenom sina egna. Därför 
har den klas siska retoriken till sin struktur i princip 
varit olämplig för kvinnliga ut trycksbehov och kvinn
lig kommunikation. Därför trivs kvinnor sällan i den  
manliga fotbollsmatch som politikens språk kan liknas 
vid.

Men ändå har de funnits där, skriver Mral i sin avslut
ning, och deras närvaro har också resulterat i ”processer 
av retorisk förnyelse” inom den ’manliga’ offent li ga 
sfären, som den tidiga modernitetens salongsoffentlighet 
eller Ellen Keys nät verksbyggen med de så kallade ’Tolf
terna’. Och nu, fortsätter hon, ”när dialog är mo deordet 
inte minst i ledarskapslitteraturen, börjar både kvinnor 
och män up penbart mer och mer ta kvinnliga erfaren
heter och preferenser på allvar.”
 Visst kan man också tänka sig ett annat och mer nega
tivt framtidsscenario – den är ju inte bara inom politiken 
utan också inom den alltuppslukande rek lamens värld 
som det reto ris ka arvet lever kvar i högönsklig välmåga. 
Men helt oavsett detta ger Mrals bok dels en intressant 
presentation av en annan typ av re toriker än dem man 
vanligen möter, dels, inom ramen för det analytiska 
projek tet, en tankeväckande diskussion om retoriken 

som ”genusberoende”. Här är den inte, som i så många 
tidigare framställningar, som paradoxalt nog på samma 
gång både exklusivt man lig och helt all män  gil tig.

Stina Hansson

Conny Svensson, Strindberg om världshistorien. Gid
lunds förlag. Hedemora 2000.

Den 9:e internationella Strindbergskonferensen, som 
hölls vid University of Washington i Seattle 1992, hade 
som tema ”Strindberg and History”. Valet av ämne var 
befogat, då en betydande del av Strindbergs författarskap 
berör historiska ämnen. I volymen med konferensbidra
gen, Strindberg and History, finns en bibliografisk för
teckning över forskningen kring författarens historiska 
verk som upptar över femtio studier. De allra flesta är 
ägnade Strindbergs dramer med ämnen från den svenska 
historien. Även Seattlekonferensen hade den inrikt
ningen, med fokus på Karl XII, Kristina och Gustav III. 
Med sin bok Strindberg om världshistorien ger sig Conny 
Svensson alltså in på ett relativt obearbetat fält.
 Med undantag av ungdomsdramat Det sjunkande 
Hellas (1869; senare omarbetat till Hermione 1870), 
som tilldrar sig under antiken, var det främst under 
1900talets första decennium Strindberg hämtade ämnen 
ur världshistorien för sitt författarskap. I Svenska Dag-
bladet publicerade han 1903 en serie artiklar under rub
riken ”Världshistoriens mystik”, och samma år skrev 
han en världshistorisk dramatrilogi: Genom öknar till 
Arvland, Hellas, Lammet och Vilddjuret, som emellertid 
blev liggande otryckta under författarens livstid. Stoffet 
utnyttjade Strindberg i stället i de första åtta novellerna 
i samlingen Historiska miniatyrer (1905). Lutherdramat 
Näktergalen i Wittenberg skrevs samma år som artikel
serien och kom i tryck 1904. Både det historiska dramat 
och den historiska novellen var vid den här tiden popu
lära och väl etablerade genrer.
 Conny Svenssons studie behandlar främst artikelse
rien och novellsamlingen. Han vill ”i Världshistoriens 
Mystik och Historiska Miniatyrer se ett experiment i 
optimism, där Strindberg prövar hypotesen att histo
rien har en mening och att världen styrs till det bättre” 
(s. 20). Han ifrågasätter den ståndpunkt tidigare fors
kare som studerat verken har intagit. Harry V. E. 
Palmblad i Strindberg’s Conception of History (1927), 
Walter Johnson i Strindberg and History (1963), Göran 
PrintzPåhlson i artikeln ”Allegories of Trivialisation. 
Strindberg’s view of history” (1981) och Sven Delblanc 
i Den svenska litteraturen IV (1989) har alla snarare beto
nat kontinuiteten i Strindbergs historiska författarskap 
efter Infernokrisen. Följaktligen har de använt de his
toriefilosofiska idéerna i Världshistoriens mystik om den 
medvetna viljan som styr skeendena i sina analyser av de 


