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Goethe, Hugo och Strindberg
Reflektioner med anledning 

av en utställning

Av THOM AS HALL

Bildkonstnärer är ofta briljanta skribenter; det vet var och en som haft an
ledning att läsa konstnärsbrev. Många författare är också skickliga bildska
pare, något som framgick vid en utställning teckningar och målningar av ej 
mindre än 1 12  brittiska och irländska författare, som förra året arrangerades 
av National Book League i London.1 När man talar om diktare som bildska
pare är det dock främst tre namn som stiger fram, nämligen Goethe, Hugo 
och Strindberg. Orsaken är väl dels de tre diktarnas ledande positioner inom 
sina språkområden, dels den intensitet med vilken de engagerade sig i bild- 
skapande. Alla tre har också under det senaste decenniet genom publikatio
ner och utställningar uppmärksammats i egenskap av bildkonstnärer.

Inom Nationalmuseum i Stockholm har planer länge funnits att i en ut
ställning sammanföra arbeten av Goethe, Hugo och Strindberg, ett projekt 
som kunde förverkligas hösten 1974. För första — och säkert för lång tid 
enda — gången fanns alltså möjlighet att på ett ställe jämföra de tre diktarna 
som bildskapare.* 2 Den följande framställningen baserar på de förarbeten 
som gjordes inför utställningen och på iakttagelser från denna. Tyngdpunk
ten vilar — liksom i utställningen — på Goethedelen. Framhållas bör att syftet 
ej är att behandla de tre diktarnas relationer i vidare mening till bildkonsten 
utan enbart deras egna arbeten.

Föreliggande uppsats har tillkommit i nära 
samverkan med överintendent Bengt Dahl- 
bäck, initiativtagare till och drivande kraft 
bakom Nationalmuseums utställning Goethe- 
Hugo-Strindberg hösten 1974, för vilken 
uppsatsförfattaren var kommissarie. Värde
ringen av de tre diktarnas insatser som bild
konstnärer baserar sig till väsentlig del på 
diskussioner med förste intendent Per Bjur- 
ström. Fröken Märta Sahlbergs generösa hjälp 
har varit ett ovärderligt bistånd såväl vid ar
betet med utställningen som vid färdigställan
det av denna uppsats.
1 Se katalogen Pen as Pencil, Drawings and

Paintings by British Authors with a preface by 
Lawrence Durrell, Kruishoutem u. å. [1973]. 
Se också A Second Talent, An exhibition of 
drawings and paintings by writers, The arts 
club of Chicago, November 15 through De
cember 3 1 ,  19 7 1.
2 Se katalogen Goethe, Hugo, Strindberg, dik
tare, bildkonstnärer, Nationalmusei utställ
ningskatalog nr 382, Stockholm 1974 (citeras 
Stockholm) samt Diktaren som bildkonstnär, 
Goethe-Hugo-Strindberg, Årsbok för Statens 
konstsamlingar 2 1 , Uddevalla 1974 (redigerad 
av Börje Magnusson).



8 Thomas Hall

Kring Goethe och hans mångsidiga verksamhet finns som bekant en enorm 
litteratur, ofta med utpräglat personhistorisk inriktning, där de självbiogra
fiska skrifterna, det stora efterlämnade materialet av brev och dagböcker 
samt de av Eckermann och andra nedtecknade uttalandena penetrerats och 
analyserats från många olika utgångspunkter. Goethes tecknande har dock 
ägnats ett ganska begränsat intresse3 — förmodligen beroende på att teck
ningarna varit svårare att bearbeta och överblicka än det skriftliga materialet, 
som praktiskt taget i sin helhet länge förelegat i tryck.

Nu har detta hinder undanröjts genom att Nationale Forschungs- und Ge- 
dänkstätten der klassischen deutschen Literatur i Weimar, som förvaltar 
Goethes miljö och hans efterlämnade papper, givit ut ett corpusverk i tio 
band med reproduktioner, dock tyvärr av dålig teknisk kvalitet, av samtliga 
drygt 2 600 bevarade teckningar.4 Därmed har Goethes konstnärliga verk
samhet fått en dokumentation, som i fullständighet har få motsvarigheter 
till och med bland konsthistoriens mest kända namn. Verket ingår som ett 
led i ett forskningsprogram med syfte att infoga de klassiska tyska diktarna, 
främst Goethe och Schiller, i DDR:s officiella historieschema som historiskt 
nödvändiga vägröjare för den borgerliga revolutionen och därmed indirekt 
för den socialistiska och alltså värdefulla delar av den socialistiska kulturen.5 
Corpusverket är dock fritt från ideologiska resonemang; det innehåller före
dömligt faktiska och koncentrerade kommentarer, utarbetade av Gerhard 
Femmel, som också sammanställt en avslutande volym med de ungefär tusen 
passager i brev, dagböcker, självbiografiska skrifter och nedtecknade utta
landen, där Goethe berör sitt tecknande — ibland i form av lakoniska anteck
ningar som »gezeichnet», ibland i utförliga kommentarer. I volymen har 
även medtagits samtida omnämnanden av och uttalanden om Goethes teck
nande. Den följande framställningen bygger — förutom på studier av de ca 
100 originalblad som ställdes till Nationalmuseums disposition i samband 
med utställningen — främst på corpusverket, som veterligen ej tidigare ut
nyttjats för en översikt av Goethes utveckling som tecknare.6

I

3 Det viktigaste arbetet — en »Habilitations
schrift» med titeln Goethe als Zeichner, Eine 
Studie unter besonderer Berücksichtigung der Ita
lienischen Reise, framlagd i Jena 1946 av Alfred 
Hirth — har aldrig tryckts och är ej tillgänglig 
utanför DDR. Bland viktigare tryckta arbeten 
kan nämnas Willi Drost, Goethe als Zeichner,
Potsdam u. ä. [1932], Arnold Federmann, 
Goethe als bildender Künstler, Stuttgart und
Berlin 1932; Otto Kletzl, Ideale Landschaften 
des Zeichners Goethe, Jahrbuch des freien 
deutschen Hochstifts, Frankfurt a. M. 19 32 -  
33; Ludwig Münz, Goethes Zeichnungen und 
Radierungen, Wien 1949 och Hans Wahl,

Goethe als Zeichner der deutschen Landschaft 
1776-86, Erfurt 19 5 1. För vidare litteratur
hänvisningar, se bibliografierna i de olika 
corpusdelarna (se följande not).
4 Corpus der Goethezeichnungen I-VII, Leipzig 
i958ff.
5 Det mest auktoritativa uttrycket för denna 
syn på Goethe torde vara Helmut Holtzhauers 
intressanta om än på många punkter till in
vändningar uppfordrande Goethe-Museum, 
Leben und Zeit Goethes in Dokumenten, Leipzig 
1969.
6 I Årsbok för Statens konstsamlingar 1974 
har Gerhard Femmel publicerat en viktig upp-
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Goethe i sitt arbetsrum i Frankfurt. Date
ring osäker. Blyerts, akvarellerad penn
teckning i svart, 17 0 X 114 . Stockholm nr 5; 
C I: 93·

Från Goethes barndom och tonår är mycket få blad bevarade. För att få 
grepp om hans tecknande under denna tid är man därför huvudsakligen hän
visad till hans egen relation i Dichtung und Wahrheit. Här får man in
trycket, att han — i varje fall periodvis — ägnade ett betydande intresse åt 
teckning. Redan i hans mångsidiga grundutbildning ingick systematisk teck- 
ningsträning. »Zeichnen müsse jedermann lernen», ansåg fadern Johann 
Caspar, som höll strängare på tecknings träningen än på musikundervis
ningen.7 Under en period övade man en timme per dag med lärare; till en 
början att dra streck så att de bildade först delar av ansikten och till slut 
hela ansikten, sedan att kopiera förlagor, bl. a. av Charles le Brun. Fadern, 
som tidigare ej tecknat, övade själv som föredöme för barnen.8 Denna exer
cis tycks ej ha förkvävt Goethes böjelse att teckna. Med syfte på sina

sats om Goethes teckningar. Teckningarna be
handlas dock där efter ämnen och Goethes ut
veckling som tecknare berörs ganska summa
riskt. Den äldre litteraturen om Goethe som 
tecknare (jfr not 3) har bl. a. av tidsskäl och 
svårigheter att få fram arbetena knappast alls 
utnyttjats. Den torde också till stor del vara 
föråldrad efter corpusverkets publicering. I 
corpusverket finns för varje teckning angivet 
eventuella omnämnanden i tidigare littera-

tur. — Citat ur brev, dagböcker och uppteck
nade uttalanden sker med angivande av num
mer i Corpus VII (.Die Zeugnisse), som, i enlig
het med Femmels egen praxis, fortsättningsvis 
anförs med bokstaven Z. För övriga Goethe- 
citat anges dels Z-nummer, dels sida i använd 
utgåva av respektive skrift.
7 Dichtung und Wahrheit, Seulberg/Taunus 
1965, s. 107 (Z 5).
8 Ibidem, s. 104 f. (Z3).
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tidiga tonår betonar han, att ögat var det organ, med vilket han framför de 
övriga uppfattade omvärlden.

Ich hatte von Kindheit auf zwischen Mahlern gelebt, und mich gewöhnt, die G e
genstände wie sie in Bezug auf die Kunst anzusehen. Jetzt, da ich mir selbst und der 
Einsamkeit überlassen war, trat diese Gabe, halb natürlich, halb erworben, hervor; 
wo ich hinsah erblickte ich ein Bild, und was mir auffiel, was mich erfreute, wollte 
ich festhalten, und ich fing an auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeich
nen. Es fehlte mir hierzu nichts weniger als alles; doch blieb ich hartnäckig daran, 
ohne irgend ein technisches Mittel, das Herrlichste nachbilden zu wollen, was sich 
meinen Augen darstellte. Ich gewann freilich dadurch eine grosse Aufmerksamkeit 
auf die Gegenstände, aber ich fasste sie nur im Ganzen, in so fern sie Wirkung tha- 
ten; und ebenso wenig mich die Natur zu einem descriptiven Dichter bestimmt hatte, 
eben so wenig wollte sie mir die Fähigkeit eines Zeichners fürs Einzelne verleihen.

Fadern, som satte målarkonsten högt, var, berättar Goethe, förtjust över 
sonens lidelsefulla tecknande efter naturen, men ändå kom skillnaderna i 
deras läggning i dagen:

. . . .; denn es war mir fast unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes, weisses, 
völlig reines Papier zu gebrauchen; graue, veraltete, ja schon von einer Seite be
schriebene Blätter reizten mich am meisten, eben als wenn meine Unfähigkeit sich 
vor dem Prüfstein eines weissen Grundes gefürchtet hätte. So war auch keine Zeich
nung ganz ausgefüllt; und wie hätte ich denn ein Ganzes leisten sollen, das ich wohl 
mit Augen sah, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, das ich zwar kannte, aber 
dem zu folgen ich weder Fertigkeit noch Geduld hatte. Wirklich war auch in diesem 
Puncte die Pädagogik meines Vaters zu bewundern. Er Fragte wohlwollend nach mei
nen Versuchen, und zog Linien um jede unvollkommene Skizze: er wollte mich da
durch zur Vollständigkeit und Ausführlichkeit nöthigen; die unregelmässigen Blätter 
schnitt er zurechte, und machte damit den Anfang zu einer Sammlung, in der er sich 
dereinst der Fortschritte seines Sohnes freuen wollte. 9

Och efter en resa 1764 klippte fadern sönder sonens skisser och samman
fogade dem med hjälp av en bokbindare till så långt möjligt enhetliga kom
positioner; Goethe fick fylla ut bilderna med blommor, stenar och bergskon
turer.1

Under sin första universitetssejour — Leipzig 1765-68 — ägnade Goethe 
ett endast måttligt intresse åt sin huvuduppgift, juridiska studier, men desto 
mer åt andra ting — exempelvis teckningsstudier på akademien som privat
elev hos Adam Friedrich Oeser. Denne var i sin egen konst exponent för en 
något urvattnad rokoko men hade undervisat några av nyklassicismens pion
järer, främst Winckelmann, och hade själv intresse för konstteori och antik 
konst.* 1 2

När Goethe i Dichtung und Wahrheit summerar betydelsen av Oesers 
undervisning finner han, att den förmedlade idéer snarare än praktiska fär
digheter. »Von den Gesichtern und Körpern selbst überlieferte er uns mehr

9 Ibidem, s. 203 ff. (Z6).
1 Ibidem, s. 205 f. (Z8).
2 Om Oeser, se bl.a. Eberhardt Hempel,

Baroque Art and Architecture in Central Europe, 
London 1965, ss. 1 16  och 288.
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Goethes »Gartenhaus» i Weimars park, 1779/1780. Blyerts, laverad pennteckning i svart och 
brunt, 218X 298. Stockholm nr 18; C l: 220.

die Ansichten als die Formen, mehr die Gebärden als die Proportionen. Er 
gab uns die Begriffe von den Gestalten, und verlangte, wir sollten sie in uns 
lebendig werden lassen.» »Die Mängel, an denen jeder litt, sah er recht gut 
ein; er verschmähte jedoch, sie direct zu rügen, und deutete vielmehr Lob 
und Tadel indirect sehr lakonisch an.»

Nun musste man über die Sache denken und kam in der Einsicht schnell um vieles 
weiter. So hatte ich z. B. auf blaues Papier einen Blumenstrauss, nach einer vorhan
denen Vorschrift, mit schwarzer und weisser Kreide sehr sorgfältig ausgeführt, und 
theils mit Wischen, theils mit Schraffiren das kleine Bild hervorzuheben gesucht. 
Nachdem ich mich lange dergestalt bemüht, trat er einstens hinter mich und sagte: 
Mehr Papier! worauf er sich sogleich entfernte. Mein Nachbar und ich zerbrachen 
uns den Kopf, was das heissen könne: denn mein Bouquet hatte auf einem grossen 
halben Bogen Raum genug um sich her. Nachdem wir lange nachgedacht, glaubten 
wir endlich seinen Sinn zu treffen, wenn wir bemerkten, dass ich durch das Inein
anderarbeiten des Schwarzen und Weissen den blauen Grund ganz zugedeckt, die 
Mitteltinte zerstört und wirklich eine unangenehme Zeichnung mit grossem Fleiss 
hervorgebracht hatte. Übrigens ermangelte er nicht, uns von der Perspective, von 
Licht und Schatten zwar genugsam, doch immer nur so zu unterrichten, dass wir uns 
anzustrengen und zu quälen hatten, um eine Anwendung der überlieferten Grundsätze 
zu treffen. Wahrscheinlich war seine Absicht, an uns, die wir doch nicht Künstler 
werden sollten, nur die Einsicht und den Geschmack zu bilden, und uns mit den Er
fordernissen eines Kunstwerks bekannt zu machen, ohne gerade zu verlangen, dass 
wir es hervorbringen sollten. Da nun der Fleiss ohnehin meine Sache nicht war: denn
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es machte mir nichts Vergnügen als was mich anflog, so wurde ich nach und nach 
wo nicht lässig doch missmuthig, und weil die Kenntnisse bequemer ist als das Thun, 
so liess ich mir gefallen, wohin er uns nach seiner Weise zu führen gedacht.3

Under Leipzigvistelsen studerade Goethe även etsningsteknik för kop- 
parstickaren Johann Michael Stock.

Meine Neigung hatte sich wieder auf die Landschaft gelenkt, die mir bei einsamen 
Spaziergängen unterhaltend, an sich erreichbar und in den Kunstwerken fasslicher 
erschien als die menschliche Figur, die mich abschreckte. Ich radirte daher unter 
seiner Anleitung verschiedene Landschaften nach Thiele und andern, die obgleich 
von einer ungeübten Hand verfertigt, doch einigen Effect machten und gut aufge
nommen wurden. Das Grundiren der Platten, das Weissenstreichen derselben, das 
Radiren selbst und zuletzt das Ätzen, gab mannichfaltige Beschäftigung, und ich war 
bald dahin gelangt, dass ich meinem Meister in manchen Dingen beistehen konnte. 
Mir fehlte nicht die beim Ätzen nöthige Aufmerksamkeit, und selten dass mir etwas 
misslang; aber ich hatte nicht Vorsicht genug, mich gegen die schädlichen Dünste 
zu verwahren, die sich bei solcher Gelegenheit zu entwickeln pflegen, die mich nach
her eine Zeit lang quälten. Zwischen solchen Arbeiten wurde auch manchmal, damit 
ja alles versucht würde, in Holz geschnitten. Ich verfertigte verschiedene kleine 
Druckerstöcke, nach französischen Mustern und manches davon ward brauchbar ge
funden. 4

På hösten 1768 återvände Goethe till föräldrahemmet i Frankfurt för ett 
och ett halvt års konvalescens efter en svår sjukdom. Också under denna 
period tycks han ha ägnat åtskillig tid åt teckning, bl. a. rumsinteriörer och 
stadsbilder — och den alltjämt lika engagerade fadern anlitade en professionell 
konstnär att påbättra perspektivet i sonens improvisationer.5

Föga finns, som nämnts, kvar av Goethes ungdomsteckningar. De bevarade 
bladen är ofta skisser, detaljer, som man kan förstå utmanade ordningssinnet 
hos en person med — att döma av skildringen i Dichtung und 'Wahrheit — 
så pedantisk läggning som Goethes far. Stilen är spänd och pretiös — barn
domens teckningsträning har knappast befruktat hans förmåga utan är snarare 
ett ok, som han inte lyckas lyfta av. Teckningarna präglas av mödosamma 
försök till noggrann avbildning utan vilja eller förmåga att ta fram det karak
teristiska.6

3 Dichtung und Wahrheit, s. 281 f. (Z 12). En 
likartad värdering av Oesers undervisning ger 
Goethe redan 1770 i ett brev till Ph. E. Reich
(Z35).
4 Ibidem, s. 294E (Z25).
5 Ibidem, s. 3 12  ff. (Z 31).
6 Ovanstående karakteristik gäller de första 
sextio, sjuttio teckningarna i C l, dvs. i princip 
det material som av Femmel bedömts med 
säkerhet tillkommet före Strasbourgvistelsen. 
I vissa av dessa teckningar kan dock iakttas en 
tendens mot en friare stil (exempelvis vad gäl
ler nr 4 1 , 42 och 50). — Framhållas bör att 
Femmels dateringar delvis baserar sig på sti

listiska bedömningar. En sådan metod inrym
mer flera felkällor, bl. a. att till synes besläkta
de teckningar förs samman trots att en be
tydande tidsintervall legat mellan deras till
komst, varvid konstnärens utveckling kommer 
att framstå som mer konsekvent än vad den i 
själva verket varit. Dessutom: om man utnytt
jar på stilistiska grunder daterade teckningar 
för en analys av konstnärens stilutveckling 
finns alltid faran att glida in i ett cirkelresone
mang. Även om Femmels dateringar i allmän
het förefaller väl underbyggda, måste de allt
så användas med försiktighet.
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Cesriuspyramiden i månsken. Februari 1788. Blyerts, laverad pennteckning i svart och 
brunt, 13 6 x 3 8 . Stockholm nr 40; C 11:3 32 .

Viktig i Goethes utveckling är uppehållet i Strasbourg 17 7 0 -7 1. Huvud
syftet med vistelsen var att fullfölja de juridiska studierna men Goethe för
mådde som alltid intressera sig för mycket — han studerade naturvetenskap
liga ämnen och genom bekantskapen med Herder väcktes hans intresse för 
Homeros, Shakespeare och tysk folkdiktning. Ett djupt intryck på honom 
gjorde också Strasbourgs gotiska katedral, som föranledde honom till den 
1772 publicerade Von deutscher Baukunst, konsthistoriskt viktig ge
nom sin starkt positiva värdering av gotiken.7 Däremot tycks Goethe knap
past alls ha tecknat under Strasbourgvistelsen — det enda blad som med 
säkerhet kan föras till denna tid är två bilder av prästgården i Sesenheim.8 
Teckningarna gör ett till valhänthet gränsande intryck — det är först skild
ringarna av ritterna till Friederike i Dichtung und Wahrheit som ger 
bladen liv. I Sesenheim fick Goethe för övrigt nytta av sin teckningsskolning
— genom att göra en uppmätningsritning och — med hjälp av en fackman — 
ett ombyggnadsförslag för den förfallna prästgården uppväckte han stor väl
vilja hos Friederikes far, som blev så förtjust att han också bad Goethe att 
dekorera prästgårdschaisen »mit Blumen und Zierrathen», ett företag som 
dock fick mindre lyckosam utgång, som man från det lokala apoteket fått 
färger som ej ville torka.9

Under de följande fyra åren, 17 7 1-7 5 , uppehöll sig Goethe i Frankfurt
— frånsett kortare resor och en tids domstolspraktik i Wetzlar. Till namnet 
var han utövande jurist — men denna verksamhet sköttes i huvudsak av fa
dern. I stället var det en tid av läsning, studier, förälskelser och författarskap. 
Under dessa år av intensiv aktivitet tycks Goethe — att döma av brevbelägg

7 Goethe kände senare föga entusiasm för
denna skrift och ville som bekant ej låta den
ingå i sina samlade verk. — Jfr  även den egen
artade episoden i Dichtung und Wahrheit, då 
Goethe träffar dombyggnadsuppsyningsman- 
nen och får tillfälle att kopiera »originalrit
ningarna» till kyrkan (s. 4 5 1; Z  38). Goethes 
kopior har veterligen ej bevarats men medel-

tida ritningar — förmodligen dem Goethe såg 
— finns ännu i domkyrkans ägo.
8 Stockholm nr 6; 0 1 :8 3 -8 4 . På Stockholm 
nr 6 (C 1:84) finns följande påskrift, förmod
ligen av Friederike Brions hand: »Monsieur 
Monsieur Goethe å Strasbourg».
9 Dichtung und Wahrheit, s. 4 13  ff.; Z  36-37.
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och Dichtung und Wahrheit — periodvis ha ägnat sig ät teckning. I 
Dichtung und Wahrheit berättar han visserligen frän en vandring längs 
Lahn pä hösten 17 7 1 en episod, som han själv — halvt skämtsamt — tycks 
uppfatta som en slutpunkt för ungdomstidens konstnärsdrömmar.

Mein Auge, geübt die mahlerischen und übermahlerischen Schönheiten der Land
schaft zu entdecken, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der bebusch
ten Felsen, der sonnigen Wipfel, der feuchten Gründe, der thronenden Schlösser 
und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Flusses, der in einiger Tiefe und Entfer
nung unter mir, von reichem Weidengebüsch zum Theil verdeckt, im Sonnenlicht 
hingleitete. Da stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände würdig 
nachahmen zu können. Zufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken 
Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiefen Grunde der Seele gleichsam be
fehlshaberisch hervor: ich sollte dieß Messer ungesäumt in den Fluß schleudern. Sähe 
ich es hineinfallen, so würde mein künstlerischer Wunsch erfüllt werden; würde aber 
das Eintauchen des Messers durch die überhängenden Weidenbüsche verdeckt, so 
sollte ich Wunsch und Bemühung fahren lassen. So schnell als diese Grille in mir auf- 
stieg, war sie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarkeit des Messers zu 
sehn, das gar manche Geräthschaften in sich vereinigte, schleuderte ich es mit der 
Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach dem Flusse hin. Aber auch hier mußte ich 
die trügliche Zweideutigkeit der Orakel, über die man sich im Alterthum so bitter 
beklagt, erfahren. Des Messers Eintauchen in der Fluß ward mir durch die letzten 
Weidenzweige verborgen, aber das dem Sturz entgegenwirkende Wasser sprang wie 
eine starke Fontaine in die Höhe, und war mir vollkommen sichtbar. Ich legte diese 
Erscheinung nicht zu meinen Gunsten aus, und der durch sie in mir erregte Zweifel 
war in der Folge Schuld, daß ich diese Übungen unterbrochner und fahrlässiger an
stellte, und dadurch selbst Anlaß gab, daß die Deutung des Orakels sich erfüllte. 1

Men redan månaderna kring årsskiftet 1772-73  tecknar han åter — nu i 
Darmstadt tillsammans med J. H. Merck.2 »Ich bin ietzt ganz Zeichner habe 
Muth und Glück», skriver han i december till Herder och liknande formule-

1 Ibidem, s. 502 f.; Z 4 1 .  Även Werther ger 
vid ett tillfälle uttryck för den väl ej ovanliga 
impulsen inför ett skönt landskap att önska sig 
förmåga att återge det i bild: »Wenn das liebe 
Thal um mich dampft, und die hohe Sonne an 
der Oberfläche der undurchdringlichen Fin
sterniß meines Waldes ruht, und nur einzelne 
Strahlen sich in das innere Heiligthum stehlen, 
ich dann im hohen Grase am fallenden Bache 
liege, und näher an der Erde tausend man- 
nichfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; 
wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwi
schen Halmen, die unzähligen unergründli
chen Gestalten der Würmchen, der Mückchen 
näher an meinem Herzen fühle, und fühle die 
Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach 
seinem Bilde schuf, das Wehen des Allieben- 
den, der uns in ewiger Wonne schwebend 
trägt und erhält; mein Freund! wenn’s dann

um meine Augen dämmert, und die Welt um 
mich her und der Himmel ganz in meiner 
Seele ruhn wie die Gestalt einer Geliebten; 
dann sehne ich mich oft und denke: ach könn
test du das wieder ausdrücken, könntest du 
dem Papiere das einhauchen, was so voll, so 
warm in dir lebt, daß es würde der Spiegel 
deiner Seele, wie deine Seele der Spiegel des 
unendlichen Gottes! -  Mein Freund — Aber 
ich gehe darüber zu Grunde, ich erliege unter 
der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erschei
nungen.» (Die Leiden des jungen Werthers, 
Seulberg/Taunus 1965, s. 9E; Z  66.)
2 I ett brev av 2 7 .1 1 . 17 7 2  frän Caroline 
Flaschland tili Herder berättas följande: »Un
ser guter Goethe ist hier, lebt und zeichnet. . .  
Es ist bei Merck eine Akademie; sie zeichnen 
und stechen in Kupfer zusammen.» (Z42.)
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Huvudstudier efter antika skulpturer. Vinter 1787-88? 
Pennteckning i brunt, 150X246. Stockholm nr 50; C III: 
158.

ringar återkommer i andra brev.3 Och i ett brev från Herder till Caroline 
Flaschland, dennes blivande hustru, berättas följande: »Goethe ist noch hier 
und lernt Merck zeichnen . . .  Er denkt noch ein Maler zu werden, und wir 
rieten ihm sehr dazu. Da ihm doch alle Tugenden fehlten, sagte er, so wollte 
er sich auf Talente legen.»4 Vid samma tid gör han också en vinjett till första 
delen av en Ossianutgåva.5 På sommaren 1774 tecknar han under en resa på 
Rhen tillsammans med Merck6 och på hösten samma år försöker han sig på 
att måla i olja.7 Han gör också med framgång porträtteckningar och silhuet
ter av umgängesvänner.8 Mot slutet av Frankfurttiden tecknar han hos måla
ren Georg Melchior Kraus, som ger honom kritik och också korrigerar och 
förbättrar hans skisser.9

3 5 .12 .177 2  (Z 44). Jfr  också brev till Johann 
Christian Kestner den 15 och 17 .1 .17 7 3  (Z48 
och 49).
4 5 .12 .177 2  (Z43). Och någon gång under 
1773 skriver han till J. G. Röder: »Die bilden
den Künste haben mich nun fast ganz. Was ich 
lese und treibe tuh ich um ihrentwillen, und 
lerne täglich mehr, wie viel mehr wehrt es in 
allem ist, am kleinsten die Hand anlegen und 
sich bearbeiten, als von der vollkommensten 
Meisterschaft eines andern kritische Rechen
schaft zu geben.» (Z 60.)
5 C VI b: 272.
6 Dichtung und Wahrheit, s. 508 (Z79).
7 »Heut schlägt mir das Herz. Ich werde 
diesen Nachmittag zuerst den Oel Pinsel in die
Hand nehmen! — Mit welcher Beugung An
dacht und Hoffnung drück ich nicht aus, das 
Schicksaal meines Lebens hängt sehr an dem 
Augenblick, es ist ein trüber Tag!», skriver 
Goethe i ett brev av den 2 0 .1 1 .17 7 2  (Z84). 
Jfr  också brev tili Kestner av den 2 1 . 1 1  (Z 86). 
I Dichtung und Wahrheit kommenterar 
Goethe sitt försök som målare på följande sätt:
» .. . ich mahlte einige einfache Stilleben nach 
dem Wirklichen, auf deren einem ein Messer
stiel von Schildpat mit Silber eingelegt, 
meinen Meister, der mich erst vor einer Stun
de besucht hatte, dergestalt überraschte, daß 
er behauptete, es müsse während der Zeit 
einer von seinen untergeordneten Künstlern 
bei mir gewesen sein.

Hätte ich geduldig fortgefahren mich an 
solchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht 
und Schatten und die Eigenheiten ihrer Ober
fläche abzugewinnen, ich hätte mir eine ge
wisse Praxis bilden und zum Hohem den Weg 
bahnen können; so aber verfolgte mich der 
Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten 
anzufangen, ja sogar das Unmögliche leisten 
zu wollen, und ich verwickelte mich bald in 
größere Unternehmungen, in denen ich 
stecken blieb, sowohl weil sie weit über meine 
technischen Fähigkeiten hinauslagen, als weil 
ich die liebevolle Aufmerksamkeit und den 
gelassenen Fleiß, durch den auch schon der 
Anfänger etwas leistet, nicht immer rein und 
wirksam erhalten konnte.» (s. 509; Z85.)
8 Dichtung und Wahrheit, s. 579 f. (Z92).
9 »Goethe will oft zu mir kommen und bei 
mir zeichnen, welches ich ihme sehr gerne er
lauben werde.» »Er hat seit einem Jahr viel 
gezeichnet, und auch etwas gemalt», skriver 
Kraus i ett brev av den 5 .3 .1775 (Z97). Och i 
Dichtung und Wahrheit berättar Goethe, dock 
förmodligen främst med syfte pä de sista 
Frankfurtmänaderna, dvs. tiden efter Schweiz- 
resan (se nedan): »Wie er [G. M. Kraus] nun 
überall zuthätig war, so förderte er bei seiner 
nunmehrigen Rückkehr nach Frankfurt meine 
bisher nur sammelnde Kunstliebe zu prakti
scher Übung. Durch eine gewisse Naturanlage 
und Übung gelang mir wohl ein Umriß, auch 
gestaltete sich leicht zum Bilde was ich in der
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Christiane Vulpius, 1788/89. Blyerts, penn
teckning i brunt, 2 3 1X 18 5 .  Stockholm nr 62;
C IV  b: 34·

Av denna uppenbarligen ej ringa produktion har bara bevarats några tiotal 
blad.1 Stilen är nu mer flytande, handlaget ej lika ansträngt som tidigare. 
Landskap och arkitekturvedutor dominerar. I enstaka blad — i exempelvis 
en snabbt nerkastad pennskiss av Schloss Höchst — tycker man sig ana ett 
personligt tonfall.* 2 Mer utförda teckningar — till exempel en akvarellerad 
blyertsteckning av samma motiv — gör genast ett mer dilettantiskt intryck.3 
Om viss rutin vittnar en del små porträtteckningar, bl. a. en bild av en 
okänd flicka,4 vilket bör sammanställas med att när Goethes tecknande vid

Natur vor mir sah; allein es fehlte mir die 
eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Be
streben, dem Umriß Körper zu verleihen 
durch wohl abgestuftes Hell und Dunkel. 
Meine Nachbildungen waren mehr ferne 
Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine 
Figuren glichen den leichten Luftwesen in 
Dante’s Purgatorio, die, keine Schatten wer
fend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich
entsetzten. Durch Lavaters physiognomische
Hetzerei — denn so darf man die ungestüme 
Anregung wohl nennen, womit er alle Men
schen, nicht allein zur Contemplation der 
Physiognomien, sondern auch zur künstle
rischen aber pfuscherhaften praktischen

Nachbildung der Gesichtsformen zu nöthigen 
bemüht war -  hatte ich mir eine Übung ver
schafft, die Porträte von Freunden auf grau 
Papier mit schwarzer und weißer Kreide dar
zustellen. Die Ähnlichkeit war nicht zu ver
kennen, aber es bedurfte die Hand meines 
künstlerischen Freundes, um sie aus dem dü- 
stern Grunde hervortreten zu machen.» 
(s. 695 f.; Z  1 13 , jfr också s. 694; Z  112 .)
1 Jfr  de kronologiska tabellerna. C I, s. i n  
och VI b, s. 172.
2 C I: 103.

C 1: 1 02.
4 Stockholm nr 1; C 1: 9 5.
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Faust I, prolog i himlen. 
Datering osäker. Penteck- 
ning i svart och brunt,
2 1 s X 3 34. Stockholm nr 97; 
C IV b : 222.

denna tid omnämns i brev så framhålls ofta hans förmåga som porträttör.5 Det 
intresse Goethe vid denna tid ägnade åt porträtt har delvis sin förklaring i 
hans kontakter med Lavater och studier av dennes fysionomilära. Samman
fattningsvis: de bevarade bladen från de sista Frankfurtåren markerar trots 
vissa framsteg knappast någon genomgripande förändring från tonårsteck- 
ningarna. De är amatörteckningar av konventionellt slag, som på intet sätt 
återspeglar upphovsmannens förtrogenhet med och intresse för samtida och 
äldre konst och originalitet som konstskribent.

På ett i många Goethe-biografier återgivet blad ser man en ung man vid ett 
skrivbord.6 Bakom hans rygg står ett målarstaffli — men det gör intryck att 
vara mer dekorativt attribut — en markering av konstnärsambitionerna — än

5 »Viele Schattenbilder und auch andere G e
sichter in Profil macht er, trifft öfters recht gut 
die Gleichkeit», skriver Kraus om Goethe i
det ovan citerade brevet av den 5 .3.1775 
(Z97). Och själv berättar Goethe i Dichtung 
und Wahrheit: »Zu jener Zeit aber ging bei 
mir das Dichten und Bilden unaufhaltsam mit
einander. Ich zeichnete die Porträte meiner 
Freunde im Profil auf grau Papier mit weißer 
und schwarzer Kreide. Wenn ich dictirte oder 
mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen 
der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer 
Umgebung; die Ähnlichkeit war nicht zu ver
kennen, und die Blätter wurden gut aufge
nommen. Diesen Vortheil haben Dilettanten 
immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. 
Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch 
fühlend, griff ich wieder zu Sprache und 
Rhythmus, die mir besser zu Gebote 
standen.» (s. 579 f ;  Z  92.) Och i ett brev frän 
J. G. Zimmermann tili J. K. Lavater frän 1776

sägs följande: »Meiner Tochter Schattenbild 
von Göthe gezeichnet, ist vortrefflich; unend
lich besser als das, welches Passavant hier ge
macht hat, welches wirklich in Vergleichung 
mit jenem eine Carrikatur ist.» (Z 114 .)  Jfr  
också brev tili Kestner av den 1 5 .1 .17 7 3
(Z48).
6 Stockholm nr 5; C I: 93. Detta blad kan dock 
möjligen vara tillkommet före Strasbourgvis- 
telsen (jfr Z  31). Mer påtaglig atelieratmosfår 
finns i en teckning som Goethe i mars 1775 
dedicerade till Gräfin zu Stollberg med orden: 
»Geseegnet der gute Trieb der mir eingab 
statt allen weitern Schreibens, Ihnen meine 
Stube, wie sie da vor mir steht, zu zeichnen.» 
(CVIb: 174.) Denna teckning motsvarar väl 
Goethes egen beskrivning av sin »Frankfurter 
Dachstübchen» som en »Künstlerwerkstatt» 
där väggarna var »mit halbfertigen Arbeiten 
besteckt und behängen» {Dichtung und Wahr
heit, s. 580; jfr C V Ib : 174).

2 —754291 Samlaren
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avsett för praktiskt bruk. Teckningen har ibland antagits vara självporträtt 
av Goethe i arbetsrummet i Frankfurt. Även Werther betraktar sig gärna som 
konstnär.7 — men han tycks sällan teckna, och när han skall återge Lottes 
drag, vill det inte lyckas.8 Att teckna, skapa bilder var något Goethe uppfat
tade som en naturlig del av skalden/humanistens verksamhet, något som drog 
honom men som samtidigt ingav honom en känsla av vanmakt och som 
kanske bl. a. därför förblev ett biintresse. »Ich könnte jetzt nicht zeichnen, 
nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Mahler gewesen als in diesen 
Augenblicken», skriver Werther9 och uttrycker säkert därmed en känsla 
Goethe ofta haft.

1775 var ett kritiskt år i Goethes liv. Han var tjugofem år och efter Wer
ther en berömd författare. Ändå måste framtiden ha tett sig oviss. En tradi
tionell ämbetsmanna- eller juristkarriär lockade honom föga. Relationerna 
till fadern var långt från problemfria. Situationen komplicerades av att han i 
april ingick förlovning med Lili Schönemann — men ändå hesiterade inför det 
avgörande steget in i en konventionell borgerlig existens. I ett försök att fa 
perspektiv på sin situation gjorde han i juni 1775 en resa till Schweiz, som 
blev av avgörande betydelse för hans utveckling som tecknare. Uppenbar
ligen helt utan konstnärliga anspråk — enbart för att minnas och för glädjen 
att teckna — gör han en serie landskapsstudier, där den gnetiga detalj avbild
ningen viker för en önskan att gripa helheten, stämningen.1 Dessa blad har, 
trots bristande teknik, en stark personlig prägel, som gör att man gärna vill 
betrakta dem som Goethes första arbeten med egen bärighet.2 Det oftast

7 »Ich bin so glücklich __ , das meine Kunst
darunter leidet.» {Die Leiden des jungen Wer- 
thers, s. 9; Z  66.) »Da dir so sehr daran gelegen 
ist, dass ich mein Zeichnen nicht vernach
lässige .. .»  (s. 37; Z68). »Das Beste, was ich 
hier gethan habe, ist mein Zeichnen.» (S. 68; 
Z 6 9 .)
8 Die Leiden des jungen Werthers, s. 38 (Z 68).
9 Ibidem, s. 9 (Z 66).
1 C I: 10 8 - 13 1 . 16 av dessa teckningar åter
fann Goethe i en mapp i sitt bibliotek i sam
band med att han behandlade Schweiz resan i 
Dichtung und Wahrheit (se Carl Rulaiid, 
Goethes Reiseskizzen aus der Schweiz 1773,  
Goethe-Jahrbuch 1892, s. 94ff.). I ett i okto
ber 18 2 1 upprättat schema skriver Goethe 
med speciell syftning på en blyertsteckning av 
en stuga vid Vierwaldstätter See (C I: 114 ): 
»Schwache Versuche nach der Natur gezeich
net und der Skitze gleich auf demselben Blatte 
mit Beschreibung nachzuhelfen, wodurch aus 
beyden nichts wird.» När det aktuella avsnittet 
av Dichtung und Wahrheit sludigen skrevs 
1830/31 har han en motsatt bedömning av 
teckningarna från Schweiz: »Drang und Eile 
zugleich nöthigten mich zu einem wunderba

ren Hülfsmittel: kaum hatte ich einen interes
santen Gegenstand gefaßt und ihn mit weni
gen Strichen im Allgemeinsten auf dem Papier 
angedeutet, so führte ich das Detail, das ich 
mit dem Bleistift nicht erreichen noch durch
führen konnte, in Worten gleich daneben aus 
und gewann mir auf diese Weise eine solche 
innere Gegenwart von dergleichen Ansichten, 
daß eine jede Localität wie ich sie nachher in 
Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen 
mochte, mir alsobald vorschwebte und zu G e
bote stand.» (Dichtung und Wahrheit, s. 676; 
Z  107.)
2 Beaktas bör givetvis att vi idag ser på skisser 
på ett annat sätt än man gjorde på 1700-talet — 
att vad som då uppfattades som arbetsmaterial 
i våra ögon kan vara ett fullbordat konstverk. 
Att Goethe själv — i varje fall ibland — kände 
att en skiss kan vara överlägsen en i detalj ut
förd teckning tycker man sig ana i de schwei
ziska teckningarna och i en del av de tidiga 
Weimarbladen. Det tycks också framgå av ett 
brev till Charlotte von Stein av den 10 .8 .1776 , 
där han skriver: »Ich schick Ihnen die Stüzzer- 
bacher Zeichnung unvollendet, denn ich 
fürcht ich Verderb sie.» (Z 148.)
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reproducerade bladet gjordes i passet på S:t Gotthard på morgonen den 22 
juni 1775, då Goethe stod i valet att fortsätta till Italien eller återvända till 
Lili Schönemann och Frankfurt.3 I en utförlig skildring i Dichtung und 
Wahrheit av denna morgon berättar Goethe följande om teckningens till
komst:

Ich hatte mich an dem Fusspfad, der nach Italien hinunter ging, niedergelassen 
und zeichnete, nach Art der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch 
weniger ein Bild geben konnte: die nächsten Gebirgskuppen, deren Seiten der her
abschmelzende Schnee mit weissen Furchen und schwarzen Rücken sehen liess. In
dessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedächtnis unaus
löschlich geblieben. 4

På bladet har Goethe egenhändigt skrivit »Scheide Blick nach Italien vom 
Gotthard d. 22 Juni 1775».

Goethe valde att återvända till Lili Schönemann, men förlovningen bröts 
snart, och i november lämnade han Frankfurt för att på inbjudan av hertig 
Karl August bege sig till Weimar. Det var ett ungt och dynamiskt hov som 
välkomnade Goethe — en motsats till handelsstaden Frankfurt med dess 
borgerliga societet. Också den fysiska miljön var en annan. Frankfurt var en 
sluten, kompakt stad, som i allt väsentligt ännu bevarade sin medeltida karak
tär, medan Weimar var en öppen stad som utan skarpa gränser flöt in i det 
omgivande skogs- och bergslandskapet, en av Tysklands skönaste trakter.5

Goethes besök i Weimar var avsett som tillfälligt, men han blev kvar som 
hertigens vän och förtrogne och snart också som medarbetare i administra
tiva och politiska angelägenheter. Det som präglade Goethes liv under de 
första åren i Weimar var — förutom de intensiva naturupplevelserna — främst 
förhållandet till Charlotte von Stein. Mellan dem uppstod en högspänd emo
tionell och intellektuell kontakt, som framkallade en eruption av dikter, brev 
och teckningar. Liksom under Schweizresan tecknar Goethe nu inte primärt 
för att skapa konst utan som ett slags dagboksanteckningar — för att doku
mentera miljöer, syner, stämningar — eller som brevbilagor för att kunna 
dela sina upplevelser med Charlotte von Stein. »Ich hab heute den ganzen 
Tag für dich gezeichnet», skriver han i augusti 17766 och liknande formule
ringar förekommer i flera andra brev från denna tid. På hösten samma år 
skriver han exempelvis:

Hier liebe Frau den Rest von allerley Bildnerey, die mein Herz unter Ihrer Re
gierung vollbracht hat. Ich wollt dass das der lezte Transport wäre, und ich aufhören 
könnte Sie zu plagen durch meine unhimmlische Gegenwart. Mit allem dem schick 
ich auch noch Papier mit für Himmel Hölle und Fegefeuer. 7

3 Stockholm nr 7; C I: 120.
4 Dichtung und Wahrheit, s. 673 h (Z 106).
5 Detta upplever man ännu idag tack vare att 
Weimar undgått såväl svårare krigsskador som 
vår tids stadsplanerare.
6 8.8.1776 (Z 145).

7 November 1776 (Z 16 1). Den 2.8 .1776 
skriver Goethe: »Hunderttausendmal bist du 
um mich gewesen ich hab nur für dich ge
zeichnet. Zwar wenig, aber mein Herz 
drinne ...» . (Z 142.)
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Från Goethes första elva år i Weimar, dvs. tiden före den italienska resan, 
finns ungefår 200 blad bevarade, säkert bara en mindre del av vad han gjorde 
att döma av dagböckerna och brevens otaliga »gezeichnet».8 Barn- och ung- 
domsteckningarnas låsning i skolmässigt manér är nu helt borta. Exakt 
verklighets återgivning är inte längre det primära. I en lätt flytande, mjuk, 
diffus stil söker han kvarhålla exempelvis en morgon i trädgården,9 raster i 
det fria1 eller stämningar kring sitt »Gartenhaus», författarverkstaden i Wei
mars park.* 1 2 En plats dit Goethe ofta återvände var det lilla bergssamhället 
Ilmenau.3 I det nära Ilmenau belägna Kickelhahnmassivet vandrar han för 
att ensam i den monumentala naturen innesluta sig i sin kärlek till Charlotte 
von Stein. Här tillkommer en rad blad, bl. a. den 22 (eller möjligen 23) juli 
1776 en av hans mest kända teckningar, den så kallade Dampfende Täler 
bei Ilmenau.4 Drygt fyra år senare — den sjunde september 1780 — skrev 
han under en vistelse på Ilmenau Über allen Gipfeln ist ruh. Dagen innan 
— den sjätte september — hade han i ett brev till Charlotte von Stein anspe
lat på en teckning som inte kan vara annat än Dampfende Täler bei 
Ilmenau:

Die Sonne ist unter. Es ist eben die Gegend von der ich Ihnen die aufsteigenden 
Nebels zeichnete iezt ist sie so rein und ruhig, und so uninteressant als eine grose 
schöne Seele wenn sie sich am wohlsten befindet.

Wenn nicht noch hie und da einige Vapeurs von den Meulern aufstiegen wäre die 
ganze Scene unbeweglich. 5

Om lätta värmedimmor slöjar landskapet i teckningen tycks dikten — 
liksom brevet — förmedla höstkvällens stilla klarhet. Men gemensam för 
dikt och teckning är miljön och den intensiva känslan av samhörighet med 
naturen. Flera liknande paralleller finns — exempelvis mellan Die Harz
reise och en kolteckning av Broeken i månljus6 — där en upplevelse eller 
miljö givit upphov till såväl dikt som teckning. I några fall verkar teckningar 
simultanskapelser till dikter, exempelvis en laverad pennteckning från 
Weimars park7 till An den Mond och skisser från nattliga raster till lltne-

8 I september 1777 skriver Goethe själv till 
Charlotte von Stein: »Mir ist gestern was auf 
gefallen, in meinem Diarium steht so offt: ich 
habe gezeichnet, und es will sich immer nichts 
finden was ich gezeichnet habe, aus er den Paar 
Dingen die Sie haben.» (Z 2 18 .)
9 Stockholm nr 50; C I: 22 1.
1 Stockholm nr 24 och 25; C I: 240 och 295.
2 Stockholm nr 17 och 18; C I: 195 och 220. 
Personerna på den förra teckningen har tolkats 
som Goethe själv med Charlotte von Stein och 
hennes son Fritz.
3 I ett brev till Merck av den 12 .8 .1776  skri
ver exempelvis Wieland: »Goethe ist mit dem
Herzog nach immer in Ilmenau, und zeichnet
Tag und Nacht die ganze Hennebergische

Natur ab — unbekümmert, dass die Welt, die 
er vergessen hat, so viel von ihm und gegen 
ihn spricht.» (Z 149.)
4 Stockholm nr 12 ; C I: 145. På bladet finns 
följande egenhändiga påskrifter av Goethe: 
»Ewiges Denkmal. An jedem Gegenstand 
suche erst die Art ihn auszudrucken. Keine 
allgemeine Art gilt.»
»Ach so drückt mein Schicksaal mich,
Daß ich nach dem unmöglichen strebe.
Lieber Engel, für den ich nicht lebe, 
zwischen den Gebirgen leb ich für dich.»
5 Z 30 0 .
6 Stockholm nr 9; C I: 190.
7 Stockholm nr 17 ; C I: 195.
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nau. Överhuvud utgör dikter, teckningar, brev och dagboksanteckningar 
från denna tid en homogen, svårdelbar enhet.8

Det kan ifrågasättas, om inte dessa landskapsstudier från den första Wei- 
martiden utgör höjdpunkten i Goethes tecknande — ett slags förromantisk, 
personlig, känslotonad landskapskonst utan egentliga paralleller inom den 
»professionella» konsten, där lands kap sframställningar vid denna tid, i den 
mån de alls förekommer, ofta präglas av en torr klassicism.9

Med reservation för de ovan antydda dateringsproblemen1 tycks stäm- 
ningslandskapen med få undantag tillkomna under senare delen av 17 7 0  
talet. Från tiden kring 1780 finns en serie idylliserande teckningar, ofta före
ställande förfallna gårdar eller stugor.2 Dessa teckningar, som uppenbarligen 
gjordes med större konstnärliga pretentioner än naturstämningarna, är ganska 
konventionella och har inte samma direkta anknytning till diktningen, även 
om de i sin art också kan sägas vara uttryck för »Sturm und Drang». Före
bilderna är närmast att söka i det borgerligt realistiska måleri, som utbilda
des i Holland på 1600-talet och segt levde kvar i flera av Nordvästeuropas 
köpmansstäder. Det är alltså denna konsttradition, som i efter bildningar och 
epigonverk bör ha varit rikt representerad i burgna hem i Frankfurt under 
Goethes barndom, som han ännu i trettioårsåldern har som ideal.3 Antikens

8 En lysande tolkning av denna period i 
Goethes liv ges i Algot Werins tyvärr enbart 
på svenska publicerade Goethe lyrikern, Lund 
1967.
9 Ur Briefe aus der Schweiz (från resan 1779) 
kan citeras några som ger en låt vara kanske 
något överdriven bild av den intensitet med 
vilken Goethe tidvis engagerade sig i land- 
skapsteckning: »Seh’ ich eine gezeichnete, 
eine gemahlte Landschaft, so entsteht eine 
Unruhe in mir, die unaussprechlich ist. Die 
Fußzehen in meinen Schuhen fangen an zu 
zucken, als ob sie den Boden ergreifen woll
ten, die Finger der Hände bewegen sich 
krampfhaft, ich beiße in die Lippen, und es 
mag schicklich oder unschicklich sein, ich 
suche der Gesellschaft zu entfliehen, ich werfe 
mich der herrlichen Natur gegenüber auf 
einen unbequemen Sitz, ich suche sie mit 
meinen Augen zu ergreifen, zu durchbohren, 
und kritzle in ihrer Gegenwart ein Blättchen 
voll, das nichts darstellt und doch mir so un
endlich werth bleibt, weil es mich an einen 
glücklichen Augenblick erinnert, dessen Selig
keit mir diese stümpferhafte Übung ertragen 
hat. Was ist denn das, dieses sonderbare Stre
ben von der Kunst zur Natur, von der Natur 
zur Kunst zurück? Deutet es auf einen Künst
ler, warum fehlt mir die Stätigkeit?» (Z277.)
1 Jfr  not 6, s. 12.
2 Exempelvis Stockholm nr 10, 1 1  och 25

(CI: 232, 233 och 240). De »låga» motiven 
idealiserades redan 1775 1 en bekant dikt till 
Merck (Z 95):
Hier schick ich dir ein theures Pfand 
Das ich mit eigner hoher Hand 
Mit Zirckel rein und Lineal 
Gefertigt dir zur Zeichen Schaal.
Und auch zu festem Krafft und Grund 
In einer guten Zeichen Stund.
Nimm’s lieber Alter auf deine Knie 
Und dencke mein wenns um dich schwebt 
Wie es in Sympatien hie 
Um mein verschwirbelt Hirngen lebt.
Geb Gott dir Lieb zu deinem Pantoffel 
Ehr iede Krüpliche Kartoffel 
Erkenne iedes Dings Gestalt 
Sein Leid und Freud Ruh und Gewalt 
Und fühle wie die ganze Welt 
Der grose Himmel zusammen hält.
Denn du ein Zeichner, Colorist,
Haltungs und Ausdrucks Meister Bist.
3 Som en programförklaring för denna grupp 
teckningar kan citeras några rader ur ett brev 
till konstnären Friedrich Müller av den 
12 .6 .1780: »In diesen Gegenden, wo so wenig 
Sommer ist, wo das Laub so kurze Zeit schön 
bleibt, wo man das Bedürfnis des Schattens 
der Quellen, der feuchtlichen Zufluchtsörter 
so selten fühlt, wo die Gegend selbst gemein 
ist und nur allenfalls ein schon vollkommnes 
Künstler Auge zur Nachahmung reizt, (denn
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och renässansens konst intresserade honom före den italienska resan främst 
från teoretisk synpunkt, ej som stöd i de egna försöken.

Goethes anseende som porträttör tycks närmast ha förstärkts under de 
första åren i Weimar — att döma av en rad superlativa omdömen om hans 
förmåga till porträttlikhet.4 Bland de relativt få bevarade porträtteckningarna 
från denna period bör kanske speciellt nämnas en skiss av skådespeler
skan Corona Schröter i sömn5 — den gör intryck av ögonblicksbild men tycks 
ändå förmedla mycket av modellens personlighet. Att Goethe tecknat Char
lotte von Stein framgår av brev och dagböcker6 — ett omsorgsfullt utfört 
blad har ibland antagits vara ett porträtt av henne.7

En tredje grupp utgör de rent avbildande, dokumenterande teckningarna, 
exempelvis botaniska, geologiska och anatomiska studier.8 De bevarade bla
den av denna typ är dock relativt få från tiden före den italienska resan. Näm
nas kan också en teckning av ett hus, som brandskadats, möjligen vid en elds
våda där Goethe i egenskap av ansvarig för hertigdömets brandförsvar 
personligen lett släckningsarbetet — gjord med en exakthet och omsorg som 
vore den bilaga till en oly eks rapport.9

Goethes tillvaro i Weimar var till slut dominerad av ämbetsgöromål och 
sällskapliga förpliktelser,1 ett tillstånd som i längden tedde sig svåruthärdligt 
för en person, som aldrig tvivlade på att han var utvald till något annat än 
ett konventionellt liv med konventionella förpliktelser och bindningar. Lik
som flera gånger tidigare beslöt sig Goethe för ett flyktartat uppbrott. Kloc
kan tre på natten den 3 september 1786 lämnade han Karlsbad, där han

freilich ist am Ende nichts gemein was trefflich 
nachgeahmt wird) hier gewöhnt man sich 
leicht an eine Liebschaft zu Dingen die man 
immer sieht, unter allen Jahrs- und Tagzeiten 
sich selbst gleich findet, denen das Enge, Be
schränkte Bedürfniss noch einen besonderen 
Reiz giebt und woran sich Haltung Licht und 
Reflexspiel leichter Buchstabieren lassen. Ich 
meine verfallne Hütten, Höfgen, Strohdächer, 
Gebälke und Schweinställe. Man ist in glück
lichen Stunden oft an solchen Gegenständen 
vorbeigegangen, findet sie zur Nachahmung 
immer bereit da stehen, und da man gerne von 
der Welt und den Prachthäusern in das Nied
rige flieht, um am Einfachen und Beschränk
ten sich zu erholen, so knüpft man nach und 
nach so viel Ideen auf solche Gegenstände, 
daß sie sogar zauberischer als das Edle selbst 
werden. Ich glaube, daß es den Niederländern 
in ihrer Kunst so gegangen ist.» (Z294.) 
Goethes intresse för den av bl. a. av den mel
lansvenska naturen inspirerade landskaps
målaren Allart van Everdingen framgår av en 
rad brev till Charlotte von Stein (8, 10 och 
12 .3 .17 8 1  och 1 .1 . 17 8 2 ; Z  324-326 och 354). 
4 »Dein Porträt, von Goethe gezeichnet, ist

so schön, dass ich beinahe jaloux bin», skriver 
K. von Imhof till sin hustru 1.7 .17 7 6  (Z 127) 
och Wieland berömmer i en rad brev en mi
niatyr utförd av Goethe — »wunderbar cha
rakteristisch und unstreitig das einzige, das 
mich nur leidlich getroffen». (Wieland i brev 
till J . W. L. Gleim i september 1776, tili Merck 
av den 5 .7 .1776  och tili Lavater av den 29.7. 
1776; Z  152 , 128 och 139).
5 Stockholm nr 14; C I: 292.
6 Jfr  en dagboksnotis för 24 .3 .1777  (Z 180) 
och ett brev från K. von Imhof av den 1.7 . 
1776  (Z 127).
7 Stockholm nr 16; C I: 291.
8 C I: 3 1 1 - 3 1 8 ;  C Vb, passim.
9 Stockholm nr 8; C I: 142. Teckningen har 
uppenbarligen utnyttjats som förlaga för en 
etsning (jfr C l: 16 1).
1 Under de sista åren av den första Weimar
perioden tycks Goethe teckna ganska lite men 
han deltar i och undervisar vid den på hans ini
tiativ inrättade teckningsakademien (jfr bl. a. 
brev till Karl August och Lavater av den 4 res
pektive 1 4 . 1 1 . 1 7 8 1 ,  Z  347 och 349, samt dag
boksanteckningar för den 7 .1 1 . 1 7 8 1  och 
2 .1 .17 8 2 , Z  348 och 355).



tillfälligt befann sig för att under antaget namn, målaren Jean Philippe Möller, 
bege sig till Italien.

Ej många Italienresor är så väl dokumenterade som Goethes. I dagböcker, 
brev och teckningar fixerade han sina intryck och reflektioner, och i Weimar 
bearbetade han några decennier senare materialet till Italienische Reise. 
Efter sju resdagar nådde Goethe italiensk mark och antecknade »Es ist mir, 
als wenn ich hier geboren och erzogen wäre und nun von einer Grönlands
fahrt, von einem Walfischfang zurückkäme.»2 Efter kortare uppehåll i Vi
cenza, där han studerade Palladio, och i Venedig begav han sig direkt till 
Rom. »Die Begierde nach Rom zu kommen, war so gross, wuchs so sehr 
mit jedem Augenblicke, dass kein Bleiben mehr war, und ich mir nur drei 
Stunden in Florenz aufhielt.»3 I Rom stannade han drygt ett och ett halvt år 
— frånsett en resa i Syd-Italien på våren 1787 och en del kortare vistelser i 
Roms omgivningar.

Goethes verksamhet i Italien var mångsidig. Varje generation Italienfarare 
söker sin epok i det förflutna och vad Goethe främst ville se var givetvis 
antiken. I andra hand intresserade han sig för de konstnärer som ansågs stå 
antiken närmast — Palladio och de romerska högrenässanskonstnärerna.4 
Men han försummade ej andra konstperioder — med geniets energi gick han 
in för allseende, inte bara av konst utan även av stadsmiljöer, landskap, folk
liv och naturförhållanden. Han gjorde en rad botaniska, anatomiska och geo
logiska iakttagelser och arbetade på flera av de stora sorgespelen (Iphigenie, 
Egmont och Tasso). Han hann också utöver sina digra dagsprogram — 
det är kanske det som mest imponerar på en nutida Italienresenär — skriva 
ner sina iakttagelser i långa brev och dagboksanteckningar.

Stor del av Goethes tid upptogs av tecknande — omkring 800 blad, dvs. 
inemot en tredjedel av hans bevarade teckningar tillkom under de knappa 
två åren i Italien.5 Bara landskapsteckningarna uppgår till mer än fyrahundra 
blad och utgör därmed en dryg hälft av den italienska produktionen.6 Den 
resterande delen utgörs av arkitekturvedutor samt studier efter arkitektur
fragment, skulpturer, naturföreteelser, vetenskapliga planschverk osv.7 Den 
vanligaste tekniken torde vara blyerts, men ofta förekommande är också 
laverade pennteckningar i svart eller brunt (givetvis ofta i kombination med 
blyerts). Akvarell förekommer på ett mindre antal blad.

Önskan att dokumentera syner och förhoppningen att lyckas skapa bilder
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2 Italienische Reise herausgegeben und erläu
tert von Herbert von Einem, textkritisch 
durchgesehen von Erich Trunz, Hamburg 
19 5 1, s. 26.
3 Ibidem, s. 1 2 5 f.
4 Signifikativt är att Goethe bara dröjde tre 
timmar i Florens, där de mer bekanta monu
menten i allmänhet är från ungrenässansen.
5 Med tanke på att Goethe tycks ha varit an-

gelägen att bevara sitt italienska material ter 
det sig sannolikt att de förlorade bladen är 
relativt få.
6 C II: 1-4 16  och VI b: 50-94.
7 C III: 1 -2 7 1  samt vissa teckningar i Vb och 
VIb. — Inom respektive ämnesområden har 
teckningarna ordnats kronologiskt. Att inom 
ramen för denna undersökning diskutera 
Femmels dateringar är ej möjligt.
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av konstnärlig betydenhet utgör — om än i varierande proportioner under 
olika faser av vistelsen — drivkraften bakom Goethes tecknande — frånsett 
en stark, spontan tecknarglädje.8 I studieteckningarna är avbildningen och 
det därmed förbundna noggranna iakttagandet det centrala — även om exem
pelvis de många studierna efter antika skulpturer gjordes ej bara av konst
historiskt intresse utan i lika hög grad för att utveckla den egna färdigheten. 
Även flertalet landskaps- och arkitekturvedutor torde vara tillkomna primärt 
i dokumenterande syfte, vara gjorda — ofta på kvällarna9 — som komplement 
till brev och dagboksanteckningar. Goethe var ingalunda ensam om att på 
detta sätt i bild söka kvarhålla sina reseintryck. Många samtida turister i Ita
lien tecknade själva eller köpte färdiga teckningar och målningar. Konstnä
rerna i de stora turistorterna — Rom, Venedig och Neapel — försörjde sig 
till ej ringa del på att göra turistbilder och under sin Sicilienresa engagerade 
Goethe själv en konstnär -  Christof Heinrich Kniep -  att återge intressanta 
anblickar.1

Men Goethe hade rest till Italien under det föregivna yrket »målare», han 
bodde i Rom hos målaren Johann Heinrich Tischbein,* 1 2 han sökte sitt um
gänge bland de tyska och schweiziska konstnärerna och efter Sicilienresan 
deltog han också i »privatakademier», sällskap av amatörer och yrkeskonst- 
närer, som övade och diskuterade tillsammans.3 Och Italienresan var — trots 
mångsidigheten i Goethes intressen — i första hand ägnad konsten och ingen 
skarp gräns fanns mellan det teoretiska, konsthistoriska studiet och ambi
tionen att utbilda den egna tecknarförmågan. »Die Künstler belehren mich 
gerne, denn ich fasse geschwind», skriver han i februari 17874 och uppenbar-

8 Den 28.9.1787 skriver Goethe till Karl 
August: »Dass ich halb unklug vom Zeichnen 
und aller möglichen Nachahmung der Natur 
bin, wird Fr. v. Stein sagen. Ich mag es hier 
nicht wiederholen, es schwindelt mir der Kopf 
bey dem Gedancken.» (Z 502.)
9 I en anteckning från den 18.8.1787 i Italie
nische Reise berättar Goethe: »Ich sehe indeß 
Gebäude, Strassen, Gegend, Monumente an, 
und wenn ich Abends nach Hause komme, 
wird ein Bild, das mir besonders aufgefallen, 
unter’m Plaudern aufs Papier gescherzt. Ich 
lege dir eine solche Skizze von gestern Abend 
bei. Es ist die ungefähre Idee, wenn man von 
hinten das Capitol heraufkommt.» (S. 384; 
Z495.)
1 Vilket inte hindrade honom från att teckna 
flitigt själv. Enligt Femmels bestämningar har 
ett sextiotal blad, bl. a. en teckning av det po
pulära turistmålet Therons grav i Agrigent 
{Stockholm nr 4 1 ; C II 1 :3 1 ) ,  tillkommit på 
Sicilien.
2 Tischbein gjorde flera målningar och teck
ningar av Goethe, däribland den imposanta,

nu i Frankfurt befintliga målningen »Goethe 
in der Campagna», av Tischbein själv beskri
vet som »sein Porträt . . .  in Lebensgrösse . . . ,  
wie er auf den Ruinen sitzet und über das 
Schicksaal der menschlichen Werke nach- 
deoket» (citerat från Holtzhauer 1969, 
s. 320). Frågan är om någon diktare tidigare i 
ett porträtt förlänats en sådan intellektuell 
suveränitet. Eller om någon annan bild lika 
kongenialt uttrycker drömmen om antiken, 
den svunna storhetstiden. Tischbein gjorde 
också mindre pretentiösa bilder av Goethe — 
bl. a. en akvarellerad pennteckning i svart av 
diktaren när han blickar ut genom atelier- 
fönstret mot Corson. Denna teckning har i sin 
art en lika stark Romstämning som det stora 
paradporträttet.
3 Om en sådan krets kring Hofrath Reiffen- 
stein, se anteckningar i Italienische Reise från 
september 1788 (s. 399ff.; Z  503-505). Jfr  
också en passage från 7 .12 .17 8 7  (s. 444 f.;
Z  523)·
4 Italienische Reise, s. 173  (Z 46 1). Likartad 
formulering i ett brev till Charlotte von Stein
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ligen uppmuntrades den berömde diktarens tecknarförsök av konstnärsvän
nerna. »Sie haben Anlage, aber Sie können nichts machen. Bleiben Sie acht
zehn Monat bei mir, so sollen Sie etwas hervorbringen, was Ihnen und andern 
Freude macht,» lovade exempelvis Jacob Philipp Hackert, ett omdöme som 
Goethe uppenbarligen kände sig smickrad av.* 5 Även om han frågade sig 
om ej uttalanden av denna typ var »ein Text über den man allen Dilet
tanten eine ewige Predigt halten sollte»6 lät han sig gärna handledas och fick 
råd och kritik av bl. a. Tischbein, Angelica Kaufmann, Kniep, Johann Hein
rich Meyer och Hackert.7 Den sistnämnde, verksam i Neapel som uppburen 
massproducent av, för att citera Erik Forssman, »idealiserade turistlandskap»8 
tycks för Goethe ha framstått som den stora förebilden.9 Under konstnärs
vännernas inflytande söker Goethe arbeta sig bort från den mjuka, litet dif
fusa stilen han själv kallar »meine kleinliche deutsche Art»1 mot en hårdare, 
precisare, kyligare stil av klassicistiskt snitt.2 Därmed framträder tydligare 
svagheterna i hans utrustning som tecknare: han förmår inte finna det väsent
liga, det karakteristiska och handen saknar den genuine tecknarens precision. 
De mödosamt komponerade, i detalj utförda landskapsbilderna ter sig som 
regel mindre intressanta än de fritt nerkastade skisserna. Själv konstaterar 
han några decennier senare med en träffande formulering som dock ej bara 
avser Italientiden:

Je  weniger also mir eine natürliche Anlage zur bildenden Kunst geworden war, 
desto mehr sah ich mich nach Gesetzen und Regeln um; ja ich achtete weit mehr auf 
das Technische der Malerei als auf das Technische der Dichtkunst: wie man denn

av den 13 .2 .178 7  (Z459). Jfr  också Italienische 
Reise för den 27.7.1787: »Übrigens helfen mir 
alle Künstler, alt und jung, um mein Talent
chen zuzustutzen und zu erweitern» (s. 372; 
Z487).
5 Italienische Reise, s. 206 f.; Z469. Uttalandet 
refereras såväl på ytterligare ett ställe i Italie
nische Reise (s. 35 1 ; Z 479) som i ett samtal 
med Eckermann från 1829 (Z 1199).
6 Italienische Reise, s. 2 0 7 ^ 4 6 9 .
7 Se bl. a. brev till Charlotte von Stein från 
februari 1787, Z 458  (»Tischbein bringt mich 
im Zeichnen seit zwey Tagen fast jede Stunde
weiter»), Italienische Reise, s. 2 3 1, Z 4 7 1  
(Knieps undervisning under Sicilienresan), 
s. 3 5 1 och 283 f., Z  479 och 490 (Hackert »hat 
mich in vierzehn Tagen, die ich mit ihm auf
dem Lande war, weiter gebracht, als ich in 
Jahren für mich würde vorgerückt sein») samt 
s. 446 f., Z  531 (»In seiner [Meyers] Nähe . .. 
hoffe ich noch auf einen Grad im Zeichnen zu 
kommen, den ich mir jetzt selbst kaum den
ken darf.»). — En analys av de olika handle
darnas inflytande på Goethes tecknande för
utsätter en kännedom om deras respektive stil 
som författaren till denna undersökning inte

har. — Man måste räkna med att åtskilliga av 
Goethes italienska teckningar ej är helt egen
händiga utan överarbetats av konstnärsvänner. 
Det kan ifrågasättas om Femmel vid redige
ringen av Corpusverket tillräckligt uppmärk
sammat detta problem.
8 Erik Forssman, Tyskt måleri frän romantiken 
till expressionismen. Halmstad 1958,5. 19E
9 Jfr  bl. a. Italienische Reise, s. 35 1 (Z479). 
Ännu drygt två decennier senare var Goethes 
beundran för Hackert så stor att han redigera
de dennes efterlämnade papper till en om
fångsrik biografi, utgiven 18 10 . Det var arbe
tet härmed som gav Goethe uppslaget till 
Dichtung und Wahrheit.
1 I brev till Charlotte von Stein från februari 
1787 (Z458).
2. Vid mötet i Neapel betonade Hackert i 
första hand »Bestimmtheit der Zeichnung», i 
andra »Sicherheit und Klarheit der Haltung». 
(Italienische Reise, s. 206; Z469.) — Det ligger 
nära till hands att anta att Tischbein hade stör
re förståelse för Goethes sätt att teckna och ej 
som Hackert sökt lära honom ett helt nytt 
maner.
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durch Verstand und Einsicht dasjenige auszufüllen sucht, was die Natur Lücken
haftes an uns gelassen hat. 3

Att kronologiskt följa de snabba skiftningarna i Goethes attityd till teck
nandet under Italienvistelsen är ej alldeles okomplicerat. Några huvudpunk
ter kan ändå antydas. På vägen genom Italien mot Rom tecknar Goethe 
ganska mycket men främst som komplement till de skriftliga anteckningarna. 
När han under denna period i brev och dagboksnotiser omtalar att han teck
nat, sker det närmast som konstateranden.4 Vad som finns bevarat är mest 
skisser av begränsat intresse.5 Under den första tiden i Rom tycks han be
kämpa en vaknande lust att teckna för tecknandets egen skull. »Doch werd 
ich wenig zeichnen, die Zeit ist zu kostbar», skriver han exempelvis till Char
lotte von Stein kort efter ankomsten till Rom6 och i februari 1787 beklagar 
han sig för Karl August över att tecknarivern utgör »ein wahres Leiden» »da 
ich nur wenige Zeit aufs Arbeiten verwenden kann».7 De bevarade teck
ningarna från denna tid är också få.8 Under de sista veckorna före avfården 
till Neapel tycks han dock teckna i Roms omgivningar — bl. a. tillsammans 
med Tischbein.9 Efter resan i Syditalien, under vilken han tecknar flitigt1 
och också far den första kontakten med Hackert, ger han efter för tecknar- 
driften. I ett brev till Karl August skrivet i augusti 1787 skisseras följande 
program:

Jetzt werden Architecktur und Perspecktiv, Komposition und Farbengebung der 
Landschaft getrieben, Sept. und Oktbr. möchte ich im Freyen dem Zeichnen nach 
der Natur wiedmen, Nov. und Dec. der Ausführung zu Hause, dem Fertigmachen

3 Geschichte der Farbenlehre, Confession des Ver
fassers, Weimarer Ausgabe, I I :4, s. 286. Jfr
ocksä ett uttalande för Eckermann frän den
20.4.1825: »So war meine praktische Tendenz
zur bildenden Kunst eigentlich eine falsche,
denn ich hatte keine Naturanlage dazu, und
konnte sich also dergleichen nicht aus mir ent
wickeln. Eine gewisse Zärtlichkeit gegen die 
landschaftlichen Umgebungen war mir eigen, 
und daher meine ersten Anfänge eigentlich 
hoffnungsvoll. Die Reise nach Italien zerstörte 
dieses praktische Behagen; eine weite Aus
sicht trat an die Stelle, aber die liebevolle 
Fähigkeit ging verloren, und da sich ein künst
lerisches Talent weder technisch noch ästhe
tisch entwickeln konnte, so zerfloß mein Be
streben zu nichts . . .

Die Gegenständlichkeit meiner Poesie, 
sagte Goethe, bin ich denn doch jener großen 
Aufmerksamkeit und Übung des Auges schul
dig geworden; sowie ich auch die daraus ge
wonnene Kenntnis hoch anzuschlagen habe.» 
(Z 118 5 .)

4 Exempelvis i dagboksanteckningar för den 
12.9 och 24.9.1786 (Z 4 3 1  och 439).
5 C II: 1-24 .
6 I 1 . 1 1 . 17 8 6  (Z450).
7 Z 457.
8 C II: 25-58; III: 3-24 et passim. Det är signi
fikativt att arkitekturvedutorna utgör en rela
tivt sett stor andel av det totala materialet un
der den första perioden i Rom, då Goethe 
ägnade sin tid åt att bese staden.
9 Jfr  bl. a. brev till K. L. von Knebel av den
19 .2 .1787  (Z462). Från denna period är bl. a. 
en i Stockholm utställd akvarellerad pennteck
ning av herrgården Appolinare (Stockholm 
nr 28; C II: 54).
1 Se i första hand C II: 59-186. Denna 
resa — och framför allt Sicilienvistelsen — 
tycks innebära höjdpunkten på Goethes »tu
risttecknande». Han har nu frigjort sig från 
den stelhet i maneret, som karakteriserar den 
första Romtiden men ännu inte blockerats av 
inflytande från Hackert. Jfr  exempelvis Stock
holm nr 4 1-4 3 ; C III: 3 1 ,  II: 170  och 87.



und Vollenden. Die ersten Monate des künftigen Jahres, der menschlichen Figur, 
dem Gesichte pp .2

Under sommaren och hösten 1787 hänger han sig tidvis helt åt teckning, 
då i första hand landskapsstudier i Roms omgivningar, där han tillbringar en 
junivecka med Hackert.3 Under dennes ledning söker Goethe lära sig att 
teckna med tunna, koncisa streck utan lavering.4 I olika omgångar studerar 
han också perspektiv, bl. a. för en tysk vid namn Verschaffelt.5 Den mest in
tensiva teckningsperioden tycks vara september, då värmen åter medger 
vistelser på kampanjan.6 »Ich mag nun von gar nichts mehr wissen als etwas 
hervorzubringen und meinen Sinn recht zu üben.» »Ich liege an dieser 
Krankheit von Jugend auf krank, und gebe Gott, dass sie sich einmal auf
löse», skriver han den 15 september 1787.7 En annan anteckning samma 
månad lyder: »Freut euch mit mir, dass ich glücklich bin, ich kann wohl sagen, 
ich war es nie in dem Maße: mit der grössten Ruhe und Reinheit eingeborne 
Leidenschaft befriedigen zu können und von einem anhaltenden Vergnügen 
einen dauernden Nutzen sich versprechen zu dürfen, ist wohl nichts Ge
ringes.»8 Men samtidigt är han medveten om ytligheten i sina studier och 
sin tekniska begränsning.9 Redan i början av november låter han också, om
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2 11.8 .17 8 7  (Z489). Mot detta kan samman- 
ställas redogörelsen für vad som de facto gjorts
i ett brev av den 2 5 .1.178 8  tili samma adressat 
(Z 535): »Die großen Scenen der Natur hatten 
mein Gemüth ausgeweitet und alle Falten her
ausgeglättet, von der Würde der Landschafts 
Mahlerey hatte ich einen Begriff erlangt, ich 
sah Claude und Poussin mit andern Augen, 
mit Hackert, der nach Rom kam, war ich vier
zehn Tage in Tivoli, dann sperrte mich die 
Hitze zwey Monate in das Haus, ich machte 
Egmont fertig und fing an Perspecktiv zu trei
ben und ein wenig mit Farben zu spielen. So 
kam der September heran, ich ging nach Fras- 
kati, von da nach Castello und zeichnete nach 
der Natur und konnte nun leicht bemercken 
was mir fehlte. Gegen Ende Oktobers kam ich 
wieder in die Stadt und da ging eine neue 
Epoche an. Die Menschengestalt zog nun
mehr meine Blicke auf sich und wie ich vor
her, gleichsam wie von dem Glanz der Sonne, 
meine Augen von ihr weggewendet, so konnte 
ich nun mit Entzücken sie betrachten und auf 
ihr verweilen. Ich begab mich in die Schule, 
lernte den K opf mit seinen Theilen zeichnen 
und nun fing ich erst an die Antiken zu ver
stehen. Damit brachte ich November und 
December hin und schrieb indessen Erwin und 
Elmire auch die Hälfte von Claudinen. Mit 
dem ersten Januar stieg ich vom Angesicht 
aufs Schlüsselbein, verbreitete mich auf die 
Brust und so weiter, alles von innen heraus,

den Knochen Bau, die Muskeln wohl studirt 
und überlegt, dann die Antiken Formen be
trachtet, mit der Natur verglichen und das 
karackteristische sich wohl eingeprägt. Meine 
sorgfältige, ehmalige Studien der Osteologie 
und der Körper überhaupt, sind mir sehr zu 
statten gekommen und ich habe gestern die 
Hand, als den letzten Th eil der mir übrig 
blieb, absolvirt. Die nächste Woche werden 
nun die vorzüglichsten Statuen und Gemählde 
Roms mit frisch gewaschnen Augen besehen.»
3 Goethes uppgift i det i föregående not cite
rade brevet att det skulle rört sig om 14  dagar 
stämmer inte med dammangivelserna i Italie
nische Reise, s. 350. Goethe kan ha lämnat 
Rom tidigast den 8.6 och är åter senast den 
16.6.
4 Se bl. a. C II: 19 9 ff.
5 Italienische Reise, s. 383 och 392 (Z490 och 
498).
6 Se i första hand C II, passim.
7 Italienische Reise, s. 398 (Z 50 1).
8 Ibidem, s. 396 (Z 499).
9 Redan i juli 1787 skriver Goethe: »Ich habe 
recht diese Zeit her zwei meiner Capitalfehler, 
die mich mein ganzes Leben verfolgt und ge
peinigt haben, entdecken können. Einer ist, 
daß ich nie das Handwerk einer Sache, die ich 
treiben wollte oder sollte, lernen mochte. Da
her ist gekommen, daß ich mit so viel natür
licher Anlage so wenig gemacht und gethan 
habe. Entweder es war durch die Kraft des
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än med beklagande, tecknandet stå tillbaks för diktningen1 och i samma må
nad bekänner han »dass ich nun fast die rechten geraden Wege zu allen bil
denden Künsten vor mir sehe und erkenne, aber auch nun ihre Weiten und 
Fernen desto klarer ermesse. Ich bin schon zu alt, um von jetzt an mehr zu 
thun als zu pfuschen; wie es andre treiben, seh’ ich auch, finde manchen auf 
dem guten Pfade, keinen mit grossen Schritten.»* 1 2 Dock fortsätter han ändå 
att teckna — men nu som en subsidiär sysselsättning. »Diese Woche ist mit 
Zeichnen zugebracht worden, da es mit der Dichtung nicht fort wollte», 
skriver han exempelvis i december3 och i samma månad försäkrar han att 
tecknandet och konststudierna »hilft dem Dichtungsvermögen auf, statt es 
zu hindern».4 Samma dag -  den 2 1 december 1787 -  antecknar han i ett 
brev:

Ich halte mich immer ernsthafter an die Kunst, mit der ich zeitlebens nur gespielt 
habe und fühle erst was Gelegenheit und Unterricht einem eingebohrnen Talente, 
einer dringenden Neigung aufhelfen. Es versteht sich dass ich bei meinen Jahren 
in der Ausführung Zurückbleiben muss, in ächter, bestimmter Kenntniss will ich 
wenigstens so weit vorwärts als möglich. 5

Landskapsstudierna har nu fått vika för övningar i perspektiv- och figur
teckning under ledning av främst Meyer.6 Det är sannolikt vid denna tid som 
den utomordentliga sviten huvudstudier efter romerska skulpturer tillkom
mer.7 Man får intrycket att en stabilisering nu inträtt i Goethes förhållande 
till bildskapandet — att tecknandet ej längre är en lidelse men något han ägnar 
sig åt med glädje och intresse och som ej tar större del av hans tid än han 
själv finner rimligt. Överraskande negativt ter sig därför ett uttalande av den

Geistes gezwungen, gelang oder mißlang, wie 
Glück und Zufall es wollten, oder wenn ich 
eine Sache gut und mit Überlegung machen 
wollte, war ich furchtsam und konnte nicht 
fertig werden. Der andere nah verwandte Feh
ler ist: daß ich nie so viel Zeit auf eine Arbeit 
oder Geschäft wenden mochte, als dazu erfor
dert wird. Da ich die Glückseligkeit genieße, 
sehr viel in kurzer Zeit denken und combi- 
niren zu können, so ist mir eine schrittweise 
Ausführung nojos und unerträglich. Nun 
dächt’ ich, wäre Zeit und Stunde da sich zu 
corrigiren. Ich bin im Land der Künste, laßt 
uns das Fach durcharbeiten, damit wir für un
ser übriges Leben Ruh und Freude haben und 
an was anders gehen können.» (Italienische 
Reise, s. 369; Z485.)
1 »Leider muss ich jetzt die bildende Kunst 
ganz zurücksetzen, denn sonst werde ich mit 
meinen dramatischen Sachen nicht fertig», 
sägs i Italienische Reise i en anteckning för den
3 .1 1 .17 8 7  (s. 432; Z  521).
2 Italienische Reise, s. 4 3 4 ;Z  522.
3 Ibidem, s. 444; Z  523.
4 Ibidem, s. 446; Z  530.

5 Brev tili Karl Ludwig von Knebel av den
2 1 .12 .17 8 7  (Z 529).
6 Jfr  en anteckning i Italienische Reise för den 
2 5 .12 .17 8 7 : »Der Glanz der größten Kunst
werke blendet mich nicht mehr, ich wandle 
nun im Anschauen, in der wahren unterschei
denden Erkenntniß. Wie viel ich hierin einem 
stillen, einsam-fleißigen Schweizer, Namens 
Meyer, schuldig bin, kann ich nicht sagen. Er 
hat mir zuerst die Augen über das Detail, 
über die Eigenschaften der einzelnen Formen 
aufgeschlossen, hat mich in das eigentliche 
Machen initiirt . . .

Sein Unterricht gibt mir, was mir kein 
Mensch geben konnte, und seine Entfernung 
wird mir unersetzlich bleiben. In seiner Nähe, 
in seiner Reihe von Zeit hoffe ich noch auf 
einen Grad im Zeichnen zu kommen, den ich 
mir jetzt selbst kaum denken darf.» (S. 446; 
Z  531.) J fr  ocksä en anteckning för den 10 .1. 
1788 (s. 476; Z  533) samt ett brev tili Philipp 
Friedrich Seidel av den 29 .12 .178 7  (Z 532).
7 Exempelvis Stockholm nr 5 1-5 3 ; C III: 158 , 
1 3 1 och 154.



22 februari 1788 — ofta citerat som bokslut över Goethes tecknande i Ita
lien:

Täglich wird mir’s deutlicher, dass ich eigentlich zur Dichtkunst geboren bin, und 
dass ich die nächsten zehen Jahre, die ich höchstens noch arbeiten darf, dieses Talent 
excoliren und noch etwas Gutes machen sollte, da mir das Feuer der Jugend manches 
ohne grosses Studium gelingen liess. Von meinem längern Aufenthalt in Rom werde 
ich den Vortheil haben, dass ich auf das Ausüben der bildenden Kunst Verzicht 
thue. 8

Detta och några andra likartade uttalanden9 har ofta uppfattats så att 
Goethe fram till 1788 tvekat mellan diktning och bildkonst men att han un
der sina teckningsstudier i Rom kommit underfund med att hans talang inte 
räckte.1 Denna tolkning är knappast rättvisande. Goethe var — trots sitt 
starka engagemang i sina olika verksamheter — i grunden realist och med
veten om begränsningarna i vad han själv kallar »mein kleines Zeichentalent
chen».* 1 2 Om han under studieåren och i Rom lekt med tanken att bli bild
konstnär var detta knappast annat än tillfälliga idéer. Tecknandet är ett latent 
intresse som aktiveras av konststudierna och den dagliga kontakten med ut
övande konstnärer men de intensiva teckningsperioderna utgör ändå intet 
annat än passerande engagemang i Goethes rastlösa verksamhet i Italien. 
Dessutom finns i teckningsstudierna ingen konsekvent linje om ej att försöka 
allt. Målsättningen är att skola förmågan och pröva hur långt den bär — ej 
att bli yrkesmålare.3

I det ovan citerade brevet till Karl August från juni 1787 uppställer Goethe 
följande mål för sina teckningsstudier:

Ich wünsche und hoffe es nur wenigstens so weit zu bringen, wie ein Musicklieb- 
haber, der wenn er sich vor sein Notenblat setzt, doch Töne hervorbringt die ihm 
und andern Vergnügen machen, so möchte ich fähig werden eine Harmonie aufs 
Blat zu bringen um andre mit mir zu unterhalten und zu erfreuen. Ich weiss zu 
sehr, wie ängstlich es ist, wenn man eine gewisse Fähigkeit in sich spürt und einem 
das Handwerck gänzlich mangelt, sie auszulassen und auszuüben. 4

Det kan ifrågasättas om ej dessa rader ger en ganska god, av tillfälliga 
stämningar opåverkad karakteristik av Goethes syfte med Italientidens teck
ningsstudier.5 Uppenbarligen tyckte han vintern 1787-88 att han inte upp-
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8 Italienische Reise, s. 5 18 h ; Z  540.
9 Exempelvis en anteckning i Italienische Reise 
för den 6.2.1788 (s. 5 17 ; Z  537).
1 Så i Herbert von Einems Beiträge zur Goethes 
Kunstauffassung, Hamburg 1956, s. 1 15 . Jfr  
också Femmels introduktion till C II.
2 Brev tili Karl August av den 11.8 .17 8 7  
(Z489). Jfr  också Italienische Reise, s. 354,
Z 4 8 1 (»meine kleinen Talente») och s. 372,
Z 48 7  (»mein Talentchen»). De sistnämnda
beläggen från juni respektive den 27.7.1787 , 
dvs. liksom det första från den tid Goethe 
tecknade med störst intensitet.

3 »Ich bin im Land der Künste, lasst uns das 
Fach durcharbeiten, damit wir für unser übri
ges Leben Ruh und Freude haben und an was 
anders gehen können», skriver han exempel
vis 22.7.1787 (ItalienischeReise, s. 369; Z  485).
4 1 1.8 .1787 (Z489).
5 Flera likartade uttalanden finns, exempelvis 
ett brev till Karl Ludwig von Knebel av den
3.10 .178 7  (Z 510): »Jetzt oder niemals werde 
ich über gewisse Schwierigkeiten hinauskom
men und mir wenigstens ein bequemeres Ta
lent für die Zukunft erwerben, als ich bißher 
besass, wo es mir mehr Verdruss als Freude
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nått vad han hoppats beträffande sitt eget bildskapande. Å andra sidan fann 
han att teckningsstudierna medfört en fördjupad förståelse för konst som 
gav honom anledning att några månader före hemresan fastslå: »Wenn 
ich bei meiner Ankunft in Italien wie neu geboren war, so fange ich jetzt 
an, wie neu erzogen zu sein.»6

Om man söker sammanfatta intrycken från ett låt vara summariskt studium 
av Goethes ca 800 Italienteckningar vill man i första hand nämna Rombil
derna, som förmedlar något av dels det förindustriella Roms karaktär av pit
toresk landskapsstad, dels den romantiska vördnad med vilken man nalkades 
ruinerna och byggnadsverken. Rombilderna är förvånande få och spridda 
över hela vistelsen. Ofta återger de staden i månsken. Lavering är vanligen 
den dominerande tekniken. Några av de bästa Rombilderna ingick i Stock
holmsutställningen, exempelvis teckningar av ruiner på Palatinen, av Villa 
Medici och av Cestiuspyramiden i månsken.7 Ett vitalt inslag i Goethes 
italienska produktion är också en del »turistbilder» från resan till Neapel 
och Sicilien — exempelvis en ofta återgiven teckning av ett Vesuviusutbrott.8 
Nämnas bör också huvudstudierna efter antika skulpturer,9 i allmänhet 
gjorda med kraft och energi, vilket bör sammanställas med Goethes tidigare 
intresse för porträtteckning och fysionomiska studier. Perspektiven, arkitek
turritningarna och de anatomiska teckningarna har däremot knappast intresse 
annat än som dokument över upphovsmannens mångsidiga studier och verk
samhet. Något liknande kan också sägas om en stor del av landskapsteck- 
ningarna; de ger vittnesbörd om Goethes intensiva sökande efter en uttrycks
form men är härutöver föga engagerande.

Italienische Reise består som bekant, i varje fall till sina två första huvud
delar, av obetydligt bearbetade brev och dagboksanteckningar.1 Många av 
Goethes italienska teckningar var, som ovan framhållits, gjorda som komple
ment till brev och dagböcker, avsedda att visa vännerna i Weimar de i breven 
beskrivna utsikterna och byggnaderna eller fungera som stöd för minnet 
efter hemkomsten.2 De hör alltså organiskt samman med texten i Italienische 
Reise. Dessutom ägnas ju — som framgått — betydande uppmärksamhet i 
Italienische Reise åt författarens tecknande. Goethe umgicks själv med tanken 
att utnyttja teckningarna för en illustrerad utgåva av boken,3 en idé som hit-

machte.» Jfr  ocksä Italienische Reise, s. 4 1 1  
(Z 509).
6 Italienische Reise, s. 446; Z  530.
7 Stockholm nr 45, 29 och 40 (CIII: 38, 40 och 
II: 212). Jfr  ocksä Stockholm nr 26, 27, 30, 3 1 
och 44 (C III:4 , 11:26 3 , 111 :4 2 , 11:28 5  och 
111:55).
8 C VIb: 64.
9 Se not 7, s. 28.
1 J fr  bl. a. von Einem 19 56, s. 73 ff.
2 Se bl. a. brev tili Herder av den 17 .2 .178 7  
(Z460): »Ein Päckchen Zeichnungen oder

vielmehr Krabeleyen nach der Natur, um 
Euch wenigstens einen Blick des Landes im 
allgemeinsten zu geben . . .  Ersucht Fr. v. 
Stein dass sie die Bildchen wenn sie kommen 
circuliren lasse ...» . J fr  också brev tili Char
lotte von Stein av den 13.2  och 19 .2 .1787  
(Z 459 och 463).
3 J fr  brev till J. W. Chr. Roux av den 29.1. 
18 15  (Z 1079). Goethe gjorde själv ett urval 
på tvåhundra teckningar för en illustrerad ut
gåva av Italienische Reise.
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tills ej konsekvent förverkligats, vilket är beklagligt, eftersom ett parallell
studium av bild och text berikar läsningen och öppnar nya insyner i det 
skrivna ordet. Kanske ej på det sätt Goethe själv avsåg — topografisk exakt
het är ej hans styrka och i de fall man kan kontrollera teckningarna är de ofta 
felaktiga eller missvisande.4 Men de ger ändå en omedelbar närkontakt med 
Goethes upplevelser i Italien och med hans konststudier och dessutom — det 
gäller inte minst de många laverade natt- och månskensstämningarna — 
mycket av det sena 1700-talets romantiska Italiensyn.

Sommaren 1788 återvände Goethe till Weimar. Italienvistelsen var inte 
bara en bildningsresa utan ett utbrytningsförsök ur en livsroll — när Goethe 
återkommer, är han inte längre den känslosamme Sturm- und Drangpoeten, 
han vill målmedvetet ägna sig åt forskning och åt att skapa diktverk i klassisk 
anda.

Goethe var, när han återkom från Italien, 38 år. Han hade bakom sig ett 
händelserikt liv men ännu en relativt begränsad litterär produktion. Under 
mer än fyra decennier — till sin död 1832 — skulle han frånsett kortare resor 
verka i Weimar med forskning och författarskap.5 Fortfarande ägnar han sig 
gärna åt teckning — i varje fall periodvis, speciellt på resor. Ungefär hälften 
av Goethes bevarade teckningar är gjorda efter den italienska resan. Teck
nandet är nu mer en avkoppling än ett sökande efter uttrycksmedel. Bladen 
är gjorda med större rutin men sällan med samma känsloladdning som under 
den första Weimarperioden. Fortfarande dominerar landskapen, ibland i 
form av minnesbilder från Italien,6 ibland som rena fantasilandskap,7 men 
vanligen som teckningar från resor och utfärder.8 Under åren kring och när
mast efter sekelskiftet 1800 upphör Goethe nästan helt att teckna landskap 
men 1806 — efter Schillers död och fullbordandet av Fausts första del — 
börjar han åter. 1807 samlade han ungefär 80 blad — övervägande fantasi
landskap — i en Reise-, Zerstreuungs- und Trostbüchlein och tre år senare 22 
lands kap s teckningar från Thüringen i Zwei und zwanzig Handzeichnungen aus 
1 8 i o . 9 Porträttstudierna är få. Till Goethes finaste teckningar hör dock en 
serie skisser av Christiane Vulpius, gjorda under de första åren efter Italien- 
resan.1

Vid sidan av landskapsbladen tillkom — liksom redan under dén första 
Weimarperioden och i Rom — ett stort antal teckningar och skisser som ar
betsmaterial i samband med Goethes forskning och övriga verksamhet — 
som dokumentation av iakttagelser i naturen, som stöd för minnet vid läsning,

4 Så exempelvis bilden av Kapitolium {Stock
holm nr 30; C III: 42).
5 Däribland ett om fattande konstskriftställar- 
skap, som, genom sitt programmatiska krav på 
anslutning till antiken, leder till motsättningar 
mellan Goethe och den unga konstnärsgenera
tionen.
6 Exempelvis Stockholm nr 57; C l Va: 2 1.

7 Exempelvis Stockholm nr 56; C IVa: 106.
8 Exempelvis Stockholm nr 58-61; C IV a: 253, 
IVb: 185, IVa: 283 och IVb: 170.
9 Se Goethes egen beskrivning av teckningar
na (Z 966).
1 Stockholm nr 62-64; C IVb: 34, 65 och 38, i 
den sistnämnda med antikiserande drag, möj
ligen som den älskade i Römische Elegien.
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som led i tankeprocesserna eller som argument vid diskussioner. Goethes 
vetenskapliga tänkande baserades ej på systematisk insamling av data; en i 
hans tycke signifikativ iakttagelse — som exempel den genomväxta nejlikan2 
— kunde bli bas för en stor tankebyggnad. Observationen av föremålen, den 
noggranna beskrivningen och avbildningen utgör därför en grundläggande 
del av Goethes vetenskapliga metod, teckningen är ett omistligt verktyg. 
Inför exempelvis en molnstudie eller en skiss av en klippformation kan man 
undra, om det varit lusten att på papper fästa objektets skönhet eller veten
skapligt intresse, som föranlett Goethe att göra teckningen. Goethe själv 
skulle funnit frågeställningen felaktig; han var övertygad om ett nära samband 
mellan konst och vetenskap.3 För att återge tingen krävdes enligt hans upp
fattning kunskap ej bara om deras yttre form utan även om deras natur.4

Bland Goethes anatomiska teckningar kan man urskilja två kategorier: 
dels en grupp, där syftet primärt varit att samla kunskap om människokrop
pens proportioner och muskulatur för konstnärlig tillämpning,5 dels en grupp, 
där målsättningen varit renodlat naturvetenskaplig.6 I båda fallen är teck
ningarna med få undantag gjorda med utgångspunkt från planschböcker. 
Arkitekturritningarna består dels av skisser efter arkitekturböcker,7 dels av 
försök att omsätta studierna i konkreta byggnadsförslag.8 Goethes arkitekto
niska projekt kom med enstaka undantag aldrig från papperet. Flertalet deko- 
rationsskisser torde däremot ha använts vid uppsättningar på teatern i 
Weimar.9 En specialgrupp utgör teckningarna till Faust, som närmast torde 
vara ett slags idéskisser till en ofta diskuterad men under Goethes tid som 
teaterchef ej realiserad iscensättning av dramat.1 I visionens kraft överträffar 
de flertalet Faustbilder från perioden.

Längst bort från de fria teckningarna står de många bladen till färgläran. 
Här ingår skisser över invecklade apparater,2 planscher, avsedda att utnyttjas 
vid experiment,3 eller för att åskådliggöra vunna resultat.4

Under de sista decennierna av sitt liv förmår Goethe teckna förhållandevis 
lite och han tycker sig därmed ha förlorat »unendlich an Selbstbefriedi- 
gung»,5 men istället finner han glädje i att betrakta och ordna sina teckningar. 
Istället för »gezeichnet» möter man nu dagboksanteckningar som »ältere

2 Stockholm, nr 82; C V b:67.
3 Jfr  exempelvis det konsthistoriskt viktiga 
företalet till Propyläen 1798.
4 I ett sent uttalande för Eckermann anger 
Goethe vilka kunskaper en landskapsmålare 
bör ha (Z 12 15 ).
5 Stockholm nr 74-77; C 1 :3 1 2 ,  3 14  och 3 17  
samt III: 138.
6 Stockholm nr 79; C Vb: 30.
7 Stockholm nr 68 och 70; C IV b: 109 och 119 .
8 Stockholm nr 65-67 och 69; C IVb: 97, 9 1 ,7 7  
och 130.
9 Stockholm nr 92-96; C IVb: 2 15 , 2 14 , 2 17 , 
2 10  och 2 1 1 .

1 Stockholm nr 97-10 0 ; C IV b : 222, 223, 224 
och 227. Stockholm nr 98 användes möjligen 
vid ett uppförande att döma av ett brev till 
Goethe från sonen August av den 2 4 .5 .18 19 : 
»die Decoration von Fausts Zimmer war sehr 
gut gemalt, die Erscheinung des Erdgeistes 
wozu man Ihr Bild, bester Vater, durchs Fen
ster colossal erscheinen liess, machte einen 
grossen Eindruck» (Z 1 1 12 ) .
2 Stockholm nr 85 och 86; C V a:20 7  och 2 10 .
3 Stockholm nr 84; C Va: 153 .
4 Stockholm nr 83; C Va: 142.
5 Uttalande för Friedrich von Müller 
(Z964 a).
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Zeichnungen mit Namen versehen».6 Han visar också gärna teckningarna 
för besökare. »Abends zeigte uns Goethe eine Unzahl seiner eigenen Zeich
nungen», säger en besökare 1823 — en formulering som väl möjligen anty
der en viss övermättnad, men som regel kunde Goethe påräkna ett ej bara 
vördsamt intresse.7

Få diktare eller bildskapande konstnärer har som Goethe analyserat sin 
verksamhet, sina målsättningar och sin intellektuella utveckling. På ett stort 
antal ställen i brev, dagböcker, självbiografiska skrifter och i muntliga utsagor, 
upptecknade av Eckermann och andra, kommenterar han sitt tecknande. En 
del av dessa uttalanden gäller frågan, hur stor hans teckningstalang kunde 
vara, och här pendlar hans värdering mellan tron att han med systematisk 
skolning kunnat nå väsentlighet som bildskapare och förtvivlan över all den 
tid han slösat bort på fåfäng teckningsträning.8 I allmänhet är värderingen 
dock negativ — lusten att teckna har varit »en falsk tendens». Resignerat 
skriver han i Konfession des Verfassers om sitt tecknande:

. . . ich fühlte hierzu, wozu ich eigentlich keine Anlage hatte, einen weit grösseren 
Trieb als zu demjenigen, was mir von Natur leicht und bequem war. So gewiss ist 
es, dass die falschen Tendenzen den Menschen öfters mit grösser Leidenschaft ent
zünden als die wahrhaften, und dass er demjenigen weit eifriger nachstrebt, was ihm 
misslingen muss, als was ihm gelingen könnte.9

Mer fruktbart än funderingarna över den egna förmågan är Goethes försök 
att fastställa, vad tecknandet betytt för hans utveckling. En ledtanke är här 
att tecknandet skärpt hans förmåga till exakt iakttagande. ». . . das armseelige 
Bißgen Zeichnen . . .  erleichtern mir jede Vorstellung von sinnlichen Dingen 
und das Gemüht wird schneller zu allgemeinen erhoben, wenn man die Ge-

6 16 .12 .18 2 1  ( Z u  58). 1827 anhåller Goethe 
att ur Charlotte von Steins dödsbo få en port
följ »in grossem Format, wenn ich mich recht 
erinnere mit braunem Papier überzogen, 
leichte unvollendete Skizzen enthaltend, der
gleichen ich in früherer Zeit nach der Natur 
zu machen pflegte; diese habe ich meiner se
ligen Freundin wie sie nach und nach ent
standen in Verwahrung gegeben, und wir erin
nerten uns dabey manches ländlichen Aufent
haltes und sonstiger auswärtiger Localitäten» 
(brev tili Karl Georg Hase av den 12 .3 .18 27 ; 
Z  1190). Jfr  också brevväxlingen med Fried
rich Konstantin von Stein i januari 1828 
(Z 1 193 och 1 194).
7 Uttalandet dock från en person som uppen
barligen hyste ett betydande intresse för Goe
thes tecknande, nämligen Friedrich von Mül
ler (7 .10 .18 23 ; Z  1175 ).
8 En av de mest negativa värderingarna åter
finns i Venezianische Epigramme (Z 564): »Vie
les hab’ ich versucht, gezeichnet, in Kupfer ge
stochen, / Öl gemahlt, in Thon hab’ ich auch

manches gedrückt, / Unbeständig jedoch, und 
nichts gelernt noch geleistet; / Nur ein einzig 
Talent bracht’ ich der Meisterschaft nah: / 
Deutsch zu schreiben. Und so Verderb’ ich un
glücklicher Dichter / In dem schlechtesten 
Stoff leider nun Leben und Kunst.» Jfr  också 
brev tili Marianne von Eybenberg av den 
10 .10 .18 0 3 : »Sie haben, wertheste Freundin, 
in einem ihrer Briefe etwas von meinen Zeich
nungen verlangt, nun habe ich aber leider nie
mals gezeichnet sondern nur nach der Natur 
und der Idee gepfuscht. So lange ich nicht 
wusste worauf es ankam gab ich mir Mühe, 
jetzt da ich’s weiss erschrecke ich vor jedem 
weissen Blatt Papier.» (Z 620.)
9 Geschichte der Farbenlehre, s. 286. Kring 
tecknandets betydelse, se bl. a. brev till 
H. K. A. Eichstädt av den 15.9 .1804 (Z626), 
ett uttalande av Meyer från 2 1.3 .18 0 6  (Z 630), 
ett uttalande nedtecknat av F. von Müller 
(Z 12 10 )  samt två passager hos Eckermann 
(Z 119 9  och 1200).

3 - 7 5 4 2 9 1  Samlaren
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genstände genauer und schärfter betrachtet», skriver han redan frän Rom.1 
Mest insiktsfullt och upplysande är dock kanske ett under Goethes livstid 
aldrig publicerat självbiografiskt fragment, förmodligen frän 1797:

Immer tätiger, nach innen und aussen fortwirkender, poetischer Bildungstrieb 
macht den Mittelpunkt und die Base seiner Existenz. Hat man den gefasst, so lösen 
sich alle übrigen anscheinenden Wiedersprüche. Da dieser Trieb rastlos ist, so muss 
er, um sich nicht stofflos selbst zu verzehren, sich nach aussen wenden und, da er 
nicht beschauend, sondern nur praktisch ist, nach aussen ihrer Richtung entgegen
wirken. Daher die vielen falschen Tendenzen zur bildenden Kunst, zu der er kein 
Organ, zum tätigen Leben, wozu er keine Biegsamkeit, zu den Wissenschaften, 
wozu er nicht genug Beharrlichkeit hat. Da er sich aber gegen alle drei bildend ver
hält, auf Realität des Stoffs und Gehalts und auf Einheit und Schicklichkeit der Form 
überall dringen muss, so sind selbst diese falschen Richtungen des Strebens nicht 
unfruchtbar nach aussen und innen. In den bildenden Künsten arbeitete er solange 
bis er sich den Begriff sowohl der Gegenstände als der Behandlung zu eigen machte 
und auf den Standpunkt gelangte, wo er sie zugleich übersehen und seine Unfähig
keit dazu einsehen konnte. Seine teilnehmende Betrachtung ist dadurch erst rein 
geworden .. .* 1 2

II

Victor Hugo uppfattades redan av sin samtid som bildskapare av betydelse. 
Etablerade kritiker som Théophile Gautier, Charles Baudelaire och Philippe 
Burty skrev positivt om hans bilder1 och kort efter hans död ordnades en 
stor, uppmärksammad utställning.2 Med inrättandet av Maison de Victor 
Hugo vid Place des Vosges år 1903 blev en permanent samling Hugoteck- 
ningar tillgänglig för studier. Under 1900-talets förra hälft tycks Hugos bilder 
dock ej ha ägnats annat än tillfälligt intresse men var heller aldrig helt bort
glömda. Bl. a. surrealisterna uppfattade Hugo som något av en föregångare3 
och 1925 publicerades den första monografin över hans teckningar, Raymond 
Escholiers Victor Hugo Artiste.4 1955 gav Jean Sergent ut sin skrift Dessins de 
Victor Hugo,5 som väl kan sägas vara upptakt till de senaste decenniernas 
studium av Hugos bilder. Den följdes 1963 av Victor Hugo Dessinateur som 
innehåller reproduktioner av ett brett urval Hugoteckningar och också ett 
första försök till en kronologisk bearbetning av materialet.6 Under sextio-

1 Brev till Charlotte von Stein från februari 
1787 (Z458). Likartad formulering i en an
teckning i Italienische Reise från den 17 .2 .178 7  
(s. 173 ; Z 4 6 1) .
2 Citerat från Johann Wolfgang von Goethe in 
Selbstzeugnisse und Bilddokumenten dargestellt 
von Peter Boerner, Leck/Schleswig 1972.
1 Jm fr citaten i Dessins de Victor Hugo par 
Pierre Georgel, Musée Victor Hugo, Ville- 
quier 19 7 1 et Maison de Victor Hugo, Paris 
1971/72 (citeras Villequier-Paris, s. 2 iff.) .
2 Exposition de dessins et de manuscrits de
Victor Hugo, au bénéfice de la souscription

pour sa statue, Galerie Georges Petit 1888. 
Pressreaktioner återgivna i Villequier-Paris, 
s. 2 6 ff.
3 Se bl. a. ett uttalande av Breton återgivet i 
Villequier-Paris, s. 33.
4 Paris.
5 Paris-Genève. Se också idem, Victor 
Hugo as a draughtsman, The Connoisseur 
1959·
6 Pref. par Gaëtan Picon, notes et légendes 
par Roger Cornaille et Georges Herscher, 
Paris 1963.
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Karikatyr av Lacuée de Cessac. Omkring 1832. 
Pennteckning i brunt, 200X 133 . Stockholm nr 
10 1 .

talets andra hälft reproducerades drygt 2 000 teckningar i Jean Massins utgåva 
av Hugos samlade arbeten.7 Nyligen har stora utställningar hållits i Paris och 
London.8 Syftet med Parisutställningen var primärt att visa tidigare okända 
eller föga uppmärksammade bilder av Hugo medan Londonutställningen 
avsåg att ge en allsidig presentation av Hugos insatser som bildkonstnär. 
Drivande kraft bakom dessa utställningar var Pierre Georgel, som också 
under de senaste åren publicerat flera uppsatser om Hugos bilder.9 Den föl
jande framställningen baserar, även där inga hänvisningar ges, i hög grad på 
Georgels utställningskataloger och uppsatser.1

Vid Hugos död gick enligt testamentariskt förordnande hans efterlämnade 
manuskript till Bibliothèque Nationale och med manuskripten följde ett 
stort antal teckningar. Huvudparten av teckningarna stannade dock hos släk
tingar och medarbetare. En betydande del av dessa teckningar har sedermera 
ingått i museisamlingar, i första hand Maison de Victor Hugo, som äger ca 
400 blad. Ännu befinner sig en ej ringa del av Hugos teckningar i privata 
händer eller i konsthandeln.2

Victor Hugo fick under sina skolår teckningsundervisning av konventio-

7 Victor Hugo, Œuvre graphique, I, Hommes 
et bêtes, monstres et esprits och II, Architec
tures, paysages, marines, décors, pochoirs, pliages, 
taches, etc., utgiven av Bernadette Grynberg 
et Jean Massin, Œuvres complètes, édition chro
nologique publiée sous la direction de Jean 
Massin X V II och X V III, Paris 1967 och 
1969.
8 Se katalogerna Villequier-Paris och Drawings
by Victor Hugo by Pierre Georgel, Victoria and 
Albert Muséum, London 1974 (citeras Lon
don). Se ocksâ Dessins et ébauches de Victor 
Hugo, Galerie Lucie Weill, Paris 1972.

9 Pierre Georgel, Histoire d’un »peintre malgré 
lui»: Victor Hugo, ses dessins et les autres, i 
Œuvre graphique II, Dessins de Victor Hugo dans 
les collections publiques françaises, La Revue du 
Louvre et des Musées de France 19 7 1 och Les 
»sources» de quelques dessins de Victor Hugo, 
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’art 
français 19 7 1. Jfr  också Victor Hugos teckningar 
i Årsbok för svenska statens konstsamlingar 
1974.
1 J fr  också Thomas Hall, Victor Hugo som 
bildskapare, Paletten 1975.
2 Jfr  London, Introduction (utan paginering).



36 Thomas Hall

nell typ men synes ha visat varken speciell talang eller intresse.3 Däremot 
var han tidigt inriktad på att bli diktare och 1820-talet är en kamp fram mot 
detta mål. Genombrottet kommer åren kring 1830.1827 utgav han Cromwell, 
vars företal som bekant blev programskrift för den franska romantiken. 1829 
följde Les Orientales, 1830 urpremiären pk Hernani och 18 3 1 Notre-Dame de 
Taris och Les Feuilles d’automne. Med dessa verk lyftes Hugo ur en relativ 
obemärkthet och ställdes inför uppgiften att fylla rollen som en av Frankrikes 
stora diktare och den unga diktar- och konstnärsgenerationens ledare. Säll
skapsliv, familjetrassel, kärleksaffärer och annat tog hans tid och engagemang 
i anspråk. Snart vaknade också hans politiska ambitioner. Han umgicks vid 
hovet och upphöjdes 1843 till pär av Frankrike.4

Redan kring 1820-talets mitt hade Hugo börjat teckna men det är först på 
1830-talet som tecknandet far större omfattning och betydelse.5 Det är svårt 
att ej se ett samband härmed och de nyss skisserade förändringarna i Hugos 
livsvillkor, som måste försvårat koncentrationen på diktningen. Till en början 
gjorde Hugo främst karikatyrer, ganska konventionella, men med precision, 
säkerhet och sinne för det karakteristiska, som visar hans genuina bildsynt- 
het.6 Snart började han också -  framför allt på de årliga resorna med Juliette 
Drouet — teckna byggnader och landskap.7 Successivt fick dessa studier per
sonlig prägel — det dokumenterande, verklighetsavbildande vek för hans 
furiösa fantasikraft.8 Mot 1830-talets slut tillkom några teckningar som präg
las av en egenartad stillhet där realistiska element fogats samman till kompo
sitioner av nästan surrealistisk effekt.9 Men detta blev bara en episod. Resor 
längs Rhen (bl. a. 1840) och i Pyrenéerna (1843) gav Hugo den motivvärld 
han ofta skulle utnyttja under de följande decennierna — en stor del av hans 
teckningar består av dramatiskt upplysta borgar ofta i vilda klipplandskap. 
Mot slutet av 1840-talet viker de tidigare skarpa pennstrecken för djärva la
veringar — ofta i brunt — av landskap upplösta i skuggor.1 Under den poli
tiska aktiviteten kring 1850 tar bildskapandet periodvis helt överhand över 
diktningen — Hugo hade en vindsvåning inredd som atelier och arbetade 
på ett antal kompositioner i stort format. Från denna, man frestas säga Hugos

3 Se Villequier-Paris, s. 51.
4 Biografiska detaljer exempelvis i André 
Maurois, Olympio ou La vie de Victor Hugo, 
Paris 1954.
5 Villequier-Paris, s. 51.
6 Stockholm nr 10 1- 10 7  och Victor Hugo Dessi-
nateur nr 3 - 15 . I det följande har exemplen i
första hand hämtats från det i Stockholm ut
ställda materialet. En sådan begränsning kan 
givetvis diskuteras — speciellt som utställ
ningens Hugo-del ej i samma grad som 
Goethe- och Strindbergsdelarna bestod av 
förstarangsverk. Jag har ändå, med tanke på att 
Stockholmsutställningen är uppsatsens ut

gångspunkt, funnit det försvarligt att basera 
främst på de till Nationalmuseum utlånade 
verken. Huvuddelen av de nämnda bladen 
förekommer i mer än en av de här använda ka
talogerna men för att hålla notapparaten inom 
rimlig volym ges i allmänhet hänvisning bara 
till en katalog.
7 Exempelvis Victor Hugo dessinateur, 
nr 16 -18 .
8 Stockholm, nr 108.
9 Som Stockholm, nr 109 (avbildad i Stockholm, 
s. 16).
1 Stockholm, nr 1 1 2 London 14 -18 .
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Planetliknande former. 1853-55. Lavering i blått och grått med två cirkelrunda avtryck,
379X 241. Stockholm nr 1 17 .

surrealistiska period, är en rad drömsynsartade bilder, däribland den stor
slagna utsikten över Paris.2

1848 verkade Hugo för Louis Napoléons kandidatur som president men 
när denne väl valts försämrades relationerna snabbt och efter statskuppen i 
december 18 5 1 gick Hugo i landsflykt. Efter en kortare vistelse i Belgien 
samt fyra år på Jersey slog han sig 1855 ner på Guernsey, där han, frånsett 
resor, skulle bli bofast i nära femton år. Landsflykten gav Hugo möjlighet 
att åter koncentrera sig på diktning; en rad verk skrevs eller fullbordades 
(däribland Napoléon le Petit, Les Châtiments, Les Contemplations, de första de
larna av La Légende des Siècles, Les Misérables och Les Travailleurs de la Mer).

Exiltiden blev den stora perioden i Hugos bildskapande med ett flöde av 
bilder, mångskiftande men ändå formerande komplex av variationer kring 
ett begränsat antal temata. I avsaknad av en corpuskatalog är denna bildrike
dom knappast möjlig att överblicka och strukturera. Vissa teckningar är da
terade och vissa grupper av blad kan föras samman men totalbilden av Hugos 
utveckling som bildande konstnär och relationerna mellan bildkonsten och 
diktningen är svårgripbar.

Fortfarande utgör arkitekturbilderna en betydande grupp. De dramatiskt

2 Stockholm, nr 1 13 .
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upplysta borgarna är ett motiv till vilket Hugo ständigt återvänder.3 Under 
1860-talets resor uppträder en ny typ av arkitekturteckningar: medan bor
garna är sedda på avstånd och laverade utan detaljer möter vi nu enstaka 
stadsbyggnader eller gatupartier som återges med stor detaljrikedom — men 
på ett icke realistiskt sätt som av århundradens händelser tyngda organismer. 
Ingen har som Hugo förmågan att återge byggnader som levande väsen.4

Vid sidan av arkitekturbilderna blir nu även havet ett stort motiv. Genom 
sin vistelse på kanalöarna hade Hugo — som väl ingen samtida fransk diktare 
eller målare — sett vattenmassorna i stormens artikulering. Hans havs- 
bilder har inget av det anekdotiska, ibland sökt salongsmässiga som präglar 
exempelvis Marcus Larssons och även en del av Turners havsbilder. De för
medlar ett omedelbart intryck av naturkraften i vattnets rörelser. Oftast 
reproducerad är Ma Destinée, en detaljrik närbild av en enorm våg som tornat 
på högkant och bryts i skum.5 I Ma Destinée saknas helt staffage — i andra 
havsbilder finns ofta båtar som vräks av havet, exempelvis på ett i Stockholm 
utställt blad där konturerna helt lösts upp i lavering.6

En specialgrupp utgör de många teckningarna till Les Travailleurs de la Mer, 
som visades första gången i större urval vid utställningen på Nationalmu
seum.7 Materialet består av bilder från miljöer på Guernsey, som utgör spel
platsen för romanen, av porträttskisser på personerna och av bilder på ång
båten Durande och den fruktansvärda pieuvren — bläckfisken, som båda 
har viktiga roller i handlingen. Händelser i romanen har däremot bara undan
tagsvis återgivits i teckningarna, som torde ha tillkommit ej som illustrationer 
till en avslutad text utan snarare parallellt med texten som arbetsmaterial, 
som språngbräde för fantasin. Även om många teckningar återger verkliga 
platser och personskisserna lånat drag från befolkningen på Guernsey rör det 
sig ej om realistiska bilder — lika litet som Les Travailleurs de la Mer är en 
reportageroman. Med små medel har bilderna stämts upp till öververklighet.

Les Travailleurs de la Mer är Hugos enda försök att bearbeta ett ämne paral
lellt i såväl bild- som romanform, förmodligen beroende på att han här utgick 
från sin omedelbara miljö. Till L ’homme qui rit har dock förts fyra teckningar, 
en lavering av segelfartyg8 och tre fyrstudier, som står bland höjdpunkterna 
i Hugos exilproduktion.9 Teckningen av Le Phare d’Eddystone återgår på en 
graverad förlaga; det är intressant att jämföra bilderna och se hur Hugo med 
små ändringar ger övernaturlig drömkaraktär åt det redan på gravyren fan
tastiska fyrtornet.1

Hugo har i sin bildkonst — liksom i sin diktning — stark dragning till det

3 Stockholm, nr 128 och 13 0 , London nr 37, 50 
och 53.
4 Stockholm, nr 138  och London, nr 58.
5 Stockholm, nr 1 3 1 .
6 Stockholm, nr 122. J fr  dock ett mycket lik
artat blad, Stockholm nr 12 1 ,  som är en havs-
framställning utan båt.

7 Stockholm, nr 14 7 - 17 2 . Se Yvonne Ehlers 
uppsats Les Travailleurs de la Mer — Havets ar
betare i Stockholm, s. 19  f.
8 Stockholm, nr 140.
9 Victor Hugo dessinateur, nr 287-289.
1 Gravyren återgiven i Victor Hugo dessinateur, 
s. 102.
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»Le Roi des Auxcriniers.» Teckning ur manuskriptet till Les Travailleurs de la Mer. Laverad 
pennteckning i brunt, 190X250. Ingick i Stockholm nr 14 7 -17 2 .

makabra. Ett motiv till vilket han återvänder är hängda människor. Främst 
kan nämnas en serie på fyra blad, förmodligen tillkomna 1854 i samband med 
en uppmärksammad avrättning på Guernsey, mot vilken Hugo protesterade 
i en skrivelse till den engelske inrikesministern, Lord Palmerston. De fyra 
bilderna har likartad komposition. Bladen är täckta av brun lavering. Uppi
från bildens vänstra hörn kommer — som från en teaterstrålkastare — ett 
overkligt ljus, som belyser delar av galgen och den döde men lämnar resten 
i slagskugga. Denna teknik att ge en bild karaktär med ett fåtal ljusaccenter 
är mycket vanlig hos Hugo. I samband med avrättningen av John Brown un
der det amerikanska inbördeskriget graverades en av versionerna — den som 
nu befinner sig i Louvre — av Hugos svåger Paul Chenay.2 Avrättnings- 
bilderna får — liksom romanernas många avrättningsscener — i varje fall 
delvis ses som ett avståndstagande från inhumana straffmetoder. Den egen
artade Justitia, som domineras av ett starkt belyst avhugget huvud med en 
giljotin skymtande i bakgrunden, verkar nästan försök att i bild gestalta 
problematiken brott-straff.3

2 Vi lie qu i er-Paris, nr 61-64. skäl ur utställningen efter katalogens tryck-
3 Stockholm, nr 132 . Bild i Stockholm, s. 18. ning. Massin har påpekat att detta blad nära 
Detta blad utgick dock av transporttekniska ansluter till följande passage i tredje delen av
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Hugos produktion inrymmer också figur- och ansiktsstudier, ofta avvikande 
eller vanställda människor4 men även sköna kvinnor, gärna i en orientalise- 
rande utstyrsel.5 En specialgrupp utgör ett antal skisser av nebulösa män- 
nisko- och djurgestalter, tillkomna under åren 1856-58, dvs. under den tid 
Hugo arbetade med L ’Ane och La Légende des Siècles A Mot slutet av exiltiden 
gör Hugo åter karikatyrartade teckningar, men i en enklare, mer kraftfylld 
stil än på 1830-talet. Vad han tycks söka är nu inte det individuella utan det 
allmänskliga, inte individer utan typer. Hugo samlade själv ett urval av dessa 
teckningar i ett album, som han efter en Paristeater kallade Théâtre de la 
Gaîté.1

Vid sidan av de mer traditionellt avbildande teckningarna gör Hugo också 
fria kompositioner som improvisationer över sitt namn eller sina initialer,8 
infärgade vikta9 eller silhuettklippta papper,1 »slumpmässigt» formade 
plumpar2 och avtryck av infärgade spetsar, pappskivor och liknande.3 De 
tidigaste exemplen på sådana bildimprovisationer är tillkomna redan före 
landsflykten4 men det var under Jerseytiden (1852-55) som Hugo i större 
omfattning började experimentera med tekniker och uttrycksmöjligheter, 
uppenbarligen driven av ett orostillstånd som även tog sig uttryck i dikt
ningen (Les Contemplations, Dieu, Fin de Satan) och i så gott som dagliga spiri- 
tistiska seanser.5 Nämnas kan några senare knappast överträffade presta
tioner, exempelvis en lavering i brunt med avtryck av en skiva, som bildat 
en planetliknande form, en bild som tycks höra nära samman med kosmiska 
inslag i Hugos diktning från denna tid6 samt en komposition där Hugos och 
Juliette Drouets initialer sammanfogats som ett enormt himlatecken över 
Marine Terrace, Hugos bostad på Jersey.7 Hugo upphör under dessa år ej 
helt att göra mer konventionellt »föreställande» bilder. En svit laveringar, 
huvudsakligen sjöstycken, från den första tiden på Guernsey, tycks i sig 
förena de båda linjerna: motiven kan anas men har en sekundär funktion.8

dikten La Révolution, avslutad i december 
1857: »O terreur! au milieu de la place dé
serte, / Apparaissaient, hideux et debout dans 
le vide, / Deux poteaux noirs portant un 
triangle livide; / Le triangle pendait, nu, dans 
la profondeur; / Plus bas on distinguait une 
vague rondeur, / Espèce de lucarne ouverte 
sur de l’ombre; / —  / Une pourpre, semblable 
à celle qui ruisselle / Et qui fume le long du 
mur des abattoirs, / Filtrait de telle sorte entre 
les pavés noirs / Ou’elle écrivait ce mot mysté
rieux: Justice, / —  Une tête passa dans 
l’ombre formidable. / Cette tête était blême; 
il en tombait du sang / — .»
4 Exempelvis Victor Hugo dessinateur, nr 277.
5 Ibidem, nr 22 1-229 .
6 Ibidem, nr 174 -18 9 . Jfr  Jean-Bertrand Bar-
rère Dessins de Victor Hugo dans deux carnets
de la collection Lucien-Graux, Gazette des

Beaux-Arts 19 6 1.
7 Stockholm, nr 14 3 - 14  5.
8 Stockholm, nr 1 15 .
9 Stockholm, nr 1 14 .
1 Stockholm, nr 12 3 - 12 7  och 13 3 - 13 5 . Jfr  
även Georges Herscher, Papiers découpés de 
Victor Hugo, L’Oeil 1969.
2 Victor Hugo Dessinateur, nr I39 ff. J fr  Jean 
Vinchon, La Tache et les Dessins de Victor Hugo, 
Gazette des Beaux-Arts 19 6 1.
3 Stockholm, nr 1 16 - 12 0  och 137 .
4 Stockholm, nr 1 14 .
5 De talande borden dikterade till och med 
teckningar (se Victor Hugo dessinateur, 
nr 88 ff.).
6 Stockholm, nr 119 .
7 London, nr 33.
8 Stockholm, nr 12 1  och 122  samt London, 
nr 47.
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»Souvenir d’une vieille 
maison de Blois». 1864. 
Laverad pennteckning i 
brunt, 135X 9 5 -London 
nr 58.

När Hugos tillvaro stabiliserats genom framgången med Les Contemplations 
och köpet av Hauteville House blir bildexperimenten färre men slutar ej 
helt.9 Som bestående resultat har de en ökad frihet i bildgestaltningen. 
Alldeles unika är ej Hugos bildexperiment — andra konstnärer och amatörer 
gjorde liknande försök.1 Men frågan är om någon annan arbetade så mång
sidigt, hade samma outtömliga bildfantasi och suveräna förmåga att improvi
sera med former.

1870 kom fransk-ty ska kriget och Napoleons fall, varefter Hugo kunde 
återvända till Frankrike. Under en tillfällig vistelse i Vianden i Luxembourg 
18 7 1 den turbulenta tiden efter det Pariskommunen krossats tillkom en serie 
teckningar som hör till de finaste i hans produktion och som i sig tycks samla 
upp vad han uppnått som bildskapare.2 Några av dessa blad präglas av en 
färgvitalitet ovanlig i Hugos tidigare produktion.3

Under 1870-talets första år fortsätter Hugo att teckna — som regel varia
tioner ur tidigare motiv — men fogar knappast något nytt till det han tidigare

9 Jfr  Stockholm, nr 1 3 3 - 13  5 och 137 .
1 J fr  London, Introduction (utan paginering).

Victor Hugo dessinateur, nr 333 ff. 
Jfr  ibidem, nr 333 och 347.
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förmått. Vid decenniets mitt har tecknandet praktiskt taget helt upphört,4 
trots att Hugo skulle vara aktiv som diktare i ytterligare ett tiotal år.

Tekniskt är Hugo mångsidig -  han tycks arbeta med samma lätthet an
tingen det gäller att i få penndrag göra en skiss, att i en lavering tona fram 
en ljusbrytande nattstämning eller att måla i akvarell eller gouache — bort
sett från den suveränitet med vilken han använder bland- och experiment
tekniker. Ändå tycks han som bildande konstnär ha varit autodidakt. Veter
ligen är ej känt att han drivit studier för lärare eller ens konsulterat profes
sionellt arbetande konstnärer om sina teckningar. Därtill tycks hans intresse 
för konst — möjligen bortsett från Cénacle-tiden då han bl. a. gjorde ett försök 
som konstkritiker — ha varit ganska passivt.5 Dock är uppenbart att Hugo 
som bildskapare är rotad i sin samtid — hans bilder ger associationer till såväl 
samtida som äldre konst.6 Sannolikt har han fått sina impulser från den 
samtida konsten mindre genom aktiva studier än ur kontakter med konst
närer och — framför allt — konstskribenter.

Vad gäller Hugos relationer till äldre konst tycks han på sina resor i all
mänhet ha utnyttjat tillfällen att besöka museer — ungefär som en intresserad 
turist. Men den för bildkonsten väsentliga behållningen av resorna var dock 
knappast museibesöken — utan landskaps- och arkitekturupplevelserna.7 I 
olika sammanhang har Hugo uttryckt intresse för de stora grafikerna Dürer, 
Rembrandt, Piranesi och Goya — men mellan dessa och Hugo finns väl mer 
en allmän släktskap än direkta paralleller.8

Sammanfattningsvis: uppenbart är att Hugo i sin bildkonst påverkats från 
många håll. Men han använder alltid materialet på ett personligt sätt. Det 
som ger Hugos konst dess särart är fantasins frihet. Där en professionell 
konstnär kanske skulle gjort halt går Hugo vidare.

I en lavering från 1850 har Hugo återgivit ett saltkar som en förbryllande 
fontängrupp i ett egenartat sjölandskap.9 Pierre Georgel har i en intressant 
uppsats visat att Hugos bildfantasi ofta på detta sätt inspirerades av föremål 
och bildintryck.1 Det är också klarlagt att Hugo gärna använde sig av mal
lar, exempelvis i sina borgbilder.2 I romanerna arbetar Hugo ofta med

4 Jfr  Villequier-Paris, s. 243 f.
5 Hugos relationer till samtida och äldre 
konst behandlas bl. a. i Jean-Bertrand Barrère, 
Victor Hugo et les arts plastiques, Revue de 
Littérature comparée 1956, Jean Mallion, 
Victor Hugo et Part architectural, Paris 1962, 
och Jean Gaudon, Le Temps de la Contempla
tion, Paris 1969.
6 Detta betonas bl. a. i Sergent 1959.
7 Se Le Rhin, Paris 1906. Arkitektur behand
las på många ställen, t. ex. I, s. 22 f., 48, 66, 8 1, 
105 etc. Bildkonst nämns sällan (dock exem
pelvis s. 1956, 1 1 7  och 2 58f.). Ingående reso
nemang om Hugos museibesök i Barrère 
1956.

8 Gaudon har framhållit att de franska roman
tikerna mer eller mindre slentrianmässigt apo
stroferar Dürer (1969, s. 76). Hugos bekanta 
dikt A Albert Dürer vittnar också mer om all
män entusiasm för de mysteriösa dragen i Dü
rers konst än om ambition att tränga in i hans 
egenart.
9 London, nr 22.
1 Georgel, Les »sources».
2 Så har exempelvis London, nr 53 använts som 
mall för så olikartade teckningar som London, 
nr 43 och 50. J fr  också Herscher 1969.
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långa beskrivningar, som successivt övergår från realistisk skildring till diktad 
öververklighet. I hans bildkonst är övergången mellan realitetsplan och fan- 
tasiplan snabbare. Ett banalt föremål, en plump, en enkel skiss gjord efter 
en mall sätter hans bildfantasi i omedelbar rörelse och genererar bilder vars 
förmåga att engagera ligger i — som Théophile Gautier framhållit i en oöver
träffad formulering — att vara på en gång »exact et chimérique»:

Il rend 1’aspect visible des choses avec une précision que nul n’a égalée, mais il 
rend aussi 1’aspect invisible au vulgaire: derrière la réalité il met le fantasti que comme 
l’ombre derrière le corps, et n’oublie jamais qu’en ce monde toute figure, belle ou 
difforme, est suivie d’un spectre noir comme d’un page ténébreux.3

ni
Det vetenskapliga studiet av Strindbergs verksamhet som bildande 
konstnär är som bekant i hög grad en mans verk, Göran Söderströms — låt 
vara att ett väsentligt, ej tillräckligt beaktat, förarbete gjorts av Gunnel Sy Ivan 
Larsson.1 Medan inom Goethe- och Hugoforskningen diktarnas egna bilder 
och deras relationer till andras konst i allmänhet behandlats av skilda förfat
tare, griper Söderströms undersökningar över alla Strindbergs kontakter 
med bildkonst. Sina resultat har han publicerat dels i avhandlingen Strind
berg och bildkonsten,2 dels i den av Torsten Måtte Schmidt redigerade volymen 
Strindbergs måleri,3 den troligen mest påkostade bok, som ägnats en svensk 
bildskapare.

Avhandlingen kan närmast karakteriseras som en biografi med stark ton
vikt på Strindbergs relationer till bildande konst. Uppenbart är, att Söder
ström haft ambitionen att göra en så fullständig kartläggning som möjligt 
av Strindbergs kontakter med konst och konstnärer, och anledning saknas 
att betvivla att han lyckats därmed. I monografiformen finns dock risken in
byggd, att information av sekundärt intresse ges för stor vikt. Man kan undra, 
om Söderströms bok ej skulle vunnit på en starkare strukturering av väsent
ligt och oväsentligt, på en större koncentration och på fler översiktliga 
sammanfattningar. Nu har framställningen stundom en nästan rapsodisk ka
raktär. Detta skulle tett sig mer acceptabelt, om boken avslutats med ett 
kapitel, där Söderström sökt sammanfattande karakterisera, vilken betydelse 
kontakterna med bildkonsten haft för Strindberg som diktare och vilken 
betydelse Strindberg haft för sin samtids bildande konst. Diskuteras kan ock
så, ej den biografiska uppläggningen i sig, men väl den stora mängden bio
grafiska basfakta, som ju kan inhämtas ur andra böcker. Men även om detta 
inte är vad man traditionellt väntar sig i en avhandling, medför det dock att

3 Willequier-Paris, s. 24. 3 Malmö 1972. En lyckad syntes av båda arbe-
1 August Strindberg som målare, Dikt och tena utgör uppsatsen Strindberg som bildkonst-
konst, Tidskrift för konstvetenskap 1948. när i Årsbok för Statens konstsamlingar
2 Uddevalla 1972. 1974.
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boken kan läsas utan förkunskaper om Strindbergs biografi. Överhuvudtaget 
är Söderströms arbete en av de senaste årens mest välskrivna, lättillgängliga 
och innehållsrika konstvetenskapliga avhandlingar.4

Strindberg och bildkonsten behandlar även Strindbergs eget måleri — om än 
relativt summariskt. I Strindbergs måleri har Söderström publicerat dels en 
katalog över målningarna (omfattande 120 nummer), dels en drygt 200 sidor 
lång framställning med samma titel som boken. Katalogen, som innehåller 
beskrivningar och proveniensuppgifter, gör ett tillförlitligt intryck. För upp
läggningen av den stora uppsatsen Strindbergs måleri, vill man däremot gärna 
sätta ett frågetecken. Om man bortser från de utmärkta slutavsnitten om 
Strindbergs lärare, hans teknik och motiv, behandlar framställningen bara 
delvis vad rubriken anger, nämligen måleriet. I stället får vi även här huvud
dragen av Strindbergs biografi och en ganska utförlig skildring av det som är 
avhandlingens huvudtema, Strindbergs relationer till den samtida konsten. 
I långa avsnitt är framställningen nästan identisk i båda arbetena. Det kan 
ifrågasättas om ej uppsatsen Strindbergs måleri skulle vunnit på en stramare 
avgränsning, detta desto mer som de båda arbetena måste förutsättas ha i 
stort sett samma läsekrets. Nu sjunker Söderströms många fina iakttagelser 
och formuleringar om Strindbergsmåleriet in i en informationsmassa, som 
läsaren kunnat inhämta från Strindberg och bildkonsten.

Boken Strindbergs måleri innehåller också en intressant samling utdrag 
ur recensioner av Strindbergs måleri, alltifrån den första utställningen vid 
Birger jarls Bazar 1892 till utställningen på Valdemarsudde 1970 (i urval 
av Torsten Måtte Schmidt).5 Här kan man följa, hur omdömena om Strind
bergs betydelse som bildkonstnär gick starkt isär fram till och med National
museums jubileumsutställning 1949. Det var först i början av sextiotalet, 
den »informella» konstens tid, som Strindberg fick sitt definitiva erkännande 
som bildkonstnär. »Genombrottet» kom vid Europarådets stora utställning 
Les Sources du X X e siècle i Musée d’Art Moderne i Paris i960 och följdes av 
en internationell vandringsutställning med Strindbergsmålningar, som visades 
bl. a. i London, Paris och Stockholm. Strindberg hyllades nu som ett slags 
protospontanist sjuttio år före spontanisterna -  säkerligen till ej ringa del 
på grund av hans programartikel Des arts nouveaux! ou Le Hasard dans la pro
duction artistique,6 som avtrycktes i alla turnéns utställningskataloger.

Strindbergs verksamhet som målare kan delas i tre perioder. Den första 
är de sökande åren i början av 1870-talet, då han prövade en rad olika verk
samheter, däribland även att måla. Få arbeten äro bevarade från den perioden, 
men det av Söderström sammanställda skriftliga materialet visar, att måleriet

4 Av speciellt intresse ur Nationalmuseums
synvinkel är givetvis Söderströms teori att 
Strindberg skulle gjort ett program för Carl 
Larssons slutliga förslag till fresker i museets
trapphall Strindberg och bildkonsten, s. i5o ff.). 
För denna i och för sig lockande tanke finns 
dock inga som helst bevis.

5 Strindbergs måleri inför kritiken från Birger 
Jarls bazar 1892 till Kinskyp alat set 1970, 
i Strindbergs måleri, s. 2 5 5 ff.
6 Faksimil av orginalmanuskriptet efter s. 30 
i Strindbergs måleri.
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var något, till vilket Strindberg tidvis knöt ej ringa förhoppningar. Redan 
vid denna tid tycks bildskapandet ha varit en väg genom situationer, då andra 
framkomster tycktes stängda. Upprepade sommarvistelser på Kymmendö 
och en höst som telegrafistelev i Sandhamn gav honom ett motivförråd: skär
gården. Det bevarade materialet, tio nummer, saknar med två undantag date
ringar. Även om underlaget alltså är smalt, verkar dock Söderströms skildring 
av Strindbergs utveckling från kolorerade teckningar i realistiskt manér 18 7 1 
till kompositioner i färg 1874 övertygande.7 Som slutpunkt för denna Strind
bergs första period som målare sätter Söderström Marin i månsken,8 vilken 
i sin färgexpressivitet tycks stå nära hans senare arbeten. Dateringen till 
1874 kan nog inte betvivlas, men då uppkommer frågan: varför slutar Strind
berg måla i det ögonblick, då han uppnått en personlig uttrycksform? Här 
skulle man önskat ett försök till förklaring.

Det skulle dröja mer än 15 år, tills Strindberg åter försökte sig på måleri, 
försommaren 1892. Hans situation var då pressad av ekonomiska problem, 
processer i samband med skilsmässan från Siri von Essen och svårigheter att 
få nyskrivna pjäser uppförda. Under en vistelse på Dalarö udde gjorde han, 
uppmuntrad av vännen Per Hasselberg, ett trettiotal oljemålningar på 
papp, zinkplåt och liknande, alla — på ett undantag när — med skärgårdsmo- 
tiv.9 Den inbördes kronologin mellan dessa verk kan icke fastställas med full 
säkerhet, men ändå ter sig som sannolik en utveckling från små format mot 
större, från realistisk återgivning till expressiva kompositioner, där motivet 
har en mer sekundär betydelse.1

På hösten 1892 lämnade Strindberg Sverige och begav sig till Berlin, där 
han för en tid blev namnet för dagen och kring sig samlade en krets av unga, 
symbolistiskt inriktade diktare och konstnärer, bland dem Edvard Munch.2 
Av Berlintidens målningar är bara två bevarade, Svartsjukans natt3 och Den 
ensamma gift svamp en.4 Den senare, som inte minst genom sin ljusa kolorit 
är något av en raritet i Strindbergs produktion, består av en havsutsikt, där 
strand, hav och himmel nästan flyter samman i förtoningar i blått och vitt. 
I tavlans nedre högra hörn finns som en accent en röd svamp. Bilden verkar 
tillkommen i en ljus sinnesstämning. Frågan är, om man skall se den som ett 
seriöst försök i den symbolistiska genren eller som ett mer lättsamt infall.

Våren 1894 vistades Strindberg i en bondstuga i Dornach i Österrike till
sammans med andra hustrun, Frieda Uhl.5 Under denna tid tillkom en serie 
målningar,6 till vilka Strindberg själv i en förteckning givit symbolistiska

7 Strindbergs måleri, s. 39ff.
8 Stockholm, nr 173 ; Strindbergs måleri, nr 10 
(dvs. i Söderströms katalog på s. 327 ff.).
9 Exempelvis Stockholm, nr 17 4 -18 2 ; Strind
bergs måleri, nr 18, 19, 20, 36, 35, 37, 3 1 ,  39 
och 44.
1 Strindbergs måleri, s. 95ff.; Strindberg och 
bildkonsten, s. I74 ff.

2 Strindbergs måleri, s. io 6 ff.; Strindberg och 
bildkonsten, s. i9o ff.
3 Strindbergs måleri, nr 52.
4 Stockholm, nr 183; Strindbergs måleri, nr 54.
5 Strindbergs måleri, s. 1 19  ff. ; Strindberg och 
bildkonsten, s. 232 ff.
6 Exempelvis Stockholm, nr 18 5 -18 7 ; Strind
bergs måleri, nr 6 1-6 3 .
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namn och tydningar.7 Söderström avvisar dock detta som en modejargong, 
som »subjektiva efterhandstolkningar, som i mycket ringa grad har spelat 
någon roll vid målningarnas tillkomst».8 I stället hänvisar han till »skogs- 
nufvismen», ett estetiskt program, som Strindberg tycks ha formulerat redan 
1892,9 och som fick sin mest kända presentation i den ovan nämnda uppsat
sen Le Hasard dans la production artistique, sannolikt skriven ungefär samtidigt 
med Dornbachmålningarnas tillkomst (här citerad i Torsten Måtte Schmidts 
översättning):

På lediga stunder målar jag. För att kunna bemästra materialet väljer jag en medel
stor duk eller hellre en pannå, så att jag kan få tavlan färdig på två eller tre timmar, 
så länge min inspiration varar.

En diffus önskan behärskar mig. Jag syftar åt en beskuggad skoginteriör, varifrån 
man ser havet i solnedgången.

Alltså: med palettkniven som jag använder för ändamålet — jag äger inga penslar! — 
fördelar jag färgerna över pannån, och där blandar jag dem så att jag får en teckning 
något så när. Hålan i dukens mitt föreställer havshorisonten; nu utbreder sig skogs
interiören, grenverket, trädkronorna gruppvis i färger, fjorton, femton, huller om 
buller men alltid harmoniskt. Duken är täckt; jag går på avstånd och ser! Det var som 
fan! Jag kan inte upptäcka något hav. Den belysta hålan visar ett oändligt perspektiv 
av rosa och blåaktigt ljus, där luftiga, okroppsliga, obestämbara väsen svävar omkring 
som féer med släp av skyar. Skogen har blivit till en dunkel underjordisk grotta 
spärrad av snår: och förgrunden — låt oss se vad det är — klippor, täckta av lavar, 
som man inte återfinner någonstans — och där till höger har kniven glättat för mycket 
på färgerna, så att de liknar speglingar i en vattenyta — nej, se! Det är en damm. Ut
märkt!

Vad nu? Ovanför vattnet finns en vit och rosa fläck, vars ursprung och betydelse 
jag inte kan förklara för mig. Ett ögonblick! — en ros! — Kniven arbetar två sekunder 
och dammen är inramad av rosor, rosor, vilken mängd av rosor!

En lätt beröring här och där med fingret, som blandar samman de motsträviga 
färgerna, smälter samman och förjagar de hårda färgtonerna, tunnar ut, löser upp, och 
där är tavlan!

Min hustru, vid detta tillfälle min gode vän, kommer fram, beskådar, grips av hän
ryckning framför »Tannhäusergrottan», varifrån den stora ormen (det vill säga mina 
flygande féer) slingrar sig ut i underlandet; och malvorna (mina rosor!) speglar sig i 
svavelkällan (min damm!) osv.

Efterbilda naturen på ett ungefär; efterbilda framför allt naturens sätt att skapa!1

Kärnpunkten i detta program är alltså, att konstnären ur färgen slump
mässigt skulpterar fram en textur, som »ungefär» föreställer något, men vars 
slutliga tydning blir den enskilde betraktarens ensak. Helt förverkligade 
Strindberg knappast detta program, hans Dornachmålningar har fortfarande 
en föreställande grundstruktur och är dessutom i några fall bearbetade i flera 
omgångar. Programuppsatsen, som uppenbarligen är skriven i gott humör, 
bör heller knappast tolkas bokstavligt. Man kan därför undra, om inte Söder-

7 Återgiven i faksimil i Strindbergs måleri, 9 Strindberg och bildkonsten, s. 17 4 b
s. 12 1 .  1 Strindbergs måleri, s. 29b
8 Strindbergs måleri, s. 120.
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ström alltför kategoriskt avvisat tanken på en medveten symbolism i Dor- 
nachmålningarna. Klart är att Strindberg ej målar som någon annan symbo
list, men kan man frånkänna honom uppsåtet — flera gånger uttalat — att 
skapa symbolistisk konst?2

Från Dornach begav sig Strindberg till Paris — bland annat i förhoppning 
att kunna sälja sina målningar. Här träffade han en dansk konsthandlare av 
något äventyrlig typ, Willy Gretor. Under fyra dagar i september 1894 må
lade Strindberg i en av Gretor förhyrd våning i Paris-Passy en serie strand
studier,3 direkt avsedda för försäljning, vilket väl — som Söderström antagit — 
är en av förklaringarna till att dessa målningar fått ett mer konventionellt 
innehåll än Dornachmålningarna.4

Samarbetet med Gretor bröts dock snabbt, och enligt Söderströms verk
förteckning gjorde Strindberg bara ytterligare två målningar, innan han för 
lång tid upphörde med måleriet. Som slutpunkt för denna Strindbergs andra 
målarperiod vill Söderström sätta Hög sjö,5 som föreställer en tromb på havet:

Med denna målning har Strindberg kommit oerhört långt ifrån den naturalistiska 
och symbolistiska konsten: nästa steg måste bli ett rent ickeföreställande måleri. 
Strindberg stod på gränsen till en konstnärlig revolution men tog inte det avgörande 
steget. Med sin starkt realistiska bildfantasi kunde han inte släppa den sista illusio
nismen. Den märkliga målningen blev därför en återvändsgränd, en slutpunkt i Strind
bergs måleriska utveckling.

Det är påfallande hur helt självständigt Strindbergs måleri utvecklat sig i Paris; 
hur fullständigt han frigjort sig från påverkan från den dagsaktuella konsten, som han 
uppenbarligen känner mycket väl, liksom t. ex. från vännen Thaulows realistiska 
landskapsmålen, som han nu anser helt förlegat. Samtidigt innebar hans absoluta 
särlingskap att han inte kunde vänta någon förståelse från omgivningen. Vid en tid
punkt då ideernas hegemoni över formen i konsten allmänt predikades var Strind
bergs expressiva men »innehållslösa» måleri helt enkelt inte »modernt».6

Denna ståndpunkt ger anledning till frågor. Är det rimligt att dra så långt
gående slutsatser från en enda, därtill odaterad, tavla — detta speciellt som 
Strindberg inledde Parisvistelsen med en serie strandstudier, som hör till 
de mest »realistiska» bilderna i hans produktion? Och slutade Strindberg att

2 Att Strindberg själv ej fann någon motsätt
ning mellan symbolistiskt innehåll och
»slumpmässig» arbetsmetodik tycks framgå
av ett brev till Leopold Littmansson av den 
31.7 .189 4  (till vilket den ovan nämnda för
teckningen med symbolistiska tydningar var
fogad som bilaga): »Jag sänder i tanke på stun
dande ankomst nu med frakt, petite vitesse en 
låda med stora och små oljemålningar som jag 
tänker skoja bort åt Svenskar i höst. Bifogar 
texten här, som afser de röda numren på 
dukarnes baksida. Det är nemligen en ny (?) 
(Dvs. gammal!) konstart jag uppfunnit och 
kallar L’art fortuite. Har skrifvit en essai öfver 
metoden. Det är den subjektivaste af alla

konster så att endast målaren sjelf i första 
hand kan njuta (=lida) af verket emedan han 
vet hvad han menat, men äfven de utvalda 
som känna målarens inre (= yttre) något litet 
(= mycket). Hvarje bild är så att säga dubbel
bottnad: har en exoterisk sida som alla, med 
nöd dock, kunna se, och en esoterisk, för 
målaren och de utvalda.» (Citerat från Strind
bergs måleri, s. 126.)
3 Exempelvis Stockholm, nr 188-189 ; Strind
bergs måleri, nr 66 och 70.
4 Strindbergs måleri, s. 128 ff.; Strindberg och 
bildkonsten, s. 2 53ff.
5 Stockholm, nr 190; Strindbergs måleri, nr 78.
6 Strindberg och bildkonsten, s. 264.
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måla därför att han var i »en återvändsgränd»? Kan inte förklaringen bara 
vara, att han helt enkelt tröttnat — speciellt som tavlorna ej gick att sälja? Och 
kan Hög sjö, som dock har en realistisk grundstruktur, rimligen sägas stå på 
gränsen till abstrakt måleri?

19 0 1-19 0 5  målade Strindberg åter — inte kontinuerligt men i tider av 
depression, framför allt under konflikterna med tredje hustrun, Harriet 
Bosse.7 Till denna Strindbergs sista målarperiod hör några av hans mest kända 
arbeten, Infernotavlan, de stora varianterna på vågmotivet, Staden, Gransko
gen osv,8 naturbilder stämda i tungsinne. Inför dessa bilder kan man inte fri
göra sig från intrycket, att Söderström varit för angelägen att göra Strindberg 
till en modernistisk pionjär. De »spontanistiska» experimenten — i den mån 
man kan tala om sådana — är knappast mer än en parentes i en enhetlig 
utveckling — från Marin i månsken 1874 över Dalarömålningarna 1892 till 
de sena verken på 1900-talet — i en konst, där färgen betyder mer än formen, 
stämningen mer än motivets återgivande, en konst, som har släktdrag från 
det nationalromantiska måleriet, men som framför allt präglas av sin egen
sinniga individualism. Denna särart skapas till ej ringa del av den icke-pro- 
fessionella tekniken, av att bilderna skulpterats fram ur färgen, av att denna 
piktur, såsom hos många av hans samtida konstnärer, blivit en uttrycksbä- 
rare i sig. I såväl 90-talsmålningarna som i de sena verken finner vi denna 
dynamiska färgbehandling. Skillnaden är bara, att vissa av 90-talsmålningarna 
— de som tolkats som »spontanistiska» — har ett mindre beskrivande inne
håll.

IV

Mellan de tre här aktuella diktarnas bildkonstnärliga verksamhet finns vissa 
påfallande skillnader. Goethe tecknar livet igenom, Victor Hugo på allvar 
från trettioårsåldern, medan Strindberg målar bara under korta perioder, be
gränsade till några få år. Strindberg arbetar i olja medan Goethe och Hugo i 
första hand är tecknare. Goethe har en — för att vara icke-professionell konst
när — ovanligt gedigen skolning med dagliga teckningslektioner i den tidiga 
skolåldern och akademistudier i tonåren. Hugo och Strindberg är autodi
dakter. För Goethe är tecknandet en ständig kamp med tekniken. Ännu under 
vistelsen i Italien, då han var nära fyrtio år, ägnar han mycken möda åt teck
ningsstudier för lärare, och han tycks aldrig helt upphöra att grubbla över om 
han med systematisk skolning kunnat nå väsentlighet som bildkonstnär. Hugo 
och Strindberg tycks däremot ta för givet att de bilder de skapar får konstnär
lig betydenhet, varför tekniken aldrig blir centralt problem. »Mellan Goethe

7 Strindbergs måleri, s. i8 3 ff.
8 Se Stockholm, nr 19 1- 19 8 ; Strindbergs måleri, 
nr 79, 8 1 ,8 5 , 107, 1 14 , 1 1 5 ,  1 18  och 119 .



å den ena sidan, Hugo och Strindberg å den andra går», som Bengt Dahlbäck 
framhållit, »romantiken in och medför en starkt stegrad tro på den estetiskt 
begåvade människans ’skaparkraft’».

För 1800-talets konstnärer, författare och musiker visade Faust vägen och angav de 
högspända aspirationerna och de högt ställda ambitionerna. Victor Hugo och August 
Strindberg uppfattade sig på ett helt annat sätt än Goethe som konstnärer; de gjorde 
bilder för bildernas skull och inte för att i första hand öva seendet eller notera natur
iakttagelser.1

Till detta kan fogas att Goethes och Strindbergs verksamhet som bildande 
konstnärer ingår som del i ett livslångt konstintresse, manifesterat bl. a. i be
tydelsefulla insatser som konstskribenter medan Hugos intresse för andras 
bildkonst är mer passivt. Vidare: Strindberg intar -  i varje fall periodvis -  
den roll av ideologisk ledargestalt för sin samtids konstnärer som Goethe och 
säkert också Hugo fann naturlig för diktaren, men knappast uppnådde.

Varför gör diktare bilder? I en katalogintroduktion till den ovan nämnda 
utställningen med arbeten av 108 brittiska och irländska författare hävdar 
Lawrence Durrell i anslutning till en teori av psykologen Otto Rank, att bild- 
skapande är något diktaren tillgriper som säkerhetsventil för det andliga över
tryck, som uppstår under skapelseprocessen. När diktarens nerver nått brist
ningsgränsen övergår han till att måla och återvinner på nytt sitt lugn.2

Denna teori ger knappast hela sanningen, i varje fall inte vad gäller de här 
aktuella diktarna. En viktig del av Goethes verksamhet bestod i att dokumen
tera och analysera sina upplevelser och iakttagelser — tecknandet bör i första 
hand ses som del av denna fortgående dokumentation, som ett medel att be
vara minnesbilder av landskap och byggnader, iakttagelser i naturen osv. Sam
tidigt är det uppenbart, att tecknandet är ej bara verktyg utan behov, ett in
tresse, som ibland intensifieras till en lidelsefull önskan att göra en insats som 
bildkonstnär.

Victor Hugos förhållande till bildskapandet tycks mindre konfliktfyllt. När 
han på 1830-talet börjar teckna är det, som ovan antytts, möjligen som kanali- 
sering av uttrycksbehovet, när tidsbrist försvårar koncentrationen på dikt
ningen. Under landsflykten förmår han åter samla sig till diktning men fort
sätter ändå att teckna. Bildskapandet har nu blivit ett naturligt och oundgäng
ligt uttrycksmedel, en mer privat parallellaktivitet till diktningen, kanske av 
ungefär den art som Durell skisserar.

För Strindberg tycks måleriet ha varit en väg ur situationer rakt motsatta 
den Durell beskriver: han grep penseln framför allt i lägen då han på grund av 
ogynnsamma yttre omständigheter var ur stånd att skriva. Därtill kommer att 
Strindberg tidvis på fullt allvar kalkylerade med måleriet som en inkomst
källa.

Goethe, Hugo och Strindberg 49

1 Bengt Dahlbäck, Hugo och Strindberg, Stock
holm, s. 14.
2 Pen as pencil, Preface (ej paginerad).

4 — 754291  Samlaren
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Vilken relation har bilderna till de litterära verken? Goethes teckningar be
står, som antytts, huvudsakligen av landskap, naturföreteelser och byggnader, 
och bladen kan med få undantag fungera som bildmaterial till de självbiogra
fiska och vetenskapliga skrifterna.

I Victor Hugos produktion är de dokumenterande teckningarna få. I stället 
möter man en fantastisk värld av dramatiska havsscener, egenartade byggna
der, nattstämningar, groteska människoframställningar, bilder, som givetvis är 
besläktade med, men bara i undantagsfall avsedda som illustrationer till dikt
verken. Även som diktare tycks Hugo utgå från sådana fantasisyner, men då 
är ingen detalj för oväsentlig, beskrivningarna blir retoriska eller rent av upp
räknande. Som tecknare väljer han utsnitt, arbetar med antydningar i stället 
för uppräkningar, låter fantasin lyfta, lösgjord ur ordmassornas fängsel. Bil
derna får genom koncentrationen en påträngande kraft, som diktverken ofta 
saknar.

Även hos Strindberg finns motivparalleller mellan diktning och bildska- 
pande. Främst är skärgården i båda fallen en viktig inspirationskälla. Men 
medan skärgårdsromanerna karakteriseras av en pregnant, på karakteristiska 
detalj iakttagelser baserande, stundom impressionistisk naturskildring, möter 
man i skärgård smålningarna icke enskildheten utan helheten, atmosfären, en 
stämning, vanligen den hotande ovädersstämningen.

Avslutningsvis: hur skall Goethe, Hugo och Strindberg bedömas ur konst
historisk synvinkel?

Goethe är en avancerad exponent för ett amatörtecknande som har anor 
sedan långt tillbaka och som förlorade sin grund med fototeknikens genom
brott. Hans teckningar har intresse främst som person- och litteraturhistoriska 
dokument, som del i det material som konstituerar vår kännedom om männi
skan och diktaren Goethe.

Hugo gör många för sin tid typiska bilder, exempelvis dramatiska havssce
ner, som kan leda tankarna till Turner, eller landskapsstudier, som tycks be
släktade med Barbizonskolan. Men han gör också bilder som ger associationer 
till företeelser inom 1900-talets konst, exempelvis surrealism, spontanism och 
taschism. Även dessa bilder är dock egentligen typiskt romantiska — en 
genuin fantasikonst, som ej hämmas av de spärrar och konventioner, som 
systematisk konstutbildning och professionella ambitioner säkert skulle med
fört. Goethes teckningar skulle knappast väckt intresse utan upphovsmannens 
storhet som diktare. I Hugos fall tycks situationen den omvända: kanske hade 
hans bilder mött större engagemang, om uppmärksamheten ej avletts av hans 
rykte som diktare. Å andra sidan skulle, som framhållits, hans bildkonst troli
gen fått en annan karaktär om den varit hans huvudmedium.

Även Strindbergs konst är djupt förankrad i sin tid — hans arbeten från 
Marin i månsken 1874 till de sena 1 900-talsverken tycks utgöra en del av en 
romantisk trend inom svenskt landskapsmålen. Men samtidigt präglas hans 
bilder — i kanske än högre grad än Hugos — av egensinnig individualism, 
något som ytterligare accentueras av att han i avsaknad av professionell tek
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nik målar på ett annat sätt än sin samtids »yrkes»konstnärer. Strindbergs 
konst har — liksom Hugos — jämförts med riktningar inom 1900-talets 
konstutveckling. I Strindbergs fall är det inte primärt bilderna utan en upp
sats — Le Hasard dans la production artistique — som föranlett parallellerna 
— i uppsatsen har man tyckt sig finna ett spontanistiskt program. Jämförel
sen med spontanismen säger dock knappast något väsentligt om Strindbergs 
konst: Le Hasard dans la production artistique torde snarare få ses som ett 
försök från Strindbergs sida att formulera en teoretisk legitimation för sitt 
nervöst febrila sätt att måla än som ett program avsett att arbeta efter. Med 
Strindbergs impulsiva uttryckssätt har den medvetna spontanismen föga 
gemensamt — hans försök med slumpkonst bör sammanställas ej med 1900- 
talsriktningar utan med andra liknande experiment under 1800-talet, exem
pelvis Hugos.3 Till sist: skulle vi idag förmått avlyssna säregna, personliga ton
fall i Strindbergs konst utan diktningen som resonansbotten? Det är en fråga 
som givetvis ej kan ges ett definitivt svar men som knappast heller är av 
annat än teoretiskt intresse.

3 Jfr  ovan, s. 40 f. Docent Brita Linde har 
haft vänligheten att påpeka att såväl Goethe 
som Hugo och Strindberg behandlas i Otto 
Stelzers Die Vorgeschichte der abstrakten Kunst, 
München 1964, s. 4 9 ff., 8 6 ff., 91 ff. et pas-

sim. Här diskuteras bl. a. slumpkonst. En vid 
konsthistorisk exposé över detta ämne — dock 
utan nämnande av Hugo och Strindberg — 
finns i kapitlet The Image in the clouds i E. H. 
Gombrichs Art and illusion, Kingsport 1961.


