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Ordkonst och bildkonst
Foto von Blomberg

Av Connv Svensson

I Olle Hedbergs roman

ut ptctur0 poes6
(Horatius)

Fflr jag fcirst presentera: Wilhelm von Blomberg, fcir ett halvsekel sedan
k[nd fotograf med atelj6 och bostad vid Drottninggatan i Stockholm. Fir
jag ocksfl presentera: den likaledes khnde romanfdrfattaren Olle Hedberg,
en av Sveriges mest lZista kring mitten av fcirra seklet. von Blomberg iir hu-
vudperson i Hedbergs roman Foto von Blomberg som kom ut h6sten 1953
pfl Norstedts fcirlag. Som yrkesman Sterger von Blomberg verkligheten i
bilder, medan Hedberg i sin profession anvdnder sig av ordens konst. Den
fciljande framstiillningen kommer att i hcig grad handla om detnara fctrhil-
landet mellan dessa bida herrar, som ju hcir samman redan genom de be-
sliiktade efternamnen: Hedberg - Blomberg.t Uppenbarligen stod denna
roman och dess huvudperson sin fcirfattare siirskilt nara, eftersom Hedberg
sjiilv mot slutet av sitt liv riiknade Foto von Blomberg bland sina fem biista
romaner.2

Wilhelm von Blomberg har lflngt hflr och lflngt vitt skiigg, Olle Hedberg
hade ingetdera. Annars liknar de varandra i flera avseenden. von Blomberg
dr en avvikande friimling i det svenska folkhemmet. Fcidd i Tyskland av
arisk fader och judisk moder har han undkommit tredje rikets fasor genom
att fly till Sverige. Han betraktar diirfcir svenskarna utifrfln, som ett exotiskt
folk med miirkliga vanor och egenheter. Hedberg vantrivdes under femtio-
talet alltmer i hemlandet. han flvdde under vinterhalvflren utomlands.

Tl"rn* skriver i sin biografi i ftirbig6ende att "von Blombergs fotoatelj6 eir en perfekt meta-
for for Olle Hedbergs egen verksamhet". Han pflpekar ocksfl namnlikheten Hedberg-Blom-
berg (s 498). Sven Delblanc finner det vara "en oroande brist" att sfl lite forskning om Hed-
bergs forfattarskap fdreligger. Den bristen vill jag hiir bidraga till att avhj?ilpa, samtidigt som
jag hoppas kunna bekriifta Sven Delblancs fcirmodan att "mcijligen kan man zinnu gora konst-
ntuliga fynd i den vildiga traven av Olle Hedbergs romaner" (s 75).
2 Uppgiften fcirmedlad i Knut Ahnlunds artikel om den gldmde Olle Hedberg i SvD 6181996:
"Ett par mflnader frire sin frivilliga dtjd htrsten 1974 namnde Olle Hedberg pfl ftirlagets beg[-
ran de fem romaner ur sin produktion som han viirderade hdgst. Titlarna var: 'Bekdnna fdrg',
'Drcimtydning', 'Foto von Blomberg', 'Dockan dansar, klockan slflr' samt 'Djur i bur' ". LJt-
givningsflr fcir de niimnda romanema ar 1947,1952,1953,1955 resp. 1959.
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garna till Spanien, och bodde fcir civrigt frfln 1925 till sin ddd1914 i det
lilla samhiillet Verveln i scidra Ostergcitland. Korta och ncidviindiga bescik i
huvudstaden var forenade med obehag. von Blomberg fl sin sida lever en-
sam och triiffar andra mrinniskor endast i sin atelj6 eller niir han gflr ut for
lunch, annars umgfls han blott med de duvor utanftir fonstret som han re-
gelbundet maIar. Hedberg hade forvisso familj bestflende av hustru och
dotter och katter, men i civrigt hade han likt den tyskfcidde fotografen foga
kontakt med samtida vardagsliv. Med yrkeskolleger umgfls aldrig von
Blomberg, liksom Hedberg visserligen gzirna tog emot besok av ett ffltal
ndra vdnner men helst undvek att traffa andra fcirfattare.3

Forfattaren vrlxlar berzittarperspektiv genom att beskriva den fiktiva ge-
stalten utifrfln, men ocksfl genom att i hans inre monologer eller tankar for-
mulera sina egna ironiska reflexioner och misantropiska utbrott. Genomgfl-
ende lflter Hedberg sin fotograf fcirvflnas civer de nya landsmdnnen: "De

visste inte mycket om umbeiraqden" (19), vilket underforstfltt b6de roman-
forfattaren och romanens huvudperson ddremot gor. Som beliist och histo-
riskt intresserad humanist finner han det egendomhgt att de okunniga
svenskarna inget kirt av det forflutna, lika litet som de bekymrar sig om
framtiden: "Den som en gflng sett en viirld gfl under vet att viirldar kan gt
under och av allt det som han hade svflrt att penetrera i det svenska psyket
forefoll honom sorglosheten svfl:rast" (27 f.). Han fcirv8nas ocks6 civer att
de nya landsmrinnen finner arbete motbjudande och ledigheten vara lycka,
eller att deras alkoholvanor tar sig s6 hrigljudda och bisarra uttryck. von
Blomberg fflr iiven formulera fdrfattarens bittra reflexioner civer massans
dumhet och viirldshistoriens bloddrypande idiotier; militarism och krigar-
ideal fordcims av den borgerligt sinnade Hedberg med ett sfl intensivt och
viiltaligt forakt att man srillan eller aldrig moter dess like i socialistisk pro-
pagandalitteratur. Synen pfl viirldshistorien som trcistlcis upprepning av me-
ningslcist vflld kommer civerhuvudtaget ofta till uttryck i Hedbergs fcirfat-
tarskap.a En av von Blombergs funktioner zir med en dramahistorisk term
att vara resonoren, den rollgestalt som frin scenen didaktiskt formulerar
skfldespelsforfattarens egna flsikter och slutsatser.

'̂ Som exempel kan ndmnas att den m?irklige och originelle forfattaren'Walter Ljungquist,
som levde isolerat med sin hustru Gerda Antti ntira Kisa bara tre mil fr6n Verveln, vid ett till-
fiille avlade besok. Ljungquist och Hedberg triiffades dock inte, varken vid detta eller andra
tillfiillen: "Sedan Ljungquist fcirklarat vem han var, gick hembitr2idet in for konsultation, men
Atervzinde med beskedet att herr Hedberg inte tog emot" (Sommar, s 6). Diiremot forekom det
ibland att Hedberg medverkade i glatt siillskapsliv med yrkesbrtjder vid sammankomsterna i
Svenska akademien.
a Jfr Svenninger s 13 f. Militarismen i svensk version skildrade Hedberg i sin fciljande roman,
Vdnstra kinden (1954), som bygger pfl hans minnen frfln beredskapsirens inkallelser.
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Genom industrialismens genombrott pfl 1800-talet upploses det gamla me-
cenatsystemet och istiillet hiinvisas forfattare och artister till en kommer-
siell och mer anonym marknad. De nya villkoren ger upphov till en litteriir
genre, konstniirsromanen; diir belyser fdrfattarna indirekt sin egen situation
genom att skriva om m6lares och bildkonstndrers villkor. I samband med
bildkonsten framstir marknadsmekanismernas inflytande som mer renod-
lat, och problematiken blir b6de tydligare och mer tillspetsad. Om konst-
ndrsromaner och -noveller bflde i Sverige och ute i Europa handlar min bok
Animtet oc h konstnr)r sr omanen (1985).

Den mest kiinda romanen av detta slag i vflrt land tir naturligtvis Strind-
bergs Roda rummet (1879), med den belysande underrubriken "skildringar

ur artist- och fdrfattarlivet". Fotograferandet var i slutet av 1800-talet dnnu
en teknisk nymodighet, som Strindberg gdma experimenterade med. Pro-
fessionella fotografer var mindre vanliga, men pfl ittiotalet dyker som be-
kant en fiktiv yrkesman upp i Ibsens Vildanden; detta sagt med den reser-
vationen att dagdrcimmaren Hjalmar Ekdal helst civerkimnar det slitsamma
vardagsarbetet flt hustru och dotter. Strindberg och hans generation s6g
aldrig i fotograferandet en metafor fcir det egna fdrfattarskapet, men sfldana
paralleller tedde sig givetvis mer niiraliggande i mitten av 1900-talet dfl det
blivit ein tydligare att litteraturen dr en industriellt massproducerad vara.s

Bokens viig frfln fdrfattare till liisare gir over fdrmedlande mellanled
som fcirlag, massmedia och bokhandel. Pe hknande siitt finner artistens
mfllning kcipare via utstiillningar, konsthandel och kdtik. von Blombergs
kunder dziremot infinner sig personligen, poserar, bestiiller kort och ut-
trycker sina onskemil fcir att slutligen betala den pfl kort tid framstiillda
produkten. Beroendet av publikens onskemfll framstir hiir som omedelbart,
utan frirskdnande omskrivningar. Genom att beskriva arbetet i fotoatelj6n
problematiserar Hedberg i frirtiickt form sin egen position som produktiv
och populiir romanproducent. Fotografens kort gulnar vtil snart i byrfll6dor
eller pfl albumblad, och hos Hedberg finns kanske en oro civer de egna
bdckernas 6den. Ar Oe lika efemdra som bestiillningsfotografier, blir flrets
bok genast bortglomd nrista hcist dfl en ny roman av samme ftirfattare kom-
mer ut? En annan likhet bestflr i att arbetet i fotoatelj6n beskrivs som sd-
songsbetonat, och det omddmet giiller ju ziven bokmarknaden med dess in-
riktning pfl hdstfors[ljning och julklappar.

Pfl flera siitt framhiiver romantexten sambandet mellan Hedbergs ord-
konst och von Blombergs bildkonst. Fotografens konstniirliga trosbekiin-
nelse torde giilla ocksi frirfattaren: "Det kan 16ta komiskt i mun pfl en foto-
graf, men jag har en konstniirlig ambition. Har jag tttagtt mig en uppgift sfl

5 Om Strindberg och fotograferandet se Per Hemmingsson: August Strindberg som fotograf
(1989,2. uppl.) samt Vreni Hockenjos' "Fdr dvrigt tar jag dgonblicksbilder. Strindberg i en
fotohistorisk kontext", i Strindbergiana. Artonde samlingen. Stockholm2003, s 50-67.
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vill jag lyckas. Och jag vill ocksfl att de som hedrat mig med en bestiillning
ska tycka atI jag lyckats" (s 175 f.; hiir och i fortsiittningen syftar sidhiin-
visningar inom parentes pfl frirsta upplagan av Foto von Blomberg). Repli-
ken blir alltsfl Hedbergs egen om vi byter ut ordet "fotograf'mot "populdr

fdrfattare" eller "bestsellerfrirfattare", och ordet "bestzillning" f6r ersdttas
av "bokkcip".

Texten "Foto von Blomberg" p6 ett kort utgor ett viilkiint varumdrke och
tillika kvalitetsgaranti, liksom fcirfattarnamnet "olle Hedberg" pi en ny
hcistboks omslag. Fotografens beskrivning av sin kundkrets betonar de lit-
terdra parallellerna: "Men jag iir ju en konstndr som i regel inte fir viilja
mina modeller sjiilv. De kommer till mig. Eller de gor det inte. Vilket jag
ofta har anledning att beklaga." (s 123 t.). Repliken iir dubbeltydig ph ett
intressant sdtt, och ordet "modeller" kan civerfdrt till fdrfattarens arbete
syfta siviil pfl bokkopande letsare som pi de fiktiva gestalternas eventuella
forebilder i verkliga livet.

Annu en likhet bestflr i att'klienterna i den blombergska atelj6n hor
hemma bland medelklassen eller de ovre samheillsskikten. P6 motsvarande
seitt ans6gs Hedbergvata en utpriiglat "borgerlig" fcirfattare, och i varje fall
undvek han pfl grund av bristande kunskap att skildra arbetarlitteraturens
miljoer. Vidare omtalas reklam fcir den egna personen ironiskt: "Oscar

Wilde lanserade sig som poet genom att inte klippa hflret. Man kan lansera
sig som fotograf p6 samma enkla sritt. Nota bene! Man m6ste fcirstis kunna
skriva vers eller fotografera fcir att sint ska lcina sig i liingden." (s 115)

Bildkonstens och ordkonstens arbetsmetoder liknar varandra. Fotogra-
fen betraktar inledningsvis kundernas utseenden, han vill fdrst6 innan han
avbildar. Ensam i sin atelj6 studerar von Blomberg dagens fotografier; han
dndrar och retoucherar likt en forfattare som med pennan i hand korrigerar
sitt manuskript. Hedberg lflter sin protagonist formulera insikten att all av-
bildning och beskrivning iir tolkningar, att ett lyckat resultat iir foljden av
belysning och perspektiv. Subjektiviteten har dock sina grrinser: "Ack, ett
visst sanningskrav vidlflder alltid denna uppfinning, fotografikameran" (s
153). Devisen avser givetvis inte blott kameran utan dven pennan eller
skrivmaskinen.

Fotografens kunder dr samtidigt hans modeller, och de betalar fdr att f6
sina cinskem6l forverkligade. Forfattaren kan fcirhfllla sig friare och utnyttja
kunskap om mdnniskor p6 ett annat siitt iin de sjiilva skulle cinska. Konsten
tolkar verkligheten och skapar diirmed en ny verklighet.

Inom dramaforskningen brukar man tala om "audiensscener", ert begrepp
som av min kirare Gunnar Brandell definierats pi fdljande siitt: "EIt ofta
anvdnt mdnster ar att lflta huvudrollen (ofta lika med titelrollen) stanna
kvar pfl scenen, medan interlokutcirerna skiftar. Diirmed riktas intresset au-
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tomatiskt mot huvudrollen, och bilden av denna djupnar efter hand. Ofta
har interlokutcirerna enbart till uppgift att genom frigor, viidjanden eller
angrepp sorja for sfldana fciriindringar i huvudrollens situation, som stziller
den i nya belysningar" (Brandell 1971, s I3J f.). Som exempel pfl denna
dramatiska teknik ndmner Brandell tredje akten i Strindbergs Gustav Vasa,
men sammamandr tilliimpas dven i romanen Foto von Blomberg.

Till von Blombergs atelj6 kommer i tur och ordning kunder med skif-
tande dnskem6l. Metaforiskt gestaltar Hedberg dzirmed sina relationer till
publiken och marknaden, pfl samma gflng som han distanserar sig frfln den
form av ren uppdragskonst som fotografen bedriver. Hedberg konfronteras
via von Blomberg i en serie exempel med bestallarna, men fcirfattaren vdn-
der sig ocksfl polemiskt mot de vzirderingar han tillskriver sin huvudper-
son. Audiensscenerna formar sig till en svit estetiska positionsbesttim-
ningar och programfcirklaringar. Fdrfattaren dtiljer sig i morkrummet, atel-
j6skildringarna blir ftjrtiickt sjiilvbekzinnelse och sjiilvkdtik. Han anvzinder
sin roman for att bortom valmojlighdternas Schylla och Charybdis finna ett
tredje alternativ som popullir fcirfattarc; att insteillsamt ge publiken vad den
vill ha iir forvisso forkastligt, men den romantiska myten om den heroiskt
kiimpande konstndren saknar tilliimpning pe den moderna bokmarknaden.
Fr6gan eir enkel att formulera men svflr att besvara: hur vinna ekonomisk
framgflng med bevarat konstniirligt samvete? Om detta problem handlar
Foto von Blomberg.

Raden av klienter inleds av despotiska doktorinnan Svantesson med for-

tryckt svrirdotter och litet barnbarn. Fotografen nojer sig inte hiir med att ge

kciparen den begeirda varan, niipna bilder pi farmor och sonson men med
modern utesluten som ovdrdig. For "egen rdkning" och av "konstndrliga

skdl" fotograferar han dven mor och son. Ingen tackar honom for denna in-
sats, sanningssiigarens tjtinster efterfrflgas alls inte. I denna episod ger Hed-
berg en bitter bild av sin relation till den kisande publiken. Denna fdrviintar
sig smicker och egna fcirdomars bekriiftelse, men bjuds i stiillet avslojande
demaskering: "De hade kommit dit for att bli fotograferade och inte for att

fA en moralkaka, inte ens som var inlindad i stanniol!" (s 53)
En misantropisk fil. dr (i litteraturhistoria!) visar sig vara rabtat tyskha-

tare, en populiir uppfattning i det neutrala Sverige efter andra viirldskrigets
slut. Tyskarna har f6tt overta judarnas gamla syndabocksroll. Med hj[lp av
halvjuden von Blomberg avvisar Hedberg dessa utgjutelser, hans uppgift
som fcirfattarc dr alltsfl inte att opportunistiskt sprida for tillfiillet g6ngbara

synpunkter och viirderingar. Den gamle fotografen pflpekar saktmodigt att

det finns tvfl Tyskland, barbariets och kulturens. Pfl motsvarande vis exis-
terar ocksi tvfl tyska sliikter von Blomberg. Den fiiltmarskalk von Blom-
berg som var Hitlers gunstling och krigsminister szigs uttryckligen tillhora
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en annan familj dn romanens Wilhelm von Blomberg. Diirtill representerar
doktorn en kverulantisk bitterhet och "den stora pessimismen" (s 96), till
och med ett den totala meningslcishetens evangelium som mfl vara tidsty-
piskt men inte heller hdr hemma i Hedbergs romaner.

Det iir uppenbart att Hedberg inte 2ilskade sin publik, den kunde inge ho-
nom kdnslor av motvilja och 6ven skriick. Om ett par kvinnor ur den arro-
ganta overklassen reflekterar von Blomberg: "De hade ju inte gjort honom
nigot ont, de tillhorde tvzirtom ett vrirdefullt klientel. Men de hade skr2imt
honom" (s 114 f.). Ett annat tydligt exempel utgcir det avsnitl dur fotogra-
fens atelj€ fir bescik av tvfl homosexuella mdn, vilka onskar bli avbildade
nakna likt grekiska brottare. Skildringen gcir ett miirkligt intryck vid liis-
ning ett halvsekel senare, i en tid av erotisk tolerans och konsneutral iikten-
skapsuppfattning. Paret beskrivs med eickel som bflde perverst och krimi-
nellt, och det depraverade framhrivs karikatyriskt av groteska detaljer i ut-
seendet. Den rildre partnern iir sfllunda en skallig civerstekijtnant med bru-
talt utseende och "negerldppaf', den yngre och nflgot skamsne efeben
utmrirks av sina "fuktiga kritvita tdnder" (s 117).6

Avsnittets funktion framgAr tydligt d6 von Blomberg indignerat frilgar
sig varfcir detta par sokt upp just honom, som "genom sitt namn och sin ti-
tel, genom den konstniirliga pretention varmed han upptrlidde och genom
de prov pfl sin fotograferingskonst som han utstiillde i portens skyltl6dor
borde vara skyddad for misstanken att vara pornografisk fotograf' (s 132).
N6gra flr tidigare hade sexuellt frisprikiga romaner som Bengt Anderbergs
Kain och Mobergs Utvandrarna viickt censurkrrivande indignation i sed-
lighetsivrande kretsar. Hedberg vill alltsi kategoriskt avvisa alla misstan-
kar om spekulation i pornografi, - den som i litteraturen sciker kittlande
skildringar av konslivets abnormiteter bor alltsi viilja andra forfattare.
Hans specialitet dr t st?illet densamma som von Blombergs, "konstnzirliga

portrzittstudier" (s 123).
I mina tidiga tonflr p6 femtiotalet emjot Olle Hedbergs romaner en viss

popularitet bland erotiskt nyfikna ungdomar for sina intressanta textstzillen
om "hur det 96r till" pfl konslivets omrflde. Fdrfattaren var siikert medveten
om att han liistes pi det viset, och passar nu pfl att i otvetydiga ordalag de-
klarera sin syn pfl iimnet sexualitet och litteratur. Som koda efter beriittel-
sen om de grekiska brottarnas bescik friljer en pikant minnesbild, som med

ilI -u*rk.iptet hette overstelojtnanten ursprungligen Alexander Andersson, vilket sedan fcir
srikerhets skull zindrades till det mindre vanliga Alexander Atleson. I brev till Ragnar Svan-
strom 1/10 1953 ber Hedberg fcirlziggaren efterforska huruvida nflgon dverstelojtnant Alexan-
der Andersson fdrekommer i "Svenska Arm6ns rullor". I samband med ett par uppmrirksam-
made reittsaffrirer under bdrjan av 1950-talet, de sA kallade Kejne- och Haijbyaffiirema, speku-
lerades det flitigt i pressen kring fcirekomsten av homosexuella sammansvdrjningar och
"kamarillor". lJnder dessa 6r skiirptes intoleransen gentemot homosexuella, vilket allts6 av-
speglas iiven i Foto von Blomberg.
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godmodig raljans fiterger hur von Blomberg en gflng uppsrikts av en liittsin-
nig ung dam som onskar bli avbildad med bar civerkropp. Fotografierna
bcir framstiillas i stor upplaga fcir utdelning bland hennes m6nga "vdnner".

Erbjudandet avvisas viinligt men utan all indignation: "Det hade fallit sig
sA l[tt och naturligt att svara henne atthan garna tog henne i djupt dekolle-
tage men att han aldrig gjorde nakenfotografier." (s 133) Som kompromiss
fflr flickan kort ddr man ser "inte mer f,n tredjedelen" av bysten. Episodens
innebdrd kan vril tolkas sfl att heterosexuella pikanterier fir fcirekomma i
Hedbergs romaner, men att det samtidigt finns grdnser som fcirfattaren ej iir
villig att overskrida. Han betackar sig fcir att bli kist som djArv sexualskild-
rare, som en svensk D.H. Lawrence eller Henry Miller. Gdrna antydningar,
men inte brutalt och grovt klarsprflk som spekulativt frossar i detaljer.

Bland besdkarna i atelj6n miirks ocks6 ett ungt brudpar, som dr muntert
uppspelta av bubblande champagne (s 252 ff.). Som fotoobjekt iir paret nfl-
got svflrhanterat, och rollen som medspelande lustigkurre passar illa for
allvarsmannen von Blomberg. Han lfltsas dela gliidjeyran och gor halvhjiir-
tade frirsok att se munter ut. Den avvisande attityden var srikert ocksfl for-
fattarens; vill fdrlaget ha honom till komisk underhflllare och paradoxma-
kare betackar han sig metaforiskt genom denna episod i atelj6n. Beteck-
nande nog blir korten frfln sessionen med brudparet misslyckade och mflste
retoucheras flera gflnger.

Vid ett tillfiille kallas von Blomberg till ett sorgehus for att dar fotogra-
fera ett lik ( s 327 ff.). Den dode har i livet varit hovreittspresident, och
prydd med Serafimerorden representerar han symboliskt en livsstil som
tillhcir det forg6ngna, n6got utddende. Endast med konstlade medel fflr
hovrrittspresidenten sken av liv; bomull i munhila och kinder, diskret fary-
liiggning av liipparna, putsade mustascher. Samtidigt exemplifierar sorge-
husets familj en livsh6llning som var den kristne mystikern Hedberg mot-
bjudande. Bengt Svenninger har i sin bok om Hedberg formulerat karakte-
ristiken "ett slags kompakt kdttslighet i svensk sekulariserad societetsver-
sion".7

Ett enda av de mflnga mcitena mellan yrkesman och kund avlciper dock
lyckligt. Kvinnliga undervisningsrfldet Lyckholm och fotografen finner
varandra i ett avspzint samtal. Det bcirjar med omstiindligt rituell titulering i
tredje person ("drade undervisningsrfldet" osv) och slutar med en stunds
viinskaplig samvaro med titelbortlaggning ("Tack ska du ha., Jag heter
Hedvig", s 324). Genom denna episod framheivs metaforiskt att en fcir-
stielsefullt harmonisk relation mellan forfattare och ldsare fdrvisso tir
ovanlig, men dock kan fcirekomma i enstaka lyckliga fall.

7 Svenninger s 54. I den nzirmast fciregflende romanen, Dromtydning (1952), hade Hedberg
framfijrt sitt mystiska credo. Mystikern Olle Hedberg st6r i centrum fcir framstzillningen i
Bengt Svenningers bok Sprickan i universum (1965).
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Ett litet avspiint mellanspel iir viirt omndmnande. En civerstinna med katt
onskar bli avbildad med sin 2ilskling, och kiirleken delas alldeles tydligt av
forfattaren som sjiilv var en varm vdn av detta siillskapsdjur. Audienssce-
nerna dr annars en svit demaskeringar, diir social konvenans obarmhafiigt
avslojas och visar sig dcilja avgrunder av aggressioner och maktlystnad.
Hiir blir tonen dliremot forsonlig, diirfdr att fdrfattaren tycks kiinna stdrre
respekt fcir katter iin for miinniskor: "Hon betraktade inte sin katt med mo-
derlig omhet. Hennes stolta min tycktes sziga: Jag ar god viin med en katt -

eller rrittare: En katt har valt mig till sin enda vdn." (s 168) Sven Delblanc
har spekulerat n6got desillusionerat kring orsakerna bakom Hedbergs kiir-
lek till just detta djur: "Olle Hedberg holl sig garna med katter, som han
studerade med roat intresse. Kanske var det miinskliga egenskaper han
kiinde igen hos detta stundom smeksamma, alltid grymma djur". (Delblanc
s 71, bi ldtext)

Redan tidigt har von Blomberg anammat en civerlevnadsstrategi som gflr ut
pi att hfllla tyst och diilja sina egna flsikter om viirldens dflrskap. Fotogra-
fen behflller alltsfl fcir sig sjiilv de tankar som forfattaren diiremot formule-
rar frir offentligheten. Htir framhriver Hedberg den avgdrande skillnaden
mellan sina romaner och det konstnzirskap som utgflr frin ett uttalat upp-
drag. Infcir familjen Svantesson beter sig fotografen artigt korrekt, men ro-
manens fcirfattare iterger hans genomskfldande reflexioner. von Blomberg
sriger sig ocksfl frukta "de homosexuella kamarillorna" (s 123), medan
Hedberg i sin egenskap av fri eller fltminstone relativt fri frirfattare pfl
marknaden ej behover iaktta sidan hiinsyn. Som kompromiss framstiiller
von Blomberg ett nigorlunda ansttindigt dubbelportriitt, medan fcirfattaren
iir fri att tfierge tysta omdcimen som "bordellsvin" (s 130) och "pack" (s
131). Med kundkretsen efterstrdvar von Blomberg siimja och samfcirstflnd;
Hedberg diiremot behriver inte personligen mrita liisarna och kan fcirbehilla
sig rzitten att vid behov vara fcirdomande och utmanande.

Det direkta beroendet tvingar von Blomberg att ibland upptriida under-
dflnigt likt en gammaldags hovpoet. Hedbergs beroende av den anonyma
publiken dr mer indirekt och subtilt, men faran fcir opportunistisk anpass*
ning fcireligger hela tiden. Fotografen i sin ateljd tjanar som grdnsdragande
exempel och varning, fcirfattaren tar avstflnd frfln ett beteende som kan fo-
refalla farligt frestande. Rollerna som fri frirfattare och uppdragskonstnzir
hfllls emkilda men kan partiellt sammanfalla som tvfl delvis civerlappande
cirklar. Nrir von Blomberg kallas till luxuos liigenhet pfl Ostermalm fdr att
avbilda hogfiirdig dam i hovdriikt med signerat portrdtt av "gamla dron-
ningen" (dvs Oscar II:s bigotta gem6l Sophia) pfl viiggen (s 107), dA befin-
ner han sig i samma situation som en Kellgren eller Leopold infor den gus-
tavianska aristokratins och hovets besttillare. Hiir kommer inte pi frhga att
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malplacerat flberopa konstniirlig frihet och integritet: "Har fru Kalkberger

nhgra siirskilda rinskningar?" (s 105). Till rflga pfl allt blir resultatet miss-

lyckat eftersom uppdragsgivarna saknar allt vad smak och omdcime heter.

Efter en sfldan publiks fcirviintningar vtigrar alltsi romanfcirfattaren Hed-

berg att anpassa sig, det vore en form av estetisk prostitution - samtidigt

som episoden visar pfl de obestridliga ekonomiska fcirdelarna!

Brflkiga barn mflste se sniilla ut pfl levererade fotografier, medan en rea-

listisk bild diiremot "skulle roat alla utom dem det fcirestiillde" (s 219). Att

romanfcirfattaren fciredrar denna realistiska avbildning framfor den upp-

byggliga och eleganta lognen dr uppenbart. I bittra dgonblick ser von

Blomberg sig som en bedragare vilkens konst till frzimsta uppgift har att

dolja sanningen: "Trtta pi ansiktena noga, noga. Men inte ttinka pfl vad de

egentligen foresteillde utan pfl vad de ville forestiilla. HjAlpa fram sjiilv-

bedriigeriet diir det behcivdes och var mojligt. Gora fltminstone nigon be16-

ten". (s 350) I det dagliga arbetet som "best[llningsfotograf'liknar sig von

Blomberg till och med vid en gamla tiders hovhistoriograf, alltsi en kung-

lig [mbetsman som yrkesmzissigt producerar historiefcirfalskning: "Han

liigger skuggor och dagrar sfl det ser tilltalande ut, fortiger och ljuger upp"
(s 356). Arbetsresultatet mflste bli "vackert likt" beklagar sig fotografen (s

355); i underforst6dd polemik tiinker sig viil Hedberg de egna romanerna

som verklighetslika p6 ett mindre vackert och tillriittalagt siitt.
Det forekommer intressant nog att beskrivningarna av fotografens bris-

ter och tillkortakommanden f6r karaktlir av sjiilvkritiska bekZinnelser. Jag

vill droja vid ett exempel som fcirefaller mig siirskilt tydligt. Nzir von

Blomberg tar sina bilder av litteraturdoktorn Karlsson Erslcif ter sig moti-

vet onekligen mindre inspirerande, modellen forblir "en forgrfimd, sjuk,

knarrig och lite smielak gubbe" (s 93). Arbetet gflr diirfcir undan snabbt
och rutinerat men helt utan inspiration. De rent hantverksmdssiga och me-

kaniska aspekterna framhrivs i denna episod, diir konsten blir en frflga om

erfarenhet och praktiskt yrkeskunnande. Varje lZisare av Olle Hedbergs ro-

maner vet att de ibland kan innehilla transportstriickor med liittflytande

dialog och relation satta med vrigvinnande gles typografi. Mitt intryck zir

att dessa mindre engagerade avsnitt blir fler och lzingre fr6n och med fem-

tiotalets senare hAft. I si fall bekrinner Olle Hedberg hiir en framviixande

konstneirlig svaghet, eller han uttrycker oro infor avtagande skaparkraft och

inspiration i framtiden.

Sven Delblanc har traffande beskrivit Olle Hedbergs stiillning pfl bokmark-
naden 6ren omkring 1950: "Han stod nu pfl toppen av sin popularitet och

vann varje bokhost stora l2isarskaror. Den borgerlighet han skildrade med

ironisk kritik levde 6nnu kvar och kunde med viilbehag kisa om sin egen

klass, utan att ta Ft sig over hcivan av moralismen" (Delblanc s 73). Allt
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tycktes silunda gott och v61, men det skulle snart bli annorlunda. Per Olof
Sundman konstaterade i sitt minnestal i Svenska akademien 1976: "Varje

6r dcir tusentals ltisare av Olle Hedbergs romaner. Varje 6r tillkommer tu-
sentals nya bokliisare som inte kiser Olle Hedberg" (Sundman s 12).

Och sfl har det uppenbarligen fortsatt. Det iir betecknande att Hedberg
ocks6 fcirekom i Svenska Dagbladets serie artiklar om glcimda frirfattare
1996, i ett bidrag av Knut Ahnlund. Vilgot Sjomans stora biografi, Drom-
Qdaren frln 1992, blev en fdrsiiljningsmeissig framging. Samtidigt gav
Norstedts forlag ut nigra av Hedbergs romaner i nya upplagor, ett projekt
som visade sig ftiretagsekonomiskt mindre lyckat. F'cir den lzisande allmiin-
heten hade alltsfl berrittaren blivit betydligt intressantare dn hans beriittelser.

Gciran Hiigg har beskrivit Hedbergs "frirsvinnande fr6n parnassen" som
"nigot av en litteratursociologisk gttta" (Hagg s 497). Det gflr dock att
finna rimliga fcirklaringar. En uppenbar s6dan ar att det tidstypiska och
tidsbundna i romanerna gor ett {riimmande intryck; fcir nutida ldsare iir det
far- och morforzildrarnas antikverade veirld som beskrivs. Som en av de
sista bland svenska fcirfattare iakttar Hedberg envist verbens pluralformer,
personerna niar och tituletar varandra, priser anges inte bara i kronor utan
dven i ciren, det gors tydlig skillnad mellan bildat och obildat folk. Teveap-
parater och datorer dr dnnu inte uppfunna, invandrare 2ir fortfarande ett
ovanligt inslag i gatubilden. En reflexion av von Blomberg visar hur ti-
derna fciriindrats: "Svensken har inget fraimlingshat, mannen pi gatan ar
viinlig och hjiilpsam mot en utlzinning. Det beror v[l p6 att utliinningarna eir
jiimfcirelsevis ffl." (s 223)8

DArtill kommer att det hedbergska spr6ket kring forra seklets mitt tende-
rar afit stelna i oforiinderlighet. Fcirfattaren flterger den jargong som var
kiick och gingbar dfl han var ung, och personerna fortsiitter attuttrycka sig
som man gjorde i Stockholm mellan de bida viirldskrigen. Ldsaren kan
tycka sig ta del av ett sprikhistoriskt dokument, ndstan som en dialektfors-
kares inspelning med en utddende folkspillras idiom i nflgon fjiirran 2ilvdal.
Foto von Blomberg liksom flera andra romaner skrevs i Torremolinos och
Verveln i Ostergcitland, lflngt fr6n det samtida Stockholms forrinderlighet.e
Niir fotografen von Blomberg gcir en utflykt till underklassens civerbefol-

t frr.rt Annlund konstaterar 1996 om den av Hedberg satiriskt skildrade borgerligheten: "Den

eir d6d och forsvunnen nu, och knappt en ging igenkiinnlig f6r den generation som fciddes se-
dan han dcitt." Per-Anders Holkers menar 1999 att" Hedberg kan te sig forflldrad eftersom han
utmanar konventioner som numera spelat ut sin roll. Bengt Svenninger anger 1999 som vikti-
gaste skiil till att Hedberg mer eller mindre fallit i gl6mska: "En fcirklaring ar att hans miljtier
och figurer kan tyckas alltfor tidsbundna och det kan siigas giilla ocksfl hans framstiillningssiitt
och berittarteknik." Svenninger hiivdar ocksfl med all riitt enligt min mening att Hedbergs
sista romaner tyvrirr innebtir en tydlig konstnzirlig avmattning.
e Om tillkomsten av Foto von Blomberg, se brev till Ragnar Svanstrcjm l2l5 Ig53 samt till
Fredrik Btidk 8/5 och ll9 1953.
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kade hyreskaserner p6 Scider pflminner han om Stanley pfl expedition i
mcirkaste Afrika. Bostadshusen liknar fiingelser, de karikerade inv6narna
fcirtalar varandra och lyssnar vid dcirrar, det vimlar av lekande barn som
liknar fiirgldsa grflsparvar: "von Blomberg ryste tlll" (Z2Z).10

Bland Hedbergs 46 bticker ar Foto von Blomberg nr 26 i opuslistan. Hiir
mitt i produktionen intrdder den viindpunkt, di forfattarens popularitet och
prestige bcirjar avta. Utvecklingen kan foljas i fcirlagsarkivets handlingar
och dokument. Upplagan besteimdes till ca 30.000, vilket kan jiimfciras
med den ndrmast foreg6ende boken Dromedning (ca 35.000). Eller Mera
vild rin tam fuFrn 1949, som ingflr i serien om Blenda Heurman,42.000 ex-
emplar. For de tidigare romanerna tillkommer dessutom i flera fall river-
szittningar och nya utgflvor hos bokklubbar; Iris och k)jtnantshjr)rta frfn
1934 gavs sedan ut av Folket i Bild i 100.000 exemplar. Frfln och med Foto
von Blomberg f6r Hedberg ncija sig med mer blygsamma upplagor, och
civersdttningarna blir ocks6 seillsynta. t I

Gentemot samtidens unga och modernistiska diktning fcirhrill sig tradi-
tionalisten Hedberg avvisande, till och med ofcirstflende. I tidningen liiser
von Blomberg en lovordande recension civer en debutants nya diktsamling:
"Det var inte ett lofte, det var en fflrdig mdstare. Den moderna pessimis-
men hade ffltt originella och gripande uttryck" (s 157). Frirlagets reklam-
makare skickar den unge poeten till von Blomberg fdr att konterfejas, och
han visar sig dfl vara groteskt ful och blek med rodlila finnar i pannan. Till
den litterart bildade von Blombergs fcirvflning avslojar sig fcirfattaren Val-
ter Karl6n vara okunnig och foga beliist, ofdrmogen till varje intellektuellt
samtal. Nyfikna frflgor leder till buttra och fAordiga svar, samtidigt som
poeten fcirhflller sig foraktfullt dverlzigsen till de iildre fdrfattare som han
inte kiinner till. Denne illitterata nolla dr en produkt av smart fcirlags-
reklam: "I gflr var han ingenting, en okd.nd yngling, i dag skulle han biira
upp meistarkransen, vara ett kiint namn, en person av betydenhet" (1S8).
Den unge poeten har hamnat i "publicitetens horhus" diir man slutligen
sparkas ut pi gatan eller avancerar till posten som "bordellmammor" (s
18e) .

56 ser den unga litteraturen ut i Hedbergs karikatyr. Det iir inte latt att
avgrira om han syftar pfl en bestiir4d person, men tankarna kan mojligen gfl
till Stig Dagerman som i likhet med Hedberg kom ut pi Norstedts fcirlag. I
s6 fall eir satiren nflgot fcirdrcijd, eftersom Dagerman gjorde sin sensatio-
nella debut redan L945 och den litteriira pessimismen riverhuvudtaget var

r0 Jfr Brandell om det sociala perspektivet i Hedbergs romaner: "Bohemer, bcinder eller arbe-
tare intresserar honom inte. Hans omride iir sliiktet Homo i dess borgerliga och svenska vari-
ant" (Brandell1975, s 141).
ttUppgifter om upplagor frfln Norstedts fcirlagsarkiv, numera i samlingarna hos Svenska
Foretagsminnen i Stockholmsfcirorten Alvik.
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pass6 nlryra flr in pfl femtiotalet. Emellertid torde inte satiren vara riktad
mot n6gon enskild och identifierbar fcirfattare, snarare fflr skalden Karl6n
in corpore representera en ung och pretentios modernistgeneration. Vad
Hedberg reagerar mot dr naturligtvis litteraturens medialisering, att bcicker
blivit en vara som marknadsfcirs pfl samma vis som tandkrtim och hund-
mat. Sjiilv skydde han offentligheten och motsatte sig bestiimt intervjuer
och hemmareportage i pressen. I ett brev till Fredrik B66k berattar Hed-
berg indignerat hur han och hustrun blivit smygfotograferade i Spanien,
varp6 bilderna sfllts och utan hans vetskap blivit publicerade i "den [ckliga
Vecko-Journalen".12

Fotografen von Blombergs atelj6 med dess antika mobler och tjocka
mattor gor ett intryck av diskret forfining och hogre st6nd. Om pengar talas
inte hrigt, fcir betalning hiinvisas lflgm[lt till den expedita frciken Svensson.
Som ett litteriirt tempel och inte som en mflnglarnas saluhall borde det
idealiska forlaget vara beskaffat enligt Hedberg, och sfl var det viil ocksfl
hos anrika Norstedts s6 liinge den med Hedberg ungefiir jiimnflrige Ragnar
Svanstrom (f 1904) svarade for forfattarkontakterna. Svanstrtim var en stor
och uppriktig beundrare av Hedbergs ftirfattarskap, och hailsade varje nytt
manuskript med entusiastiska lovord. Sjoman har trziffande beskrivit pro-
cedurerna i samband med att Svanstrcim irligen mottog ett nytt manuskript
av Hedberg: "Manuskriptet var inte som andra manuskript - en text att
granska och diskutera, det var ett f[rdigt konstverk".13

Redan i borjan av femtiotalet anade tydligen Hedberg att hans privilegie-
rade stiillning pfl forlaget inte var fcir alltid given, och oron fcir framtiden
kommer symboliskt till uttryck i Foto von Blomberg. En ung frciken Enell
intrzider som vikarie med erfarenhet frfln "en tiptop modern atelj6". Hon ef-
terlyser genast fornyelse. Den konservative von Blomberg iir dock inte in-
tresserad av investeringar i ny teknisk utrustning, diirtill iir han fcir gam-
mal: "Har man en g6ng liirt sig laga delikatesser pfl fladdrande triikol sfl ex-
perimenterar man inte. Elektriska spisar zir utmiirkta fcir dem som har till
yrke att ordna massutspisning." (s 250) Fotoatelj6n behciver inga blixtljus
och andra nymodigheter, lika litet som Hedbergs traditionellt utformade
romaner zir i behov av modernistiska experiment. Det iir inte kameran utan

t' gt* tilt Fredrik Btjdk 4/9 1952. Jfr C O Sommars karakteristik i Svensk Litteraturtidskrift

nr 211982, s 3: "Olle Hedberg skydde offentligheten. Han var inte den slags fdrfattare, som

deltar i paneldebatter och gcir intervjuuttalanden i dagens frflgor. Han sliippte praktiskt taget

aldrig in nigon journalist eller pressfotograf i sitt hem."
t' Sjdman, s 354 f. Sjciman ndmner ockSfl att Hedberg i samband med marknadsfciringen intog

en minst sagt gynnad siirstiillning p6 forlaget. Ftirlagschefen Ragnar Svanstrdm lovordar entu-

siastiskt Foto von Blomberg i brev till Hedberg l3l9 1953 och iiven flera fdljande brev, exem-

pelvis 2519 1953 (brevkopior i forlagsarkivet). Si sm6ningom skulle dock en ny generation

fdrliiggare framtriida, och mot slutet av sitt liv fick dfl Hedberg uppleva fcirodmjukelsen att bli

refuserad hos Norstedts diir han gett ut kritikerprisade och siiljande romaner alltsedan den

framgdngsrika debuten med Rymmare ochfasttagare 1930 (Sjiiman s 439).
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mannen bakom kameran som fotograferar. von Blomberg fotograferar som
man gjorde i seklets borjan liksom Hedberg skriver romaner efter gamla
och beprovade metoder.lo Hedberg kan likt den gamle von Blomberg trosta
sig med att aga "ett tillriickligt stort klientel fcir att dra sig fram" (s 250).

Frciken Enell kan ses som representant fdr en ny fdrl2iggargeneration
utan respekt for traditionen. Om svensk historia och iildre litteratur vet hon
inget, hennes kunskaper giiller fr:imst flirt och ntijesliv. I arbetet saknar
hon uthillighet och trottnar fort, i frhga om fotografier iir hon mer intresse-
rad av motiven dn av utformningen. Hon vill giirna skvallra om kunderna,
vilket civerfort till litteriira forhflllanden innebiir att hon som metaforisk
frirliiggare ndrmast fciredrar pikanta nyckelromaner eller (med en sena.re
term) ytliga kiindismemoarer framstiillda av sptikskrivare. Enligt denna ka-
rikatyriska skildring ser Hedberg sm6tt gammelmansaktigt och kverulan-
tiskt framfcir sig hur en kommersialiserad och infantiliserad fcirlagsbransch
i framtiden kommer att styras av illi"tterata ignoranter. Frdken Enell repre-
senterar viil ocksfl en ny forfattargeneration och dtirmed ett hot mot Hed-
bergs position, vilket framgir dfl hon 6ppet talar om sina planer att snarast
vilja overta von Blombergs verksamhet.

Romanen bcirjar med att gamle von Blomberg sover och drtimmer om Ber-
lin vid krigsutbrottet i borjan av augusti 1914. Kriget iir det yttersta beviset
for att vzirlden iir galen: "Ingen reagera.r. Alla finner det fullkomligt i sin
ordning. Det :ir som p6 dflrhuset: Allt gir an." (s 14) Fred rflder visserligen
i det Sverige ddr romanen utspelas, men krigets vflld och skriick gcir sig
alltsi i drdmmen pflminda som forfiirlig mojlighet i folkhemmet. von
Blombergs rridsla for nazismen dr nflgot av ett ledmotiv; dverallt omkring
sig i Stockholm tycker han sig se potentiella sadister och massmtirdare.
Bara att tala med butiksbitriiden kan bli en skakande upplevelse: "De vill
vara elaka. Om de tordes skulle de vara 6nnu elakare. Och tank om de en
ghng blir enrollerade i Gestapo! Den kvinnliga avdelningen var vdrre dn
den manlrga." (s 98 f.)15

von Blomberg ir rzidd, och i ensamheten infinner sig 6ngesten. Vilgot

to Om Hedbergs beundran fdr klassiska romanforfattare som Charles Dickens och Leo Tolstoj

se citat i brev till Bengt Svenninger fltergivna hos Sjoman ss 86, 270, 459. Brevvzixlingen
(Hedbergs ca 30 brev hos Bengt Svenninger, Lund) inleddes omkring 1960 och inneh6ller

alltsi inga direkta kommentarer tlll Foto von Blomberg (uppgift frfln telefonsamtal med Bengt

Svenninger 18/1 2005). "Olle Hedberg skrivei ftjr eftervzirlden" i denna korrespondens, enligt

Sjdmans (s 416) karakteristik. Se ziven Olle Hedbergs sjiilvbiografiska bok Mitt liv var en

drdm, passim och exempelvis s 80 f. Med syftning pfl de svenska tiotalisterna jzimftirs Hed-

berg av Gunnar Brandell med "den foregflende generationen av romanforfattare vilkas teknik

han nristan oforrindrad har overtagit" (Brandell1975, s 145).
tt Redan 1939 utkom Hedbergs antinazistiska satir Ut med blondinernal Om denna roman

och Hedbergs syn pA tysk militarism och dess samband med nazismen se Holkers ing6ende

studie i Svensk Litteraturtidskrift 1983.
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Sjoman har i sin bok om Hedberg omndmnt "paranoiska motiv" i Foto von
Blomberg, och han hiivdar - srikert med ratta - att fcirfattaren genom att
skildra huvudpersonens skriick infcir nazismen f6.r "utlopp for den egna, ir-
rationella" ingesten (Sjoman s 498 f.;t6 Angesten dr dock inte enbart irl:a-
tionell, fcirfoljelsemanin visar sig ocksfl hrigst motiverad eftersom vrirlden
ju verkligen framstflr som galen. Denna fdrfoljelsemani sprider sig likt en
epidemi, och drabbar exempelvis den praktiska frciken Svensson som sfl
expedit sktiter riikenskaperna i atelj6n. Hon anser sig vara offer for en
komplott och uir overtygad om att huset pfl Drottninggatan bevakas av mys-
tiska fiender. I dessa reaktioner kdnner von Blomberg igen sig sjiilv:
"Framfcir sina cigon sflg han sin egen mardrcim i karikatyr" (s 206). Fdrfril-
jelsetemat fflr allt stcirre plats i romanens senare del, och i avslutningen for-
muleras insikten att "sfl 

96r det till pfl jorden. Vi iir alla fdrfciljda" (s 398).
Varken nuet eller framtiden inger hopp, blittre dil att ty sig till det for-

g6ngna. I brev till forlagschefep Svanstrcim 5ll0 1953 kommenterar Hed-
berg den nya romanens omslag: "Till Karl-Erik Forsberg skickar jag idag
en bok om grottmilningar. Kanske kan han ffl n6got uppslag ur den. En an-
nan mcijlighet iir den korsfiiste juden som Zurbarinhn mhlat." Id6en med
grottmilningar fcirverkligades i stiliserad form, och dessa f,.terkommer
ocksfl ledmotivisktt Foto von Blomberg.lT

I ungdomen fick von Blomberg en gflng i uppdrag att fotografiskt il-
lustrera ett bokverk om fcirhistoriska grottmilningar, nflgot som avgjorde
hans yrkesval. Det betonas flera g6nger i romanen att de urflldriga bilderna
utgor en sliende kontrast till von Blombergs egna efemiira alster, bestiill-
ningsfotografierna. Deras konstnrirliga kvalitet ar riverleigsen, inga mo-
derna reproduktioner eller fotografiska avbildningar kan ge en sann fcire-
stiillning om deras skcinhet. Nuets bekymmer fcirsvinner dfl von Blomberg
ffn tala om dessa konstverk som existeratr tiotusentals 6r, dven om han till-
fiilligt fcirtvivlar d6 samtidens grzisligheter och "nazismens istid" forvand-
lat intresset fcir de paleolitiska l2imningarna till "en kuriositet, ett tillfiilligt
raststzille fcir tanken, inte mer ett livsintresse" (s 150). Men nazismens tu-
senflrsrike gflr under efter tolv korta men fasansfulla flr medan de under-
bara grottmfllningarna dnnu best6r. Eller som Esaias Tegn6r en g6ng skal-
dade: "Hvad vflldet mfl skapa iir vanskligt och kort, det dor som en storm-
vind i ricknen bort."

I litteraturen motsvaras grottmfllningarna av eviga klassiker och friljesla-

" fft O"fUfanc s 73: "En civerkdnslighet pfl griinsen till paranoia kan finna ett civertygande
korrelat i den landsflyktige judens eviga skrzick, s6 i Foto yon Blomberg".
tt Olle Hedbergs bibliotek iir ej bevarat och bokbestindet kan allts6 inte rekonstrueras (Sjci-
man s 67 f .), men sannolikt avses n6gon bok av den krinde franske arkeologen abb6 Breuil
(1877-1961), som ocksfl nd.mns i romantexten s 222. Nflgra av dennes arbeten utkom i svensk
<iversiittning.
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gare som Homeros, Dante, Shakespeare. De forhistoriska bilderna gjorde
von Blomberg till fotograf; leisningen av klassikerna gjorde Hedberg till
forfattare. Det innebtir inte att han sjiilv aspirerar pil att vara deras like,
hans egna romaner iir tidsbundna bruksprodukter liksom von Blombergs
fotografier. Hedberg kan fcirvisso inte vinna evig bercimmelse som bildska-
parna i Altamira eller litteraturhistorisk ryktbarhet som ordkonstens kano-
niserade mdstare. Grottmfllningar och litterzira klassiker tjiinar deiremot
som inspiration och trcist, deras existens gcir att Hedberg-Blomberg formflr
leva och arbeta vidare.

I romanens slut tycks si tillvaron rasa samman kring den arme von
Blomberg, men han finner di trcist genom att i tanken fly genom tiden och
rummet till den avltigsna grottan i Altamira: "Tjugofem d trettiotusen flr
tillbaka. Det rir sjuhundrafemtio d niohundra generationer." Och sfl har han
dnnu en trost: "Arbetet. Han hade mycket arbete. Hela kviillen och halva
natten. Han skulle framkalla." 56 slutar romanen, med en bekiinnelse till
den litterrira och konstnairh ga tradrtionen samt till det egna strdvsamma ar-
betet. Dessa sista ord vill jag garna se som Hedbergs trostande budskap till
sig sjiilv, att lzisa och att skriva framstflr som livets enda mening i en absurd
och kaotisk viirld. I romanens upplosning formuleras ocks6 ett manande
budskap till lzisarna, eller miinskligheten om man sfl vill.

Den patetiska och ndrmast desperata maningen med dess kursiverade
slutkliim (s 403) sammanfattar den livssyn eller moral som det envetna lii-
sandet och skrivandet slutligen leder till: "Bettink livets korthet och att vi
snart ska do. Vi har viil iind6 inte kommit hit bara fdr att plhga varann? -

Ndgot kan vi vcil cindd vcilja sjcilva?" Citatet visar pfl en avgtirande skillnad
mellan bildmakaren Wilhelm von Blomberg, allmrinhetens motvillige tja-
rrare, och den trots allt frie forfattaren och ordkonstndren Olle Hedberg.
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SUMMARY

Verbal andVisual Art in Olle Hedberg's Novel Foto von Blomberg

This essay deals with the Swedish author Olle Hedberg's (1899-1914) novel Foto
von Blomberg, which was published in the autumn of 1953. Hedberg was literary
very productive and published no less than 46 novels in his lifetime, and around the
middle of the 20'h century he was definitely one of the most popular authors in Swe-
den.

In Foto von Blomberg the protagonist is a Jewish refugee from Nazi Germany,
who has established himself as a well-known photographer in Stockholm. The
novel describes his contacts with those clients who present themselves in the studio
to be portrayed. My essay tries to demonstrate the close relation between Hedberg
the author and von Blomberg the fictitious character.

As a professional von Blomberg reproduces reality in pictures, while Hedberg in
his profession makes use of words. By describing the work done in the photo- :
grapher's studio Hedberg covertly problematizes his own position as a productive

and commercially successful producer of widely read novels for the literary market.
In many ways the text emphasises this connection between the verbal art of Hed-
berg and the visual art of von Blomberg. The clients of the photographer appear in 

:

person, they pose, express their requirements and finally pay for the desired
product. The dependence on the public's preferences is described as immediate,
direct, without euphemistic paraphrases.

The analysis of this essay has borrowed the conception of "audience scenes"
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from the study of theatre and drama, i.e. a pattern of action where the principal
character stays on the scene while the interlocutors vary. To the studio of von
Blomberg clients with different expectations arrive by turns. Metaphorically Hed-
berg thereby gives shape to his relations with the reading public and the literary
market, at the same time as he dissociates himself from the kind of art produced on
demand practised by the photographer. In the novel the protagonist is confronted by
the purchasers in a succession of illuminating examples, but the author also turns
polemically against those values coming into expression in the professional life of
von Blomberg. The "audience scenes" are analysed as a suite of specifications of
aesthetic positions and programmatic declarations. The author hides himself in the
darkness of the photographer's studio; the descriptions of this milieu contain veiled,
indirect confession and self-criticism. The novel is here used to find a third alterna-
tive beyond the obvious extremities. To simply give the public what it wants is of
course highly objectionable, and the romantic myth of the heroically suffering artist
lacks all relevance on the modem book market. The question is easy to formulate
but difficult to answer: how can an author win recognition from a vast reading pub-
lic with necessary income as a consequence, and at the same time be a serious
writer with his good artistic conscience still intact. This is the main problem in this
novel, according to my point of view.

As a young man von Blomberg once received a commission to make photo-
graphic illustrations for a book about prehistoric paintings in caves. Many times in
the novels these ancient pictures are mentioned as contrasts to the ephemeral works
of the photographer. The equivalent of the cave paintings in the history of literary
are the great classics; the prehistoric pictures made a photographer of von Blom-
berg, while reading of the classics made an author of Hedberg. This does not mean
that he aspires to be their equal, his own novels are time-bound as well as the
products of von Blomberg. Hedberg himself cannot expect eternal fame like the
picture-makers of Altamira or literary renown like the canonised masters of verbal
art. On the other hand, cave paintings and literary classics can offer inspiration and
consolation, their existence give Hedberg-von Blomberg necessary strength to live
and work.

That is the end of the novel, a confession to literary and artistic tradition but also
to the author's own laborious work. To read and to write stands out to be the mean-
ing of life in a chaotic world.

Address of Author:
Professor Conny Svensson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Box 632,75126 Uppsala



196 Conny Svensson


