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Här sitter jag, formar mänskor 

till min avbild, 

ett släkte fött, mig likt,  

att lida, att gråta,  

att njuta och att glädja sig 

och att dig icke akta,  

som jag!1  

 

Mycket finna, än mer spana, 

Uti allt det högsta ana, 

Älska mycket, mer förglömma, 

Gå i lifvet ut och – drömma, 

Gudar tjena, guld försaka, 

Ge och fordra ej tillbaka, 

Hjertat offra, hjertan vinna, 

Kyla möta och dock brinna, 

Äran älska, ej begära, 

Skapa, bilda, pröfva, lära 

För ett mål, som aldrig hinnes, 

För en efterverld, som vinnes, 

Sen dig verlden mer ej når: 

Det är konstnärns lott på jorden. – 

Endast så odödlig vorden 

In till gudarna han går.2 

 

1. Inledning 

 

De två diktfragment som presenteras ovan förhåller sig båda till konstnärligt skapande och 

porträtterar båda konstnärer. I Johann Wolfgang von Goethes ”Prometheus” är konstnären en 

gudalik gestalt – eller är det snarare titanen som är konstnären? Efter tycke och smak sitter 

han och hänger sig åt sina avbilder. I konstnärens verksamhet tycks det finnas en kärna av 

maktspel, men också lek och kreativitet. Josef Julius Wecksells dikt ”I en artists album” pekar 

åt samma håll. Konstnären, enligt Wecksell, ägnar sig åt att ”[s]kapa, bilda, pröfva, lära” för 

att sedan gå odödlig in till gudarna. Den tvetydighet som i bägge fall tematiseras – att med 

konsten både utmana och efterlikna gudarna – har hos mig väckt en stark fascination för 

konstnärsskildringar i litteraturen. Det tycks därtill ligga en inneboende spänning i litterära 

konstnärsskildringar, eftersom det onekligen är skildringar om konstnärer av konstnärer. 

Vidare är konstnären en i litteraturen mytomspunnen, omskriven och på senare tid ifrågasatt 

gestalt. För moderna ögon kan idén om den solitära konstskaparen te sig mest som en 

romantisk kvarleva. Meningen med denna uppsats är dock varken att dekonstruera eller 

 
1 Johann Wolfgang von Goethe, “Prometheus”, i Livskälla ur döden sprungen, (övers.) Augustin Mannerheim, Lund: Ellerströms förlag 

2011, s. 12.  
2 Josef Julius Wecksell, ”I en artists album”, i Valda ungdomsdikter Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860, s. 23.  
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cementera konstnärsmyten som sådan, utan snarare betrakta hur den gestaltar sig i den 

litteratur jag har valt.   

Denna uppsats kretsar kring ett par litterära konstnärsskildringar signerade 

August Strindberg (1849-1912) och Ingmar Bergman (1918-2007). Att jag har valt ut just 

dessa författare beror på att jag länge tyckt mig ana grundläggande likheter vad gäller deras 

syn på konstnären. Dessa eventuella likheter vad gäller just konstnärsporträtt har inte 

undersökts i någon större utsträckning, även om Strindbergs inflytande över Bergman är en 

återkommande fråga i Bergmanforskningen.  

Bergman var av allt att döma djupt influerad av Strindberg och regisserade ett 

tjugotal Strindbergdramer för scen, radio och tv.3 I essän ”Strindberg i Bergman” går 

teatervetaren Egil Törnqvist igenom ett antal av de spår efter August Strindberg – 

alluderingar, citat och teman – som Ingmar Bergman planterat i sina egna verk. Han kom 

tidigt i kontakt med Strindberg, dels genom läsestunder i barndomen, och senare genom 

Strindbergnestorn Martin Lamms (1880-1950) föreläsningar vid Stockholms högskola.4  

I flertalet intervjuer och självbiografiska texter är Bergman noga med att 

poängtera att han inte bara låtit sig influeras av Strindberg, utan att han ibland rentav hade 

stulit från sin läromästare. Inte minst tematiseras dessa ”stölder” i självbiografin Laterna 

Magica (1987).5 I en passage beskriver Bergman hur han länge känt sig hemsökt av 

Strindberg, vilket når sin kulmen när han en natt får ett oväntat telefonsamtal:   

 

En natt ringde han emellertid och vi stämde möte på Karlavägen. Jag var skärrad och 

vördnadsfull och kom ihåg att rätt uttala hans namn: Ågust. Han var vänlig, nästan hjärtlig, han 

hade sett Drömspelet på Lilla scenen men berörde inte med ett ord min kärleksfulla parodi på 

Fingalgrottan. […] Allt det här berättar jag som en lustig historia, men längst inne i mitt 

barnsliga sinne anser jag naturligtvis inte alls att det är en lustig historia. Spöken, dämoner och 

andra väsen utan namn eller hemort har omgivit mig sedan min barndom.6  

 

Läsaren anar att detta möte mellan Ingmar och Ågust är blott en fantasi. Samtidigt tycks det 

mig som att denna bild har bäring även utanför textens gränser. Iscensättningen av samtalet 

illustrerar hur Bergman i sitt författarskap går i dialog med Strindberg.  

 
3 Egil Törnqvist,”Strindberg i Bergman”, Stiftelsen Ingmar Bergman, https://www.ingmarbergman.se/universum/strindberg-i-bergman 

(hämtad 2020-01-15). Törnqvist, som återkommande skrivit om såväl Strindberg som Bergman, exempelvis i Filmdiktaren Ingmar Bergman, 
Stockholm: Bokförlaget Arena 1993. I fråga om Strindbergs inflytande på teaterregissören Bergman har Törnqvist skrivit Bergman och 

Strindberg: Spöksonaten - drama och iscensättning, Dramaten 1973, Stockholm: Prisma 1973. En annan ambitiös studie på ämnet 

Strindberg är Marilyn Johns avhandling (1976). Denna är främst tematiskt hållen, men behandlar även hur Strindbergs scenanvisningar 

kommit att påverka estetiken i Bergmans filmer. Konstnärstematiken undersöks inte i någon större utsträckning. Johns [Blackwell], Marilyn, 

Strindberg's influence on Bergman's Det sjunde inseglet, Smultronstället, and Persona (diss.), Los Angeles: University of California 1976. 
4 Mikael Timm, Lusten och dämonerna: Boken om Bergman, Stockholm: Norstedts förlag 2008, s. 41ff.  
5 Ingmar Bergman, Laterna Magica, Stockholm: Norstedts förlag 2007 [1987]. När Bergman beskriver tillkomsten av ett av sina tidiga 

dramer, kasperspelet Kaspers död (1942) låter han förklara att det i själva verket rör sig om ett ”oförskämt plagiat på Kaspers fettisdag av 

Strindberg och Det gamla spelet om Envar, något som inte generade mig det minsta" (Bergman 2007, s. 167).  
6 Bergman 2007, s. 235.  

https://www.ingmarbergman.se/universum/strindberg-i-bergman
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 I denna uppsats har jag valt att undersöka denna dialog genom att närma mig de 

två författarnas konstnärsporträtt. Skildringar av konstnärer och konstnärsproblematiken är 

återkommande inslag hos både Strindberg och Bergman, så till den grad att konstnären kan 

betraktas som en sorts idealtyp. Gemensamt för de två författarnas konstnärsgestalter är att de 

tenderat vara berättelsens protagonister, vilket i forskningen ofta har tolkats som att 

konstnären är ett språkrör för författaren.  

I övrigt finns det hos Strindberg såväl som Bergman en betydande heterogenitet 

i de utövanden som konstnärsgestalterna ägnar sig åt. Bildkonstnärer, musiker och författare 

trängs med skulptörer, skådespelare och cirkusartister. Det kan tyckas långsökt att låta alla 

dessa yrkesgrupper rymmas under samma kategorisering. Samtidigt tycks det finnas påtagliga 

likheter även mellan skådespelare och cirkusartister. I Ingmar Bergmans Gycklarnas afton 

(1953) blir friktionen mellan teaterskådespelarna och cirkusartisterna tydlig. I en ordväxling 

med gycklarna låter teaterdirektören uttrycka sig på följande sätt om deras verksamhet:  

 

[Teaterdirektör] Sjuberg: [V]i är samma patrask! Samma usla följe! Varför skulle jag inte 

förolämpa er? Ni finner er ju i det, slår mig inte på truten. Vi föraktar er för att ni lever i vagnar 

och vi på smutsiga hotellrum, vi gör konst och ni gör konster. Varför! Därför att ni satsar era liv 

och vi vår fåfänga.7 

 

Gycklarna och skådespelarna föraktar varandra, men kärnan i deras verksamhet är densamma. 

Skillnaden mellan konst och konster är mindre än vad man först kan tro, menar Sjuberg. I min 

uppsats framträder musiker, skådespelare, målare och filmmakare. Utgångspunkten är att det 

finns mer som förenar än skiljer detta patrask. I denna uppsats gör jag ingen vidare skillnad 

på om konstutövaren är målare eller musiker, utan har valt att använda begreppet konstnär 

oavsett konstform.8 

 Vidare vill jag understryka att det är Ingmar Bergmans texter, vilka ofta 

refereras till som filmberättelser, och inte filmer som jag har valt att undersöka. Detta 

diskuterar jag vidare i avsnitt 1.3.5. och 1.4.3.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

 
7 Ingmar Bergman, Gycklarnas afton, Stockholm: Norstedts förlag 2018c, s. 26. 
8 Björn Norberg föreslår att Ingmar Bergman i sitt författarskap uttrycker en ”tvärdiciplinär syn på konstnärskapet”. Detta menar jag även 

gäller August Strindberg och det är enligt denna princip jag arbetar. Björn Norberg, ”Bland skuggor och speglar, Ingmar Bergman, konsten 

och seendet” i Allting föreställer – ingenting är. Ingmar Bergman och konsten, (red.) Eva Asp & Björn Norberg, Årsta: Dokument Press 

2018, s. 35.  
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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konstnärsgestalter hos Strindberg och Bergman 

– i ”Den romantiske klockaren på Rånö”, I havsbandet, Vargtimmen och Fanny och 

Alexander – dels skildras, dels förhåller sig till varandra.9 På ett mer detaljerat plan ämnar jag 

undersöka hur dessa gestalter förhåller sig till tre forskningsfrågor rörande konstnärskapets 

villkor:  

 

• Hur förhåller sig konstnärsgestalterna till frågor som rör det konstnärliga skapandet?  

• Hur skildras konstnärsgestalternas relationer till sina närstående? 

• Hur skildras konstnärsgestalternas förhållande till de eventuellt gudomliga nivåerna i 

skaparprocessen?   

 

I mina läsningar av valda verk återkommer ett par verb som är kopplade till den konstnärliga 

verksamheten, såsom trolla, leka, ljuga, drömma och fantisera. Dessa utgör ingen egen 

frågeställning, utan är snarare att betrakta som nyckelbegrepp i uppsatsen.   

 

1.2. Disposition  

 

Efter detta inledningskapitel följer ett analyskapitel. I detta ämnar jag besvara mina 

forskningsfrågor genom att tematiskt och jämförande undersöka valda verk. Detta kapitel är 

indelat i fyra delar.  I den första delen, ”Fantasi och verklighet”, undersöker jag konstnärens 

förhållande till dito, främst ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger vid 

konstnärens själsliga bevekelsegrunder. I andra delen, ”Konstnärens genealogi” diskuterar jag 

konstnärens nära relationer, dels till sina föräldrar, men också till diverse romantiska 

intressen. Detta är frågor som tangeras i avsnittet om fantasi och verklighet, men jag menar att 

det finns anledning att titta vidare på dessa. I tredje delen, ”Konstnären som trollkarl eller 

gud” undersöker jag konstnärens relation till det gudomliga, och de i verken förekommande 

spänningar mellan konstnärsgestalterna och gud. Därtill skriver jag även om trollkarlsmotivet 

i valda verk. I fjärde delen, ”Spegeln är sönderslagen: Konstens, verklighetens och 

konstnärens sammanbrott” diskuterar jag hur valda berättelser slutar. Sluten tenderar 

karaktäriseras av å andra sidan konstnärens undergång, men också möjlighet till 

 
9 Dessa verk utgör mitt primära material, men kompletteras också med vissa kortare läsningar av andra verk som jag finner relevanta för 

syftet. August Strindberg, ”Den romantiske klockaren på Rånö” i Samlade verk 26. Nationalupplaga. Skärkarlsliv. Texten redigerad och 

kommenterad av Nils Åke Sjöstedt. Stockholm: Norstedts 1984; I havsbandet. Samlade verk 31. Nationalupplaga. Texten redigerad och 

kommenterad av Hans Lindström. Stockholm: Norstedts 1982; Ingmar Bergman, Filmberättelser 18.Vargtimmen. Stockholm: Norstedts 

2018b, Fanny och Alexander. Stockholm: Norstedts 2018a.   
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pånyttfödelse. Sedan följer en diskussion av slutet av Fanny och Alexander och hur det kan 

tolkas som ett samtal mellan Bergman och Strindberg. Efter analysdelen följer en avslutande 

diskussion, följt av en litteraturförteckning.  

En potentiell problematik med att dela in analysen i teman istället för verk är 

frågan om avgränsning. Det förekommer att vissa stycken och diskussioner återkommer i 

flera delar, om än med olika perspektiv beroende på valt tema. Jag menar emellertid att denna 

mer organiska indelning är givande för uppsatsens syfte, och att vissa poänger möjligen hade 

gått förlorade i en analys som fokuserade på verk efter verk. 

 

1.3. Teori, metod och bakgrund  

 

1.3.1. Dialog och splitter  

 

Denna uppsats är av tematisk, men också jämförande karaktär. Det innebär att jag utifrån vald 

tematik – konstnärstematiken – läser August Strindberg och Ingmar Bergman jämte varandra, 

men också utifrån valda teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Efter denna läsning drar 

ett antal slutsatser om hur enskilda verken kan förstås, men också hur dessa kan förstås i 

relation till varandra.  

Som teoretisk utgångspunkt vad gäller sambandet mellan Strindberg och 

Bergman har jag valt att främst använda mig av Kjell Espmarks idé om dialogen. I Dialoger 

(1985) diskuterar Espmark förhållandet dikter och diktare emellan.10 Som jag förstår Espmark 

är detta ett alternativ till det vidare begreppet intertextualitet.11 I kontrast till intertextualiteten 

och den mosaik av text som sägs utgöra världslitteraturen, tar dialog-begreppet fasta på den 

avsedda dialogen mellan enskilda texter.12 I fallet med Strindberg och Bergman menar jag att 

det är fullt motiverat att utgå från att det finns ett avsett samband. Med det sagt skulle jag inte 

heller påstå att mina läsningar är av genetisk karaktär, och jag ämnar inte bevisa att Bergman 

 
10 Kjell Espmark, Dialoger, Stockholm: Norstedts 1985.  
11 Intertextualitetsbegreppet – i den mån man kan tala om ett sådant i singular – rymmer i sig en uppsjö inriktningar, och risken för 

begreppsförvirring är minst sagt stor. Därtill tycks det som att begreppet intertext och dialog inte nödvändigtvis står i motsättning med 

varandra, men jag har valt dialog eftersom jag menar att det finns en större klarhet i begreppet. En annan aspekt är den metodologiska: 

Såsom jag dock förstår det utifrån exempelvis Anders Olssons och Mona Vincents introducerande artikel, men också genom läsningar av 
Julia Kristeva, är intertextualitet som teoretiskt begrepp inte alltid harmoniserar med den jämförande metoden. Detta beror på att den senare 

– enligt Olsson och Vincent – ”förutsätter ett monolitiskt textbegrepp med klart avskiljbara gränskonturer och förmår inte göra reda på några 

transformationer, överföringar eller beröringar mellan olika textfragment och deras skiftande betydelsespridningar inom och utom verket”. 

Huruvida mitt textbegrepp är monolitiskt går att diskutera, men jag håller med Olsson och Vincent om att de samband jag ämnar visa inte är 

av överförd, omedveten karaktär. Därtill spelar läsakten en avgörande roll – hur texterna kopplas samman beroende på läsarens 
förståelsehorisont – på ett sätt som jag inte ämnar undersöka här. Det jag vill undersöka är något tämligen konkret och förankrat i de texter 

som jag har valt. Julia Kristeva, ”Word, Dialogue and Novel” i The Kristeva Reader, (red.) Toril Moi, New York: Columbia University Press 

1986; Anders Olsson & Mona Vincent, ”Intertextualitet – möten mellan texter” i (red.) Hans Isaksson & Lennart Hagerfors, BLM: Bonniers 

litterära magasin 53, 1984:3, s. 155-166.  
12 Espmark 1985, s. 27.  
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läst eller låtit exempelvis I havsbandet ligga till grund för Vargtimmen, även om det är en 

slutsats som skulle kunna dras. Snarare är jag intresserad av att lyfta fram en litterär 

valfrändskap mellan Strindberg och Bergman, och hur det på en tematisk nivå framträder i 

respektive författarskap.  

Vad innebär då Kjell Espmarks teori? Istället för att tala om ”ekon” eller 

”influenser” är det istället fokus på ”dialogen”. Espmark skriver: ”Nu rymmer dikten snarare 

ett svar till verk i det förflutna. Det är samtidigt ett perspektiv som bättre harmonierar med 

hur en författare själv upplever sin relation till föregångarna. Visst finner han och hon dem 

bland sina lärare men också sina samtalspartner och trätobröder”.13 Inspirationen till detta är 

hämtad från Michail Bachtins begrepp dialogicitet. En problematik med Bachtins dialogicitet 

i förhållande till min egen uppsats, är att begreppet syftar till dels till romankonsten, dels till 

romanens interna strukturer. Bachtins stående exempel är Fjodor Dostojevskijs romaner, vilka 

tenderar karaktäriseras av en intern flerstämmighet.14 Som jag berör i avsnitt 1.3.5. är Ingmar 

Bergmans filmberättelser en sorts hybridgenre mellan roman och drama, vilket gör att 

romankonstens principer inte alltid är överförbara på Bergmans verk. Likväl menar jag att 

dialog är ett användbart begrepp, även om dialogicitet bör behandlas mer varsamt gällande 

mina läsningar.  

Espmark menar att dialogmetaforen dock rymmer ett uppenbart problem. 

Dialogen ”förutsätter deltagarnas autonomi” vilket möjligen motsägs av att ”varje text gör den 

införlivade texten till ett moment i sin egen rörelse”. 15  

I ”Ingmar Bergman möter August Strindberg” myntar Birgitta Steene begreppet 

Strindbergsplitter.16 Bergman har enligt Steene låtit tematik och struktur från Strindberg 

infogas i filmberättelserna, såsom det för uppsatsen relevanta exemplet Fanny och Alexander 

– Ett drömspel. Termen splitter kommer från begreppet märchensplitter, vilken åsyftar hur 

sagostrukturer används i modern litteratur.17 Steenes begrepp är givande i förhållande till min 

uppsats, så till vida att det sätter ord på de transformeringar av Strindberg som kan läsas in i 

Bergmans texter. Samtidigt tycks det mig som att termen står i kontrast till dialog-begreppet, 

så till vida att ”-splitter” insinuerar en omedveten och närmast transcendent överföring.  

 
13 Espmark 1985, s. 25.  
14 För svenska översättningar av Bachtin i vilken han skriver om dialogicitet, se: Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, (övers.) Lars Fyhr 

och Johan Öberg, Gråbro Anthropos 1991; Det dialogiska ordet, (övers.) Johan Öberg, Gråbo: Anthropos 1988; Författaren och hjälten, 

(övers.) Kajsa Öberg Lindsten, Gråbro: Anthropos 2000. 
15 Espmark 1985, s. 25.  
16 Birgitta, Steene, ”Ingmar Bergman möter August Strindberg” I Strindbergiana. Fjortonde samlingen. (red.) Birgitta Steene, Stockholm: 

Strindbergsällskapet 1999 s. 29ff.  
17 Som inspiration nämner Steene Boel Westins Strindberg, sagan och skriften (1998). I denna undersöker Westin Strindberg i enlighet med 

begreppet märchensplitter. Eftersom Westin utgår från Strindbergs förhållande till sagoreporoarten snarare än enskilda författare är det enligt 

mig mer relevant att använda sig av denna term än i Steenes fall. Se: Boel Westin, Strindberg, sagan och skriften, Eslöv: B Östlings 1998.  
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1.3.2. Psykoanalytiska idéer om kreativitet och konstnärskap 

 

I denna uppsats inspireras jag ofta av psykoanalytiska resonemang för att förstå den så kallade 

konstnärspsykologin eller konstnärsproblematiken. För den som läser in sig på ämnet litterära 

konstnärsporträtt är det närmast omöjligt att inte komma i kontakt med psykoanalytiska 

teorier beträffande konstnären. Detta skulle kunna härledas till att dessa två kulturella 

strömningar båda stammar ur en sorts efterromantisk syn på människan och konsten, i vilken 

subjektets roll är avgörande för konstens utveckling. Peter Brooks, vars litteraturvetenskapliga 

texter genomgående har ett psykoanalytiskt perspektiv, skriver: “Psychoanalysis, after all, is a 

primarily narrative art, concerned with the past through the dynamics of memory and 

desire”.18 Det finns en föreställning om att psykoanalysen hör ihop med berättandet, vilket får 

sägas vara en av konstnärens, i synnerhet författarens, främsta verksamhetsbeskrivningar.  

Som jag diskuterar vidare under rubriken ”Litterära konstnärsporträtt – tradition 

och tidigare forskning” tenderar konstnärsromanen att uppehålla sig vid psykologiska 

aspekter av skapandet. I och med detta är det inte särskilt anmärkningsvärt att psykoanalysen 

kommit att bli ett betydande inslag i genren. Dessutom har de mest tongivande 

psykoanalytikerna utvecklat teorier om konstnärens karaktäristika och bevekelsegrunder. 

Spänningsförhållandet mellan fantasi och verklighet är en grundläggande konflikt i 

psykoanalytisk teori, men också i konstnärsromanen.  

Den text som jag främst relaterar mina analyser till är Sigmund Freuds 

”Diktaren och fantiserandet” (1907). Den handlar om konstnärens relation till fantasi och 

verklighet, men också om hur lek och dagdrömmeri tangerar det konstnärliga skapandet.19 

Freud skriver:  

 

Varje lekande barn beter sig som en diktare i att det skapar sin egen värld, eller rättare sagt, 

flyttar om tingen i sin värld i en ny ordning som det tycker bättre om. Det skulle då vara orätt att 

hävda att det inte tog den världen på allvar; tvärtom tar det sin lek på största allvar, det satsar 

starka känslor på den. Motsatsen till lek är inte allvar – utan verklighet. […] Diktaren gör nu 

detsamma som det lekande barnet; han skapar en fantasivärld som han tar på största allvar, det 

vill säga utrustar med en stor portion känsla samtidigt som han skarpt skiljer den från 

verkligheten.20  

 
18 Peter Brooks, Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, Oxford: Clarendon P., 1984 s. XIV.  
19 Sigmund Freud, ”Diktaren och fantiserandet” (övers.) Clarence Crafoord, i Samlade skrifter av Sigmund Freud. XI Konst och litteratur., 

(red.) Clarence Crafoord, Stockholm: Natur & kultur 2009.  
20 Freud 2009, s. 126-127. Jfr Ingmar Bergmans essä ”Ormskinnet” (1965). I denna beskriver Bergman hur hans konstnärskap tog sin början 

i dagdrömmandet: [D]å verkligheten inte längre räckte till, började jag fantisera, underhöll jämnåriga med oerhörda historier om mina 
hemliga bedrifter. Det var besvärande lögner, som ohjälpligt slogs sönder mot omvärldens nyktra skepsis. Till slut drog jag mig ut ur 

gemenskapen och behöll min drömvärld för mig själv. En kontaktsökande och fantasibesatt barnunge hade ganska snabbt förvandlats till en 

sårad, förslagen och misstänksam dagdrömmare. Men en dagdrömmare är inte konstnär annat än i sina drömmar (Ingmar Bergman, 

”Ormskinnet” i Artiklar, essäer, föredrag, Stockholm: Norstedts 2018f). Bergmans anekdot om hur han som barn drogs till dagdrömmeriet 

innan han fann filmkonsten är enligt min mening ett skolboksexempel Freuds inflytande över idén om konstnären som levande i en sorts 

konstant drömtillvaro. 
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Det lekande barnet utvecklas ibland till konstnär, men allt som oftast till dagdrömmare. Om 

dessa fantasier är för ”överflödande och överväldigande” kan de anta patologiska 

dimensioner.21 Vidare menar Freud att diktaren – tillika drömmaren – alltid befinner sig i en 

tredelad tidsdimension, i vilken det förflutna och det framtida är lika närvarande som det 

nuvarande.  

En problematisk aspekt med Freuds text är dess otydlighet vad gäller frågan om 

vad som faktiskt skiljer konstnären från dagdrömmaren. Man kan förstås anta att det är den 

konstnärliga verkshöjden skiljer de båda typerna åt, samtidigt tycks det också vara det enda. 

Därmed blir ibland svårt att dra en tydlig psykologisk skiljelinje mellan konstnär och 

drömmare, men kanske är det just denna tvetydighet som gör ämnet värt att utforska. I de 

konstnärsskildringar jag har valt har detta visat sig vara en återkommande fråga. Är 

konstnären främst en personlighetstyp eller skicklig hantverkare? 

En psykoanalytiker som i kulturteori och litteraturvetenskaplig forskning har 

haft en något undanskymd roll i förhållande till jätten Freud är D.W. Winnicott (1896-

1971).22 I Playing and Reality (1971) diskuterar han hur det lilla barnets subjektstillblivelse 

tar sig i uttryck av lek och fantasi.23 Begreppet transitional object, eller övergångsobjekt, är 

enligt Winnicotts teori ett objekt (såsom en docka eller annan leksak) som befinner sig i 

skärningspunkten mellan den yttre och den inre världen, mellan kroppen och kulturen. 

Winnicott, som också är barnläkare, inleder sin studie genom att hänvisa till barnpsykologin 

och hur begreppet kan användas i kliniska sammanhang, men tillägger snart att ”my subject 

widens out into that of play, and of artistic creativity and appreciation, and of religious 

feeling, and of dreaming, and also fetishism, lying and stealing […]”.24 Jämfört med en 

psykoanalytiker som Freud, vars texter tycks närmast skräddarsydda för kulturteoretisk 

forskning, har Winnicotts texter inte samma suggestiva kvaliteter. I Playing and Reality 

hänvisar Winnicott främst till erfarenheter han fått som yrkesverksam, snarare än genom 

världslitteraturen. Hans texter är därmed inte lika tacksamma som Freuds, ändock menar jag 

att teorin om övergångsobjekt har en viktig roll för min teoretiska förståelse av 

konstnärspsykologin. Detta beror till stor del på att Winnicott i någon mån vidareutvecklar 

Sigmund Freuds resonemang om lekens roll för det konstnärliga skapandet.  

 
21 Freud 2009, s. 130. Freud kopplar här samman det överdrivna fantasierande med psykossjukdomar. Denna idé återkommer tydligt i den 
tidiga Strindbergforskningen, se exempelvis 1.4.1.  
22 För exempel på hur Winnicott använts inom litteraturvetenskapen, se: Peter L. Rudnytsky (red.), Transitional Objects and Potential Space: 

Literary Uses of D.W. Winnicott, New York: Columbia University Press 1993.  
23 D.W. Winnicott, Playing and Reality, London & New York: Routledge Classics 2005.  
24 Winnicott 2005, s. 7.  
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1.3.3. Litterära konstnärsporträtt  

 

Om konstnärsromanen som genre tycks merparten av den litteraturvetenskapliga forskningen 

vara centrerad till de tyska, franska och engelska språksfärerna. Detta är möjligen ett resultat 

av den gedigna traditionen av bildningsromaner som vuxit fram inom dessa språk, till vilken 

konstnärsromanen är att betrakta som en undergenre. Inom svenskspråkig litteraturvetenskap 

är det ett något eftersatt område, men även engelskspråkiga forskare har beklagat sig över 

fältets begränsade utsträckning. Maurice Beebe menar i Ivory Towers and Sacred Founts: The 

Artist as Hero in Fiction from Goethe to Joyce (1964) att hans studie är den första som tar ett 

heltäckande grepp om genren.25 Den sortens utsagor bör förstås läsas med ett kritiskt öga, 

men för den som undersöker området närmare framstår det likväl som att Beebe har en poäng. 

I förhållande till konstnärsgestalternas förekomst i litteraturen, är det uppseendeväckande hur 

litet som har skrivits om saken.  

 I tysk tradition kallas genren för künstlerroman, vilket i forskningen tenderar 

ställas mot den franska traditionen av roman d’artiste. Utan att förringa de likheter som finns 

mellan dessa traditioner är mitt intryck att künstlerromanen har sina i rötter tysk romantik och 

dess föreställningar om konstnärskallet, vilket gör att de också är av mer idealistisk karaktär. 

Roman d’artiste däremot har Honoré de Balzac, bröderna Goncourt och Émile Zola som 

förgrundsgestalter, och tenderar kanske därför vara mer samhällsorienterande. 

Min uppfattning är att de verk som jag har valt att analysera har tydligare 

beröringspunkter med den tyska traditionen än den franska. Detta eftersom ”Den romantiske 

klockaren på Rånö”, I havsbandet och Vargtimmen alla handlar om solitära konstskapare. 

Berättelserna utspelar sig inte inom bohemkretsar och skildrar inte ingående konstmarknadens 

villkor, snarare intresserar sig dessa för den enskilda individens psykologiska 

sammansättning, och hur denna hänger samman med dennes förmåga att skapa.  

Till ett av de framstående bidragen till det svenska forskningsfältet räknar jag 

Conny Svenssons Åttiotalet och konstnärsromanen (1985).26 Svenssons definition av 

konstnärsromanen är tvetydig på så vis att den innefattar bildkonstnärer såväl som andra 

konstutövare.27 Av de verk som diskuteras i studien handlar övervägande delen om 

 
25 Maurice Beebe, Ivory Towers and Sacred Founts: The Artist as Hero in Fiction from Goethe to Joyce, New York: New York University 

Press 1964, s. v.  
26 Conny Svensson, Åttiotalet och konstnärsromanen, Lund: Bokförlaget Doxa 1985.  
27 Svensson skriver menar att den svenska tolkningen av begreppet konstnärsroman skiljer sig något från tyskans künstlerroman och 

franskans roman d’artiste: ”Ordet ’konstnärsroman’ har ingen entydig och allmänt accepterad innebörd, och man kan urskilja åtminstone två 

olika sätt att begagna termen. Begreppet kan i största allmänhet avse romaner om personer som är konstnärligt verksamma eller har 

ambitioner i den riktningen. […] Termen används dock i internationell litteraturforskning sedan länge också i den mer inskränkta betydelsen 

’roman om bildkonstnär(er)’”. Svensson 1985, s. 7. 
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bildkonstnärer. Vidare är ”skönlitterär konstkritik och konstnärspsykologi” återkommande 

inslag i konstnärsromanen.28  

Svensson tar avstamp i 1880-talet och konstaterar att det under detta årtionde 

skrevs osedvanligt många romaner med konstnärstematik. Denna ökning av 

konstnärsskildringar härleder Svensson till moderniseringen av den europeiska konstvärlden: 

Konstakademierna ansågs nu inte längre vara det enda sättet att slå sig in på konstnärsbanan, 

vilket resulterade i en mer volatil konstvärld. Därtill gick konstmarknaden från att vara ett 

system mestadels byggt på mecenater till att bygga på mer marknadsekonomiska principer.29  

August Strindbergs Röda rummet (1879) och dess konstnärsgestalter Sellén, 

Montanus och Lundell har en framskjuten position i studien.30 Svensson gör intressanta 

poänger när han inplacerar dessa bland Goncourtbrödernas olika konstnärsarketyper.31 Som 

exempel på arketyper nämner Svensson strebern, bohemen, konstteoretikern och naturbarnet. 

Talande för dessa arketyper är att den grundläggande förståelsen beror på huruvida 

konstnären är autentisk eller inte. Strebern är förstås främst nyfiken på konstnärsbanan som 

karriärmöjlighet, medan bohemen tenderar vara en större livskonstnär än konstnär. 

Naturbarnet utgör i sin tur höjden av konstnärlig autenticitet, medan konstteoretikern har 

svårigheter med att praktiskt utöva sin konst. Konstnärsgestalterna i litteraturen behöver 

förhålla sig till det äkthetskrav som omger allmänhetens idé om konstnärsyrket.  

Svenssons studie är givande, men det tycks mig som om åttiotalets 

konstnärsromaner är tämligen väsensskilda från de 1890-talsverk av Strindberg som denna 

uppsats främst behandlar. Svenssons materialistiska perspektiv framstår inte heller som 

särskilt applicerbart i mitt fall, då jag främst är intresserad av konstnärernas själsliga 

omständigheter snarare än dennes position i samhället (ändock vill jag betona dessa frågor 

ibland sammanstrålar, så även i min uppsats).  

 En annan undersökning av konstnärsromanen är Tommy Olofssons avhandling 

Frigörelse eller sammanbrott? Stephen Dedalus, Martin Birck och psykologin (1981).32 Som 

titeln anger är Tommy Olofssons studie mer inriktad på hur man inom litteraturen skildrar de 

psykologiska mekanismerna bakom konstnärsgestalternas tillblivelse. James Joyces A 

Portrait of the Artist as a Young Man (1916), som Olofsson ägnar sin studie åt, hör till 

genrens framträdande verk. Olofsson jämför Joyces roman med Hjalmar Söderbergs Martin 

 
28 Svensson 1985, s. 16.  
29 Svensson 1985, s. 10.  
30 August Strindberg, Samlade verk 6. Nationalupplaga. Röda rummet. Skildringar ur artist- och författarlivet. Texten redigerad och 

kommenterad av Carl Reinhold Smedmark, Stockholm: Almqvist & Wiksell förlag, 1981a. 
31 Svensson 1985, s. 16ff.  
32 Tommy Olofsson, Frigörelse eller sammanbrott? Stephen Dedalus, Martin Birck och psykologin (diss.), Stockholm: Wahlström & 

Widstrand 1981. 
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Bircks ungdom (1901).33 Dessa läser Olofsson i ljuset av några av 1900-talets mest 

framträdande teorier om konstnärer och konstnärlighet, däribland det föredrag av Freud som 

jag tidigare redogjort för. Tommy Olofsson menar att konstnären inte styrs i ”lika hög grad 

som andra människor av realitetsprincipen utan är mer av en självupptagen lustvarelse, som i 

sitt sociala utspel eller sin konst visar upp ett fritt fantasiliv av för-oidipal karaktär”.34 

I Surface and Symbol: The Consistency of James Joyce’s Ulysses (1962) menar 

Robert Adams att konstnären inte bara tenderar vara en karaktär bland andra i verket. 

Konstnären har ofta funktionen att vara en ”retrospective arranger”. 35 Av de 

konstnärsskildringar jag har valt att arbeta med är det dock ingen av dessa som passar in på 

Robert Adams definition, vilket antagligen beror på att jag inte har valt att skildra några 

författare. Ändock präglas berättelserna av en stark subjektivism och ambivalens, vilket 

möjligen kan härledas till protagonisternas förkärlek till lögn och dikt.  

Ett omisskännligt drag i den litterära traditionen av konstnärsporträtt är att 

föreslå konstnärens likheter med diverse mytologiska gestalter. Prometheus är en ständigt 

återkommande referens, vilket återspeglas i denna uppsats. Stephen Dedalus, den känslige 

hjälten i Joyces A Portrait of the Artist as a Young Man är en världslig släkting till mytiske 

bildhuggaren Daidalos (vars namn betyder just konstnär på grekiska) och den antike sångaren 

Orfeus har fått agera förebild åt den moderna litteraturens poeter.36 En annan betydelsefull, 

om än inte mytologisk, gestalt som blivit en prototyp för konstnärsidentifikation, är 1500-

talsmagikern Faust.37 Denna svartkonstnär är antagligen mest ihågkommen genom Goethes 

Faustdramer (utgivna 1808 resp. 1832), och dennes beslut att sälja sin själ till djävulen är 

förvisso applicerbart även på andra yrkesgrupper, men som av konstnärer ändå gjorts till sin. 

Detta framträder tydligt exempelvis i Thomas Manns naziallegoriska Doktor Faustus (1947), i 

vilken kompositören Adrian Leverkühn måste förhålla sig till detta moraliska dilemma.38    

Även Strindberg och Bergman, i synnerhet den förra, låter i sina verk 

sammanföra bilden av konstnären med diverse mytiska gestalter. Dessa lånar emellertid även 

 
33 James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, Harmondsworth : Penguin, 1960; Hjalmar Söderberg, Martin Bircks ungdom: 
berättelse, Stockholm: Bonnier 1901.  
34 Olofsson 1981, s. 185.  
35 Robert Adams, Surface and Symbol: The Consistency of James Joyce’s Ulysses, New York, Oxford University Press, 1962.  
36 Nationalencyklopedin, Daidalos. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/daidalos (hämtad 2020-07-28), 

Nationalencyklopedin, Orfeus. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/orfeus (hämtad 2020-07-28).  
37 Nationalencyklopedin, “Johann Faust”. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/johann-faust (hämtad 2020-07-

31) 
38 Thomas Mann, Doktor Faustus: das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzält von einem Freunde, Frankfurt am Main : 

Fischer, 1980.  

 
 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/orfeus
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/johann-faust
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från gammaltestamentliga gestalter, såsom Jakob och Ismael.39 I min uppsats uppmärksammar 

jag Ismael-motivet som finns hos de två författarna.  

Vad kan man då säga om konstnärsgestaltens karaktäristika? Maurice Beebe 

konstaterar att litteraturens konstnärer påfallande ofta är stöpta i en och samma form, 

exempelvis när det kommer till dennes personlighet: “The person blessed (or cursed?) with 

‘artistic temperament’ is always sensitive, usually introverted and self-centered, often passive, 

and sometimes so capable of abstracting himself mentally from the world around him that he 

appears absentminded or ‘possessed’”.40 Det konstnärliga temperamentet är fixerat kring ett 

par egenskaper: estetisk och själslig sensibilitet, kreativitet och förmåga till introspektion. 

Som Beebes citat understryker är det inte ovanligt att konstnärsgestalten är kluven kring 

huruvida dessa drag ska betraktas som en gåva eller en förbannelse.  

Bo Jeffares går steget längre än Beebe, och beskriver hur litteraturens 

konstnärsgestalter inte bara välsignats med vissa själsliga attribut, utan också fysiska sådana. 

Det är en person med ”a sensitive face, graceful body, and eccentric attire combined to 

produce a picturesque effect. He was usually distinguished by an intelligent forehead, fine 

bones, regular features, a ’sensitive’ mouth and luminous, magnetic ’spiritual’ eyes”.41  

Om konstnären legitimeras genom sitt konstnärstemperament eller uttrycksfulla 

ansikte, är det därmed inte nödvändigtvis dennes konstnärliga produktion som avgör huruvida 

denne är en konstnärsgestalt eller inte. Även i temperamentet kan man avgöra vem som är 

autentisk och inte. Man kan ha ett konstnärligt yrke utan att nödvändigtvis vara en konstnär, 

och vice versa (senare i denna uppsats diskuterar jag huruvida Oscar Ekdahl i Fanny och 

Alexander är att betrakta som ett exempel på detta). Det finns konstnärsgestalter som aldrig 

färdigställer ett enda konstverk, men som ändå gör skäl för sitt epitet. Svensson menar att 

litteraturens konstnärsskildringar återkommande präglas av scenariot där ”konstnären aldrig 

når längre än till skissen”.42 Istället för den färdigställda produkten är det skissen, fragmentet 

eller improvisationen som blir en sorts kronjuvel i det konstnärliga testamentet. 

 

1.3.4. Trollkarlar och vampyrer: E.T.A. Hoffmanns konstnärsromaner och dess inflytande 

på Strindberg och Bergman   

 

 
39 Nationalencyklopedin, Jakob. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jakob (hämtad 2020-07-28) 

 Nationalencyklopedin, “Ismael”. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ismael (hämtad 2020-07-28). 
40 Beebe 1964, s. 5.  
41 Bo Jeffares, The Artist in Nineteenth Century English Fiction, Buckinghamshire: Colin Smythe, 1979, s. 29.  
42 Svensson 1984, s. 14.  

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jakob
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ismael
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Enligt Göran Printz-Påhlson är ”Den romantiske klockaren på Rånö” ett typexempel på ”den 

efterromantiska fantasiromanen”.43 Genrens kanske främste företrädare anses vara E.T.A. 

Hoffmann (1766-1822), vars konstnärsgestalter ofta ställs inför diskrepansen mellan dikt och 

verklighet. Käte Lasertein menar Hoffmann introducerar genren för konstnärsproblematiken 

(”der Künstlerproblematik”), det vill säga de sociala, psykologiska och relationella 

konfliktytor som uppstår i och med konstnärskapet. 44 Även om konstnärens relation till den 

yttre verkligheten varit ett tema även tidigare, är det med Hoffmann som denna konflikt tas 

till en ny nivå.  

Såväl August Strindberg som Ingmar Bergman sägs vara djupt influerade av 

Hoffmanns berättelser.45 I Vargtimmen blir detta tydligt då flera av karaktärerna bär namn 

som är hämtade ur Hoffmanns litterära värld. Kapellmästare Kreisler, arkivarie Lindhorst, 

Heerbrand och Veronika känns igen från Hoffmanns Kreisleriana (1813) respektive Der 

goldne Topf (1814).46 Det senare verket anses av Martin Lamm utgöra förebild till ”Den 

romantiske klockaren på Rånö”.47 Därtill anses huvudpersonen i Hoffmanns kortroman Klein 

Zaches genannt Zinnober (1819) ligga till grund för den diktande utsugaren Zachris i Svarta 

fanor (1907).48  

 Hans Lindström lyfter fram Hoffmanns betydelse för Strindbergs skildringar av 

magnetism och suggestionspsykologi. Hoffmanns magnetisörer är ”en grundtyp i den 

romantiska psykologin” och som Strindberg använder sig av i exempelvis Fordringsägare.49 

Magnetisörens kluvenhet mellan vetenskapsman och illusionist gör honom i min mening 

intressant att diskutera i fråga om konstnärsgestalter. I mitt urval av konstnärsgestalter 

 
43 Göran Printz-Påhlson, ”Tankens genvägar II” i Bonniers litterära magasin, nr 38, oktober 1969, s. 603.  
44 Käte Laserstein, Die Gestalt des bildenden Künstlers in der Dichtung, Berlin, München & Boston: De Gruyter 

 [1931] 2020, s. 21.  
45 Vad gäller Hoffmanns inflytande över Strindberg nämns genomgående i Strindbergforskningen, om än ofta i marginalen. En studie från 

senare år som emellertid ägnat sambandet relativt mycket uppmärksamhet är Henrik Johnssons avhandling från 2008. Se Henrik Johnsson, 

Strindberg och skräcken: Skräckmotiv och identitetstematik i August Strindbergs författarskap, Umeå: Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, 

2008. En liknande tendens finns i Bergmanforskningen; sambandet poängteras ofta, men ges sällan något större utrymme. Även av Bergman 

själv noteras ett samband: I Bilder heter det att Hoffmann är att betrakta som en ”fadder” till Fanny och Alexander (Bergman 1990, s. 360). 
För vidare läsning om Hoffmanns inflytande över Bergman, se exempelvis Tatiana Fajardos essä. Tatiana Fajardo, ”E.T.A. Hoffmann och 

Ingmar Bergman” i E.T.A. Hoffmann, Två fantasistycken: Lille Zachris, kallad Cinober och Falu gruva, (övers. Gösta Montelin, Karl 

Benzon & Rickard Berghorn), Solna: Aleph Bokförlag 2018, s. 129-137. För en tysk läsekrets har även Uwe Schadwill skrivit en artikel. Se 

Uwe Schadwill, ”’Aber was reflektieren die Scheiben?’ E.T.A. Hoffmann und Ingmar Bergman” I Mitteilungen der E.T.A. Hoffmann 

Gesellschaft. 1989 s. 62-77.  
46 För svenska översättningar av dessa verk, se: Kreisleriana, övers. Lars Nyberg, Lund: Ellerströms förlag 2017; Den gyllene krukan, övers. 

Teddy Brunius, Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker 1981; Två fantasistycken: Lille Zachris, kallad Cinober och Falu gruva, (övers. Gösta 

Montelin, Karl Benzon & Rickard Berghorn), Solna: Aleph Bokförlag 2018. 
47 Martin Lamm, August Strindberg, Stockholm: Aldus/Bonniers 1961, s. 213.  
48 Olof Lagercrantz, August Strindberg, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1982 [1979], s 385; August Strindberg, Samlade verk 57. 
Nationalupplaga. Svarta fanor. Sedeskildringar från sekelskiftet. Texten redigerad och kommenterad av Rune Helleday, Stockholm: 

Norstedts förlag 1995. 
49 Hans Lindström, Hjärnornas kamp: Psykologiska idéer och motiv i Strindbergs åttiotalsdiktning (diss.), Uppsala: Uppsala universitet 

1952, s 249; August Strindberg, ”Fordringsägare” i Samlade Verk 27. Nationalupplaga. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare. Texten 

redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén. Almqvist & Wiksell förlag, Stockholm 1984b.  
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framträder stundom magiker och trollkarlar. Strindbergs Axel Borg liknas dessutom 

återkommande vid en magiker när han ägnar sig åt sin estetisk-vetenskapliga verksamhet.  

Kjell Espmark beskriver Hoffmanns författarskap som en ”förening mellan det 

fantastiska och det verklighetsnära”.50 Prosaisk upptagenhet vid titlar och 

ämbetsmannadetaljer blandas med sagoinslag och romantisk fantastik. Även Espmark tar upp 

Hoffmanns inflytande över Svarta fanor, men menar att i den ”allt större ’intertextuella 

rymden’ blir det dock allt svårare att uppfatta distinkta svar på Hoffmanns utmaning”.  

 

1.3.5. Förhållandet mellan film och litteratur – ett arv från Strindberg till Bergman?  

 

I föredraget ”Varje film är min sista” (1959) diskuterar Ingmar Bergman bland annat filmens 

förhållande till skönlitteraturen. Bergman låter här argumentera för att film och litteratur bör 

betraktas som väsensskilda konstarter, och han vänder sig mot tendensen att betrakta filmen 

som en sorts avknoppning från litteraturen:  

 

Film har ingenting med litteratur att göra. Oftast är det två konstarter vars karaktär och substans 

bekämpar varandra. Vad detta egentligen beror på är svårt att definiera men troligen har det med 

själva mottagningsprocessen att göra. Det lästa ordet absorberas under en medveten viljeakt och 

i förbund med intellektet, först så småningom drabbas vår fantasi eller känsla. Vid kinematografi 

är processen annorlunda. Då vi upplever en filmföreställning, åstadkommer vi medvetet en 

illusionsberedskap, kopplar av vår vilja och vårt intellekt. Vi bereder en väg in mot vår fantasi. 

Bildberättelsen träffar oss direkt i vår känsla utan mellanlandningar i intellektet.51  

 

 

Motsättningen som råder mellan litteratur och film är den mellan förnuft och känsla. Medan 

litteraturen drabbar läsaren först efter en omväg via intellektet, är filmen omedelbar i sin 

känsloförmedling.52 Medan det lästa ordet ”absorberas under en medveten viljeakt” tycks 

filmens bilder skapa ett än mer intuitiv, rentav ”sannare” konstupplevelse.  

 Vidare pläderar Bergman för att filmen bör bygga på berättelser som är skapade 

för filmen, snarare än att låta skönlitterära verk bearbetas för filmmediet:   

 

 

 
50 Kjell Espmark, ”Ett magiskt realistiskt jubileum”, Svenska dagbladet 14/2-2014, https://www.svd.se/ett-magiskt-realistiskt-jubileum 

(hämtat 2020-07-27) 
51 Bergman 2018, s. 64.  
52 Såsom jag tolkar Bergmans citat påminner filmkonsten mer om musiken än om litteraturen. Egil Törnqvist betonar rytmens roll i  musik 

och filmskapande, vilket han menar att Bergman också åsyftar (Törnqvist 1993). Bergmans musikaliska metaforer kan även förstås i 

förhållande till enskilda verk. Höstsonaten (1978) är enligt Bergman komponerad i enlighet med sonatformens tredelade struktur (Olivier 

Assayas & Stig Björkman, Tre dagar med Bergman, Göteborg: Filmkonst 1992, s. 74). Jan Holmberg noterar att Johann Sebastian Bachs 

cellosviter, med dess sex satser, används som struktur i andra verk av Bergman (Jan Holmberg, Författaren Ingmar Bergman, Stockholm: 
Norstedts förlag 2018, s. 224). I baksidestexten till de filmberättelser som samlats i volymen En filmtrilogi menar Bergman att ”[e]tt 

filmmanuskript är ett partitur. Dess prosa är filmskaparens notskrift” (Se baksidestexten till Ingmar Bergman, En filmtrilogi, Stockholm: 

Norstedts förlag 1963). Även i Strindbergs romankonst finns liknande konstteoretiska utsagor. Om Månskenssonaten av Beethoven heter det 

i Ensam att styckets sista sats är ”det högsta uttrycket av mänsklighetens suckan efter befrielse, och som icke någon dikt i ord kunnat uppnå” 

(Strindberg 1994a, s 61.). Även här uttrycks en skepsis mot litteraturens och ordets förmåga att uttrycka den mänskliga erfarenheten.  

https://www.svd.se/ett-magiskt-realistiskt-jubileum
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Det finns många skäl, varför vi bör undvika att filmatisera förefintlig litteratur, men ett av de 

väsentligaste är, att den irrationella dimensionen i ett litterärt verk, själva livskärnan oftast är 

oöversättbar, och i sin tur dödar filmens irrationella dimension. Om vi trots detta önskar 

översätta ett litterärt uttryck till ett filmiskt, tvingas vi till en oändlig serie komplicerade 

transformationer som oftast ger ringa eller intet utbyte i förhållande till ansträngningarna.53  

 

En påfallande egenskap hos Ingmar Bergmans filmer är att de sällan har en litterär förlaga. 

Med undantag hans för första filmer, som ofta är adaptioner av romaner och novellsamlingar, 

tenderar hans filmer vara originalberättelser snarare än baserade på ”förefintlig litteratur”.54 

 I sin avhandling observerar Koskinen att en återkommande kritik som framförts 

mot filmskaparen Ingmar Bergman är att hans stil är alltför litterär.55 Hans språk, som 

karaktäriseras av en arkaisk högtidlighet, harmoniserar inte med – vad kritiker tycks mena –  

filmmediets inneboende realistiska förutsättningar.  

Jan Holmberg framför tesen om att Bergman låtit låna detta resonemang från 

August Strindberg.56 Det kan tyckas bakvänt att filmskaparen Bergman låter författaren 

Strindberg lägga basen för sin filmteori, men när Strindberg skriver om kinematografen i En 

blå bok II, påminner hans resonemang om Bergmans:  

 

Se huru vid kinematografen många ljusbilder som måste tagas i följd för att få en enda rörelse 

till stånd, och ändock darrar bilden fram. I varje vibration fattas en mellanled. När det skulle 

behövas tusen momentbilder för en armrörelse, hur många myriader skulle då icke behövas för 

att skildra en själsrörelse. Diktarens människoskildring är därför bara förkortningar, 

konturteckningar, alla ofullkomliga och halvfalska.57  

 

Även Strindberg pekar mot litteraturens svårighet att fånga människoanden, medan 

kinematografen saknar det mellanled som det skrivna ordet för med sig.  

Filmvetaren Rune Waldekrantz lyfter i sin artikel ”Strindberg and the Silent 

Cinema” fram August Strindberg som en av den svenska litteraturens tidiga cineaster.58 

Waldekrantz menar att det var filmmediets unika kombination av modern teknik och känslan 

av uråldrig magi som fångade författarens intresse. Precis som Ingmar Bergman förbinder 

Strindberg laterna magican med filmkonstens essens. Waldekrantz skriver: ”The magic 

lantern’s property, with changing pictures, of conjuring up a word of dreams and visions 

 
53 Bergman 2018, s. 64.  
54 Det faktum att Bergmans tidiga filmer hade litterära förlagor, medan de senare inte har det, kan förstås kopplas till den växande 

ekonomiska och konstnärliga frihet som Bergman åtnjöt från det sena 1950-talet och framåt (Något som exempelvis Maaret Koskinen tar 

upp. Se Maaret Koskinen, Spel och speglingar: En studie i Ingmar Bergmans estetik (diss), Stockholm: Stockholms universitet 1993, s. 88). 

Ett intressant exempel på en förhållandevis sen adaption är dock Jungfrukällan (1960), vars manuskript är skrivet tillsammans med Ulla 

Isaksson och som baseras på den medeltida balladen Töres döttrar i Wänge.  
55 Koskinen 1993, s. 18ff. 
56 Holmberg 2018, s. 39. 
57 August Strindberg, ”Karaktärsteckning.” i Samlade Verk 66. Nationalupplaga. En blå bok II. Texten redigerad och kommenterad av 

Gunnar Ollén, Stockholm: Norstedts, 1999, s. 1031.  
58 Rune Waldekrantz, “Strindberg and the Silent Cinema”, Nordic Theatre Studies Vol. 18, nr. 1, 1993, s. 50-58.  
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greatly stimulated Strindberg’s imagination”.59 Dess konstruktion av speglar och projektioner 

representerar förvisso modernitetens nya konstformer, men förmedlar också en förtrogenhet 

med såväl kinesiska skuggspel som marionetteaterns siluettspel. Den som bemästrar en 

filmprojektor blir därmed inte bara en galjonsfigur för den moderna konsten, utan också en 

sorts arkaisk trollkarl.  

Som jag tidigare nämnt värjde sig Ingmar Bergman mot idén om att han 

sysslade med litteratur. Ändå har några av hans verk blivit föremål för denna 

litteraturvetenskapliga uppsats. De verk av Ingmar Bergman som jag har valt att tolka är alla 

utgivna under rubriken ”filmberättelser”.60 Att Bergman främst är känd som filmskapare 

snarare än som författare råder det inga tvivel om.61 Ändå är det anmärkningsvärt att hans 

filmberättelser ofta har givits ut i litterär form. Vad som tycks konstituera de formella dragen 

hos dessa filmberättelser är textens hybridartade egenskaper. Vid första anblick kan dessa 

framstå som rena dramer, eftersom flertalet av filmberättelserna delar dramats form med 

replikskiften som föregås av rollfigurernas namn.  

Filmberättelserna innehåller ofta prosapartier i vilken en subjektiv berättare 

tenderar utkristallisera sig. Särskilt i Fanny och Alexander är dessa partier ett återkommande 

inslag. I detta verk använder berättaren stundtals filmen eller ”filmremsan” som inomlitterär 

referenspunkt, vilket skapar en spänning mellan textens litterära och filmiska position.62  

Tilläggas bör dock att det finns viss heterogenitet i dessa filmberättelser. En berättelse som 

Vargtimmen är mycket likt ett traditionellt drama medan andra berättelser snarare är 

utformade som romaner. Detta gör det svårt att tala om filmberättelserna som en form.   

 

1.4. Tidigare forskning 

 

1.4.1. Konstnären i dikt och liv: Några nedslag i Strindbergforskningen  

 

 
59 Waldekrantz 1993, s. 50.  
60 Detta gäller dels de tre volymer av filmberättelser som kom ut under 1960- och 1970-talen, men även 2018 års utgivning, där merparten av 
filmberättelserna gavs ut av Norstedts förlag.  
61 Utöver filmberättelserna har dock Ingmar Bergman låtit publicera sig i mer traditionellt litterär form. Utöver självbiografierna Laterna 

Magica och Bilder gav han på 1990-talet ut en romantrilogi, se: Ingmar Bergman, Den goda viljan, Stockholm: Norstedts 1991; 

Söndagsbarn, Stockholm: Norstedts 1993; Enskilda samtal, Stockholm: Norstedts 1996. På 1940-talet gav han dessutom ut ett par dramer. 

För vidare diskussion om hans tidiga författarskap, se Koskinen 2002. 
62 Det kan gestaltas som följande: ”Alexander har kanske sovit några ögonblick, kanske sover han fortfarande, möjligen är detta en dröm. [...] 

Hur som helst, reflexioner är bortkastade, de kommer inte på filmremsan, därför ska de två resterande upplevelserna berättas just så som de 

passerade genom Alexanders medvetande.” (Bergman 2018a, s. 239). Den omedelbara fråga denna passage väcker är vem som egentligen är 

mottagare för denna bortkastade reflexion. Bild och text ställs här i konflikt till varandra, vilket ter sig extra ironiskt när det görs i textuell 

form. 
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Den tidigare forskning som bedrivits om August Strindbergs författarskap är förstås mycket 

omfattande, och en fullständig genomlysning av forskningsfältet låter sig inte göras inom 

ramen för denna uppsats. Följande forskningsöversikt kommer således fästa fokus vid de 

ämnen och teman som anknyter till uppsatsens syfte.  

 Mig veterligen finns det inget enskilt verk som centralt undersöker 

konstnärsgestalter i Strindbergs författarskap. Likväl menar jag att det i Strindberglitteraturen 

är ett återkommande tema – i de studier jag har läst tangeras ofta konstnärsmotivet – men det 

har inte givits den uppmärksamhet som jag menar att det förtjänar. Forskningsöversikten på 

detta ämne kan därför verka något fragmentarisk, eftersom givande resonemang om 

Strindbergs konstnärsporträtt ofta återfinns i bisatser och fotnoter. För egen del har detta varit 

bitvis frustrerande, eftersom det kräver ett synnerligen målmedvetet sökande, där resultatet 

ibland tyckts magert i förhållande till textmassan. Likväl har det fått mig att förstå ämnets 

angelägenhet.  

 Strindbergforskningen har länge präglats av föreställningen att författarskapet 

går att dela in i två distinkta perioder; före och efter Inferno (1897) och den så kallade 

infernokrisen (ca 1894-1897).63 Denna indelning av Strindbergs författarskap har möjligen 

setts som förhärskande, men är på intet sätt allenarådande. Hans Lindström lyfter i sin 

avhandling Hjärnornas kamp: Psykologiska idéer och motiv i Strindbergs åttiotalsdiktning 

(1952) fram att Infernokrisen inte utgör ett brott med det tidigare författarskapet, utan snarare 

kan ses som en logisk följd av det intresse för psykologi och naturvetenskap som präglar 

Strindbergs 1880- och 1890-tal.64  

Infernokrisen och eftervärldens förståelse av denna är högintressant i 

förhållande till mitt ämne, eftersom den förhåller sig till frågan om konstnärsgestalten August 

Strindberg. Den centrala frågan för forskningen är huruvida verken skall betraktas som 

produkten av en stark själslig kris, eller som produkten av en briljant iscensättning av det egna 

författarjaget. Förståelsen av Strindberg som ömsom pinad jakobsbrottare, ömsom en 

skarpsynt observatör av sekelskiftets författarideal anknyter till de frågor som återkommer i 

 
63 Kortfattat och möjligen något schematiskt bottnar diskussionerna om Infernokrisen i huruvida Strindberg under åren i Paris var psykiskt 

instabil eller inte. Martin Lamm lät i sin biografi uppehålla sig vid Strindbergs kris, som han menade var akut. Gunnar Brandell menar i 
Strindbergs infernokris (1950) att författaren mellan 1894 och 1896 genomgick fyra psykotiska perioder, men låter även framföra att han 

hade autistiska och neurotiska drag. Olof Lagercrantz, och senare Ulf Olsson har förvisso menat att Strindberg vid denna tid genomgick en 

själslig kris, men också betonat krisens performativa drag. För mig som befinner mig ett antal litteraturvetenskapliga generationer bort från 

debattens mest intensiva skede kan den framstå som tämligen överspelad, även om jag är mer beredd att sålla mig till Lagercrantz och 

Olssons idésfär. Se: Gunnar Brandell, Strindbergs infernokris (diss.), Stockholm: Albert Bonniers förlag 1950.; Lagercrantz 1982; Martin 
Lamm, August Strindberg, Stockholm: Aldus/Bonniers 1961; Ulf Olsson, Jag blir galen: Strindberg, vansinnet och vetenskapen, Eslöv: 

Brutus Österlings Bokförlag Symposium 2002; August Strindberg, Samlade Verk 37. Inferno. Texten redigerad och kommenterad av Ann-

Charlotte Gavel Adams, Stockholm: Norstedts 1994. 
64 Hans Lindström, Hjärnornas kamp: Psykologiska idéer och motiv i Strindbergs åttiotalsdiktning (diss.), Uppsala: Uppsala universitet 

1952. 
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litterära skildringar av konstnären. Är denne ett plågat geni, oförmögen att styra bilden av sig 

själv, eller en illusionist som vet precis vad publiken vill ha?  

Ulf Olsson menar att det vansinne som gestaltas i Infernodiktningen måste 

förstås som en del av de för tiden rådande diskurser om galenskap, inom vetenskapen såväl 

som konsten. I och med framväxten av modern psykologi fanns det under förra sekelskiftet en 

ökad tendens att diagnostisera och patologisera de själsliga tillstånd som förr hade betraktats 

som egendomliga snarare än sjuka. En knivskarp gräns drogs nu mellan det sjuka och det 

normala. Strindberg diagnostiserades med allehanda sjukliga tillstånd av sina kritiker. Ulf 

Olsson skriver exempelvis om Karl Warburg som menar att Inferno bör ”bedömas af en 

läkare”.65 Samtidigt som antalet psykiatriska diagnoser ökade blev det också något av en 

litterär trend att förklara sig själv som sinnessjuk. Galenskapen blev ett tecken på modernitet 

och estetisk sensibilitet, ibland rentav ett tecken på konstnärlig genialitet.66 Därmed blev 

galenskapen också en tacksam position för författare och konstnärer. Strindbergs 

Infernoperiod bör därför betraktas både som en del av ett bredare idéhistoriskt sammanhang, 

men också i ljuset av sekelskifteslitteraturens kult kring det galna geniet, menar Olsson.  

 Göran Stockenström, som disputerade med avhandlingen Ismael i öknen: 

Strindberg som mystiker (1972) om August Strindbergs författarskap post-Inferno, diskuterar 

även han Strindbergs konstnärliga nyorientering. I den mån avhandlingen behandlar 

konstnärstematiken är det i förhållande till den sene Strindbergs återkommande 

”syndabocksmotiv”.67 Strindbergs konstnärsgestalter är inte bara martyrer för den höga 

konstens skull, de är också illa omtyckta av omgivningen. Sanningen har ett högt pris, och i 

likhet med mytens Prometheus får konstnärerna lida för att ha stulit elden från gudarna.68 

Konstnären straffas därför av såväl Gud och Makterna som människorna.69 Därmed kan 

konstnären ses som en sorts kristusgestalt, och ”[d]iktarens gudomliga mission som 

mänsklighetens representant erinrar också om den senares syndabocksroll på jorden”.70 

En genomgående tendens i Strindbergforskningen är att verkens hjältar ofta 

betraktas som en sorts alter-egon till författaren. I samma anda betraktas dessa hjältars 

 
65 Olsson 2002, s. 76.  
66 Olsson 2002, s. 159ff. För vidare kontextualisering av 1800-talets intresse för det galna geniet rekommenderar jag James Whiteheads bok 

på ämnet. Se: James Whitehead, Madness and the Romantic Poet: A Critical History, Oxford: Oxford University Press 2017.  
67 Göran Stockenström, Ismael i öknen: Strindberg som mystiker (diss.) Uppsala: Uppsala universitet 1972.  
68 Stockenström 1972, s. 271. Om Strindbergs användning av Prometheusmyten har även Harry G. Carlson skrivit om i Strindberg och 

myterna (Harry G. Carlsson, Strindberg och myterna, övers. Sven Erik Täckmark, Stockholm: Författarförlaget 1979) Sammankopplingen 

mellan Prometheus och diktaren ges stort utrymme hos författare som P.B. Shelley, Lord Byron och Johann Wolfgang von Goethe. I Sverige 

skrev Strindbergs vän Axel Lundegård romanen Prometheus: En konstnärs saga (Stockholm: Albert Bonniers förlag 1893).  
69 Strindberg skriver brev till Torsten Hedlund 18/7-1896 om Skaparen som ”en stor Konstnär som skizzerat, förkastat, börjat om igen och 

under arbetet utvecklat sig sjelf och sina färdigheter”, refererat i enlighet med Stockenström 1972, s. 45. Det finns en tvetydighet i ordet 

skapare som kan ha både konstnärliga och religiösa konnotationer (definitivt så i Strindbergs post-inferno-diktning). Denna tvetydighet ter 

sig som intressant att undersöka närmare i förhållande till mitt uppsatsämne.  
70 Stockenström 1972, s. 368. 
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yrkesidentiteter som en sorts förtäckt version av författar- eller konstnärsrollen. I Sven 

Delblancs essä om I havsbandet noterar han att fiskeintendenten Borgs liv ter sig ”som en 

allegori över konstnärskapets villkor”.71  

Olof Lagercrantz drar i sin biografi om August Strindberg ofta paralleller mellan 

protagonister och författaren. Inte bara är de representanter för Strindberg som biografisk 

person, utan också som diktare och konstnär. Ett sådant exempel från Strindbergs tidiga 

författarskap är från Mäster Olof. Dramats avfällingstematik och protagonisten Olaus Petris 

upproriskhet ser Lagercrantz som ett ideal för Strindberg, och Olaus Petri blir något av 

författarens litteräre tvillingbroder: ”den ene av kött och blod och den andre en diktad gestalt, 

en skugga”.72 Dramats berömda replik ” [d]et var icke segern jag ville; det var striden” tolkas 

här som ett emblem för Strindbergs polemiska författarideal.73  

 Den forskningstradition i vilken författarskapets konstnärsgestalter tolkas som 

”tvillingbröder” till August Strindberg tangerar en större fråga i Strindbergforskningen, 

nämligen den om hur förhållandet mellan dikt och verklighet ska tolkas. Detta är en fråga som 

till synes oundvikligen behöver diskuteras i förhållande till min uppsats. Även om min ingång 

till uppsatsen är tematisk och ”intern”74 är det svårt att helt frånse de metalitterära egenskaper 

som författar- och konstnärstematiken besitter. Konstnärsberättelser som ”Den romantiske 

klockaren från Rånö” eller Röda rummet (även om den senare inte är en del av mitt material) 

tycks ibland vara svåra att fullständigt frikoppla från dess upphovsperson, då det onekligen är 

en författare och konstnär som skriver om författare och konstnärer. En rad frågor uppstår lätt:  

Är det genom konstnärsgestalterna som Strindberg (och senare Ingmar Bergman) formulerar 

synen på sin egen konstnärsroll? I vilken mån bör konstnärsgestaltningarna ses som inlagor i 

en större, utomlitterär estetisk diskurs? Det är frågor som jag förvisso inte menar att direkt 

svara på i denna uppsats, men som ändå återkommer i arbetsprocessen.  

Tidigare nämnda Olof Lagercrantz har i sin forskning om Strindberg företrätt 

synen att de litterära verken inte passivt speglar den biografiska verkligheten, utan används av 

 
71 Sven Delblanc, ”Demiurgen” i Stormhatten: tre Strindbergstudier, Stockholm: Bokförlaget Alba 1979, s. 11. 
72 Lagercrantz 1982 s. 55. 
73 Lagercrantz 1982, s. 55. Lagercrantz stannar inte vid Strindbergs debutverk, utan låter i sin genomgång av författarens bibliografi läsaren 

förstå att flertalet romaner, noveller och dramer kan förstås som allegorier över författaryrkets förutsättningar. 1880-talsdramat Gillets 
hemlighet, som kretsar kring uppförandet av Uppsala domkyrka på 1400-talet och valet av att välja en lämplig byggherre för uppdraget, 

tolkas av Lagercrantz som en kommentar till författarskapets villkor (Lagercrantz 1982, s. 102). Lagercrantz betonar att dessa tendenser 

återkommer även i senare verk. Liksom Delblanc tar Lagercrantz upp romanen I havsbandet, men också novellen ”Silverträsket” (1898) som 

exempel på verk som till det yttre handlar om naturvetenskapliga föregångsmän, men som också kan tolkas i tidigare nämnda 

författarallegoriska mönster (Lagercrantz 1982, s. 270); August Strindberg, ”Gillets hemlighet” I Samlade Verk 11. Nationalupplaga. Tidiga 
80-talsdramer. Gillets hemlighet. Lycko-Pers resa. Herr Bengts hustru. Texten redigerad och kommenterad av Torbjörn Nilsson. Stockholm: 

Norstedts 2001. Lagercrantz 1982, s. 102; August Strindberg, ”Silverträsket” I Samlade Verk 29. Nationalupplaga. Vivisektioner. 

Blomstermålningar och djurstycken. Skildringar av naturen. Silverträsket. Texten redigerad och kommenterad av Hans Lindström, 

Stockholm: Almqvist & Wiksell 1985. 
74 Delblanc 1979, s. 11. 
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författaren som ett sätt att omformulera den. Lagercrantz skriver: ”Jag sökte visa att 

Strindberg gestaltade sitt liv att tjäna hans diktning. Han var inte ett offer för sina passioner. 

Han förmådde med Bibelns ord förvandla sitt liv till sitt byte”.75  

Även om Lagercrantz här försöker formulera textens självständighet i 

förhållande till den yttre verkligheten menar jag att detta citat visar på svårigheten i att helt 

frångå idén om författare som verkets bakgrund. Även när argument om textens autonomi 

framförs sker det i samband med ett omdöme om författarens kynne, och är i slutändan att 

betrakta som omdömen om Konstnären. Av denna anledning har jag kommit att förstå delar 

av Strindbergforskningen – i synnerhet den tidiga – som en sorts metakommentar till mitt 

forskningsämne. Utan att ha ägnat mig åt någon fullständig inventering av 

Strindbergforskningen är det påfallande i vilken hög grad konstnärsgestalten Strindberg 

undersöks. Min tidigare utsaga om hur litet som skrivits på ämnet kan därför möjligen tjäna 

på att revideras: inget enskilt verk som centralt undersöker konstnärsgestalter i Strindbergs 

författarskap, men likväl finns det en stor mängd forskning om konstnärsgestalten August 

Strindberg.  

En annan fråga som har diskuterats flitigt i Strindbergforskningen, och som jag 

menar anknyter väl till mitt ämne, är författaren Strindbergs förhållande till dikt och 

verklighet. I författarskapet – och i synnerhet i de verk jag har valt – finns en evig dragkamp 

mellan å ena sidan konsten, fiktionen och estetiken, å andra sidan verkligheten, vetenskapen 

och etiken. Torsten Eklunds avhandling Tjänstekvinnans son: En psykologisk 

Strindbergsstudie (1948) är givande i sin belysning av denna konflikt.76 Eklunds infallsvinkel, 

där författarens psykologiska sammansättning står i centrum för verksanalysen, kan tyckas 

förlegad. I min mening lyckas han dock belysa hur Strindberg återkommande i sina verk 

varnar för fiktionens och konstens förledande egenskaper. Strindberg, i Eklunds tolkning, var 

starkt präglad av sin pietistiska mor Eleonora, vilket länge höll honom tillbaka från 

diktarkallet.77 Vidare fanns det i Strindbergs författarskap – som bekant även rymmer 

spaltmeter av bland annat naturvetenskap, språkstudier och kulturhistoria – ett sorts 

återkommande tema om att avsäga sig dikten och diktandet. 

 Konstvetaren Göran Söderström menar att Strindbergs ambivalenta förhållande 

till konsten också bar spår av Søren Kierkegaards Enten-Eller (1842).78 Det estetiska och det 

 
75 Olof Lagercrantz, Eftertankar om Strindberg Stockholm: Författarförlaget 1980, s. 32-33.   
76 Torsten Eklund, Tjänstekvinnans son: En psykologisk Strindbergsstudie (diss.), Stockholm: Albert Bonniers förlag 1948. 
77 Eklund beskriver Strindbergs ambivalenta förhållande till diktarkallet som ”det ur psykologisk synpunkt mest komplicerade problemet”. 

Eklund 1948, s. 77.   
78 Göran Söderström, Strindberg och bildkonsten, Stockholm: Forum 1990 s. 19.  
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etiska står hos Kierkegaard i ohjälplig konflikt med varandra, vilket betyder att någon av 

dessa aspekter måste offras till förmån för den andra.  

Även vad gäller denna aspekt är forskningen om infernokrisen högst relevant. 

Man har noterat att författaren under denna period inte skriver skönlitteratur, och därtill tycks 

ha en fientlig inställning till denna. Den senare perioden av Strindbergs författarskap anses 

präglas av en välvilligare inställning till konsten och fiktionen. Verkligheten i Strindbergs 

verk är inte längre nödvändigtvis positivistisk och naturalistisk, och drömmens struktur blir i 

mångt och mycket vägledande. Detta undersöks av bland annat den amerikanske 

Strindbergforskaren Harry B. Carlson, som har skrivit Out of Inferno: Strindberg’s 

Reawakening as an Artist.79 I denna undersöker Carlson hur Strindberg under åren före 

Inferno arbetade för att i sin roll som författare betraktas som vetenskapsman snarare än 

konstnär, men senare byter riktning i och med en ny förståelse av verkligheten.  

 

1.4.2. Tidigare forskning om ”Den romantiske klockaren på Rånö” och I havsbandet 

 

Ulf Olsson menar i Levande död: Studier i Strindbergs prosa, (1996) att ”Den romantiske 

klockaren på Rånö” kan te sig svårtydd eftersom den på samma gång befinner sig i både en 

romantisk och realistisk diskurs.80 Denna diskursiva tvetydighet skapar en sorts narrativ 

osäkerhet för läsaren, eftersom det kan vara svårt att avläsa vilken sorts berättelse den de 

facto är. Berättaren visar återkommande tecken på opålitlighet. Verkligheten blir därmed svår 

att avkoda. Är ”Den romantiske klockaren på Rånö” en realistisk berättelse om en människas 

vanföreställningar, eller är det en romantisk berättelse om en stor konstnär? Denna 

tvetydighet lämnar Strindberg åt läsaren att reda ut.  

I artikeln ”Med diktaren på orgelpallen” undersöker Thure Stenström vilken 

betydelse orgeln spelar i ”Den romantiske klockaren på Rånö”.81 Strindbergs beskrivning av 

orgeln i Sankt Jacobs kyrka beskrivs av Stenström som varande en av ”den svenska prosans 

fyndigaste och roligaste orgelskildringar”.82 Artikeln lyfter fram hur denna skildring till stora 

delar bygger på uppgifter från en samtida fackbok om orgelverk.83 Det paradoxala med 

Strindbergs orgelskildring är att den är skriven med fackmannamässighet såväl som 

 
79 Harry G. Carlson, Out of Inferno : Strindberg’s Reawakening as an Artist , Seattle: University of Washington Press 1996.  
80 Ulf Olsson, Levande död: Studier i Strindbergs prosa, Eslöv: Symposion 1996. 
81 Thure Stenström, ”Med diktaren på orgelpallen” i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1994, Stockholm: 

Almqvist & Wiksell International 1994.  
82 Stenström 1994 s. 99.  
83 Stenström 1994, s. 100.  
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skaparglädje. De orgeltekniska termerna används associativt och kopplas i berättelsen 

samman med det mänskliga nervsystemet såväl som den västerländska kulturhistorien.  

I Stenströms avhandling Den ensamme: En motivstudie i det moderna 

genombrottets litteratur (1961) undersöker han bland annat I havsbandet.84 Idealtypen ”den 

ensamme” befinner sig i det litterära spänningsfältet mellan romantik och naturalism, och 

Strindbergs Axel Borg kan ses som en utmärkt representant för denna sammansmältning 

mellan svärmeri och upplysning. ”Ensamheten”, skriver Stenström ”kan te sig icke endast 

som den förbannades utan också som den utvaldes klädnad. Den är geniets, drömmarens, 

trotsarens, revoltörens igenkänningsmärke och vapenskrud”.85 Vad Axel Borg beträffar 

förkroppsligar han denna upphöjda form av ensamhet. Denna ensamhet ska slutligen förgöra 

honom, men i linje med idén om den tragiske hjälten är det också denna som ger honom 

förutsättningen att skapa. Genom att ställa sig utanför mänsklig gemenskap kan han stå emot 

vad som i romanen benämns som ”anpassningsdriften”.86 Det är denna drift (liksom 

könsdriften) som hindrar människan att nå sin fulla vetenskapliga och konstnärliga potential. 

Detta förfreudianska tankegods ställs i romanens slut på sin spets när Borg blir besatt av 

tanken på att skapa biologiskt liv.  

Vidare påpekar Stenström att I havsbandet har underskattats som illustration 

över ”konstnärens problem”.87 Sedan publiceringen 1961 har konstnärstematiken emellertid 

fått viss uppmärksamhet, vilket jag i följande stycke ämnar påvisa. Som tidigare nämnts är 

konstnärsproblematiken utgångspunkten för Sven Delblancs essä ”Demiurgen”.  

Ulf Olsson ifrågasätter Delblancs ståndpunkt om I havsbandet som en allegori 

över konstnärslivet. Det är inte en allegori (även om han menar att det från författarens sida 

finns en ”allegorisk intention” med texten), menar Olsson, utan snarare en berättelse med ”en 

mängd fixerade symboler”, vilket inte är entydigt med en allegori, eftersom denna enligt  

Olsson är en ”utvidgad metafor”.88 Olssons infallsvinkel är av mer semiotisk karaktär, i vilken 

texten och dess struktur är i fokus. I havsbandet kan läsas som en berättelse om skriftens 

snarare än konstnärskapets problematik.89 Eftersom min uppsats består av tematiska läsningar 

är jag mer benägen att tolka I havsbandet i enlighet med Delblanc, även om Olssons kritik är 

värdefull.  

 

 
84 Thure Stenström, Den ensamme: en motivstudie i det moderna genombrottets litteratur (diss.), Stockholm: Natur och kultur 1961. 
85 Stenström 1961, s. 14.  
86 Strindberg 1982, s. 161.  
87 Stenström 1961, s. 323.  
88 Olsson 1996, s. 245-246.  
89 Olsson 2002, s. 257.  
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1.4.3. Tidigare forskning om Ingmar Bergmans författarskap 

 

Av den digra forskning som har bedrivits om Ingmar Bergman tycks merparten vara gjord av 

film- och teatervetare. Det ”rent” litteraturvetenskapliga perspektivet får därför sägas vara 

ovanligt.90 Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra till att man inom det 

litteraturvetenskapliga fältet får ett ökat intresse för Ingmar Bergmans författarskap. Min 

analys av Bergmans konstnärsgestalter utgår fullständigt från de texter som Bergman har 

lämnat efter sig, vare sig dessa har filmatiserats eller inte.  

 Teatervetaren Egil Törnqvist ägnar sig i Filmdiktaren Ingmar Bergman (1993) 

åt sex tematiska ”närläsningar” av Bergmans filmberättelser.91 Av det intryck jag har fått av 

den samlade Bergmanforskningen hör Törnqvist till pionjärerna när det kommer till att förena 

det filmiska och det textuella i filmberättelserna. Titeln, i vilken Bergman benämns som 

filmdiktare fångar Egil Törnqvists tolkning av Bergmans ”dubbla funktion” som filmskapare 

och författare.92  

I dessa analyser framträder Bergmans valfrändskap med August Strindberg. I 

flertalet filmberättelser finns intertextuella spår av Strindberg; repliker och symboler. Även 

vad gäller filmberättelsernas struktur påtalar Törnqvist Strindbergs inflytande. Det hos 

Strindberg återkommande resemotivet framträder i verk som Det sjunde inseglet (1957) och 

Smultronstället (1957). I den senare påvisar Törnqvist hur Strindbergs drömspelsteknik 

kommit att påverka berättelsens upplägg.93  

 Ett av de nyare bidragen inom detta fält är filmvetaren Jan Holmbergs 

Författaren Ingmar Bergman (2018).94 Liksom titeln antyder går Holmberg i sin bok igenom 

olika aspekter av Bergmans författarskap. Författaren Bergman, vars gärning rymmer 

filmmanuskript, romaner och memoarer, har emellertid stått i skuggan av filmskaparen 

Bergman. Vad gäller filmmanuskripten, eller filmberättelserna, som utgör lejonparten av 

Bergmans författarskap, menar Holmberg att de bör förstås i förhållande till ett utvidgat 

litteraturbegrepp. Till skillnad från de uttolkare som sett manuskripten som en beståndsdel av 

filmen, menar Holmberg att berättelserna gott kan läsas ”som litteratur” i egen rätt.95 Förvisso 

kan det tyckas fullt naturligt för en litteraturvetare 2020 att betrakta filmmanuskript som 

 
90 Det litteraturvetenskapliga intresset för Ingmar Bergman tycks dock vara på uppsving. Till exempel håller litteraturvetaren Erica Norman 

Arver på med ett forskningsprojekt om Bergmans bibliotek. Erica Norman Arver, Ingmar Bergman i Marginalen: En studie i Ingmar 

Bergmans bibliotek på Fårö, Masteruppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2018.  
91 Egil Törnqvist, Filmdiktaren Ingmar Bergman, Stockholm: Bokförlaget Arena 1993.  
92 Törnqvist 1993, s. 9.  
93 Törnqvist 1993, s. 43ff.  
94 Holmberg 2018. 
95 Holmberg 2018, s. 86. 
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litteratur, ändå menar jag att det finns en poäng med att tydliggöra denna ståndpunkt. Givet 

Bergmanforskningens inriktning mot filmen, samt litteraturvetenskapens relativa ointresse för 

författaren Bergman, tycks det mig nödvändigt att betona filmberättelsernas litterära 

integritet. 

En annan faktor som kan ha bidragit till frånvaron av litteraturvetenskaplig 

Bergmanforskning är, ironiskt nog, Ingmar Bergmans författarpersona. I sin studie ger 

Holmberg exempel på hur Ingmar Bergman återkommande brukade hävda att han inte alls var 

någon författare. Ett stycke som Holmberg diskuterar angående denna problematik, är taget ur 

Bergmans föredrag ”Varje film är min sista” (1959) och lyder som följer:  

 

Jag vill inte skriva romaner, noveller, essayer, biografier eller uppsatser i särskilda ämnen. Jag 

vill inte ens skriva teaterpjäser. Min lust att göra film på de tillstånd, spänningar, bilder, rytmer 

och karaktärer, som jag bär med mig och som på ett eller annat sätt är aktuella för mig. Jag är 

filmmakare, inte författare, filmen är mitt uttrycksmedel, inte det skrivna ordet.96  

 

Det är med andra ord en högst motvillig författare som Holmberg presenterar. I ljuset av 

Ingmar Bergmans omfattande bibliografi ter sig citatet ironiskt. Huruvida Bergman egentligen 

såg sig som författare eller om tidigare citat var ett uttryck för konstnärlig självframställning 

är inte en fråga som jag med denna uppsats ämnar besvara. Likväl menar jag att frågan 

(snarare än svaret) spelar roll för hur tidigare Bergmanforskning har bedrivits. I likhet med 

Strindbergforskningen har det funnits en tendens att låta upphovsmannen spela en tämligen 

central roll i verksanalysen.  

 Ytterligare en studie som behandlar Bergmans skrifter – närmare bestämt hans 

arkiv – är Anna Sofia Rossholms Ingmar Bergman och den lekfulla skriften (2017).97 

Rossholm undersöker ”lek som estetisk handling”, vilket onekligen ligger nära mitt 

uppsatsämne.98  

En annan studie i Bergmans författarskap är filmvetaren Maaret Koskinens I 

begynnelsen var ordet: Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap.99 Även här är det en 

(tillsynes) motvillig författare som porträtteras, trots att Ingmar Bergman under sina 

ungdomsår på 1940-talet först gjorde sig ett namn genom att skriva dramatik och prosa. 

Filmberättelserna var en senare historia.  

Koskinen beskriver hur teman och gestalter som förknippas med 

filmberättelserna ofta förekommer redan i ungdomsverken. Det är förvisso inget som är unikt 

 
96 Ingmar Bergman, ”Varje film är min sista” i Artiklar essäer föredrag Stockholm: Norstedts 2018f s. 65. 
97 Anna Sofia Rossholm, Ingmar Bergman och den lekfulla skriften, Göteborg & Stockholm 2017.  
98 Rossholm 2017, s. 30-31.  
99 Maaret Koskinen, I begynnelsen var ordet. Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap, Stockholm: Wahlström & Widstrand 2002. 
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för Ingmar Bergmans författarskap. Istället ligger det signifikativa i hur dessa teman och 

gestalter omformuleras i olika litterära former.100  

En anmärkningsvärd iakttagelse som finns hos Holmberg såväl som Koskinen är 

hur Bergman med filmberättelserna tydligt knyter an till litterära (snarare än 

kinematografiska) genrer. Filmberättelsen Gycklarnas afton benämns exempelvis som ett 

”skillingtryck på film”. Därtill finns det en rad tidiga filmmanuskript med ”novell för film” 

som beskrivning.101 Det senare exemplet, i vilken filmen och novellen glider ihop kan tyckas 

paradoxalt. Här är det inte bara genren som överförs från litteratur till film, utan den litterära 

formen som utgör filmens konstitution. Hur dessa underrubriker skall tolkas är inte givet. Det 

kan antingen förstås som ironiska kommentarer menade att understryka filmens låga 

kulturella status, eller som tecken på att de är menade att ses som litteratur. De ovannämnda 

forskarna ger inga självklara svar i denna fråga, även om vissa förslag presenteras. 

 Birgitta Steene skriver om Bergman som författare i Ingmar Bergman: A 

Reference Guide.102 I Kapitlet ”The Writer” kopplar Steene samman Ingmar Bergmans 

tvetydiga position som filmare/författare med auteur-begreppet. När Bergmans 

filmmanuskript först gavs ut i bokform på 1960-talet skedde det parallellt med att andra 

auteurer ur samma generation lät publicera sina manus.103 Steene beskriver hur dessa verk 

kom att konstituera en sorts hybridgenre (”part drama, part novel”).104 Dessa filmmanuskript 

hade litterära egenskaper som kan tyckas redundanta för medarbetare i en filmproduktion. 

Som exempel tar Steene upp hur filmberättelsen Det sjunde inseglet (1957) uppehåller sig vid 

beskrivningar av dofter på ett sätt som sträcker sig bortom manuskriptets funktion som 

bruksvara för filmarbetare. Filmberättelsernas implicita mottagare tycks därmed inte bara vara 

biobesökare och tittare, utan också läsare. Däri ligger Bergmans egenskap som författare.  

 Min tolkning av den tidigare forskningen om författaren Ingmar Bergman är att 

den, om än förtjänstfullt, till stor del har syftat till att argumentera för författarskapet i sig. 

Även om det är en fullt nödvändig diskussion att föra menar jag att undersökningar av andra 

aspekter av författarskapet har hamnat i skymundan. Med denna uppsats hoppas jag därför 

kunna tillföra en tematisk diskussion av Bergmans litterära verk.  

 

 
100 Koskinen 2002, s. 140ff. Ett sådant exempel är kvinnogestalten Mari/Marie/Maria som Bergmans läsare kan stifta bekantskap med i 

noveller, pjäser och filmberättelser.  
101 Se exempelvis: Ingmar Bergman, Puzzlet föreställer Eros: Novell för filmen. Manuskript 1946. F:021, F:022, F:143; Sann berättelse: 

Novell för film. Manuskript 1948. F:023. Även Egil Törnqvist vidrör denna tendens, se Törnqvist 1993, s. 130. En inspirationskälla till 
användandet av detta begrepp är möjligen Hjalmar Bergman (1883-1931), vars litterära gärning även innefattar ”filmnoveller”. Se Hjalmar 

Bergman, Samlade skrifter: [28] Filmnoveller, (red.) Johannes Edfelt, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1958.  
102 Birgitta Steene, Ingmar Bergman: a reference guide, Amsterdam: Amsterdam University Press 2005.  
103 Se exempelvis Federico Fellini, Marguerite Duras och Michelangelo Antonioni.  
104 Steene 2005, s. 52. 
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1.4.4. Tidigare forskning om konstnärsgestalter och konstnärstematik i verk av Ingmar 

Bergman  

 

Den forskning som har bedrivits om konst och konstnärer hos Ingmar Bergman har, enligt 

min förståelse, mestadels utgått från filmen och filmmediet. Det finns därmed visuella 

aspekter i analysen, aspekter som i någon mån går förlorade i min mer textuellt inriktade 

undersökning.  

I Djävulens öga: Ingmar Bergmans filmer (1965) gör Jörn Donner 

observationen att konstnärsgestalterna hos Ingmar Bergman tenderar vara misslyckade, ibland 

både som konstutövare och som medmänniskor: ”Det finns de misslyckade, maskätna av sitt 

tvivel. Det finns de okända, de hämmade, insnärjda i sina frågor”.105 De misslyckade 

konstnärstyper som Donner beskriver är framför allt psykologiskt hämmade. Konflikten 

mellan konstnären och samhället tycks ibland vara underordnad konstnärens inre konflikter.  

Konstteoretikern Paisley Livingstone undersöker i Ingmar Bergman and the 

Rituals of Art (1982) konstnärens förhållande till samhället.106 Snarare än 

konstnärsgestalternas själsliv och inre konflikter är det istället konstnärens yttre konflikter 

som här undersöks. Konstnären hos Bergman, oavsett om det är en gycklare eller 

skådespelare, befinner sig i ständig opposition till samhället. Konstnären utsätts av samhället 

– må det vara publiken eller kritikerna – av en ständig förnedring, som kan ta sig i uttryck 

antingen genom ignorans eller öppna hån. Samtidigt finns det ett tydligt drag av symbios 

mellan konstnärsgestalten och samhället – för vem vore konstnären utan sin publik? Det är 

konstnärens förbannelse att i sitt skapande vara mer eller mindre beroende av en mottagare.  

 Livingstone menar att Bergman i sina verk förhåller sig kritiskt mot den 

romantiska bilden av konstnären som en säregen och utvald person. Det finns, hos publiken 

såväl som kritikerna och konstkännarna, en närmast fetischistisk bild av konstnären.  

 Den bergmanska konstnären ägnar sig i hög grad åt olika maskspel. Livingstone 

tar upp ett flertal exempel på berättelser där konstnären inför mötet med publiken tar på sig en 

mask. Konstens mest triumfatoriska ögonblick är istället i riten. Riten och konsten är 

beroende av varandra, och utan rituella inslag framstår konsten som mest som ett överflödigt 

ornament. Livingstone baserar sin analys dels på filmen Riten (1969) och den tidigare nämnda 

essän ”Ormskinnet” (1965), men flertalet av Bergmans konstnärsskildringar diskuteras i 

 
105 Jörn Donner, Djävulens ansikte: Ingmar Bergmans filmer, Stockholm: Bokförlaget Aldus/Bonniers 1965, s. 87. Noteras bör dock att 

Donners bok är skriven före verk som Persona, Vargtimmen och Höstsonaten, vilka alla skildrar framgångsrika och uppburna konstnärer. 

Som bekant är dessa ändock skildrade med vissa fel och brister, om än på det personliga snarare än konstnärliga planet.   
106 Paisley Livingstone, Ingmar Bergman and Rituals of Art, Ithaca: Cornell University Press 1982. 
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någon mån.107 De teman som Livingstone tar upp och som beskrivs ovan tycks enligt mig 

vara återkommande inom Bergmanforskningen.  

En annan som har skrivit om Bergmans konstnärsgestalter är tidigare nämnda 

filmvetaren Maaret Koskinen. Avhandlingen Spel och speglingar: en studie i Ingmar 

Bergmans filmiska estetik (1993) behandlar hur konstnärsproblematiken gestaltas genom 

filmestetiska verkningsmedel. Som filmskapare har Bergman utvecklat en vad Koskinen 

kallar för ”illusionsestetik”. 108 Den består av ett formspråk som leker med tvetydigheter och 

medvetet skapar en visuell osäkerhet, eller ”sprickor” hos åskådaren. Resultatet blir ett sådant 

som hakar i Bergmans tematiska upptagenhet vid dikt, lögn och verklighet. 

Även om Koskinens avhandling kretsar kring frågor om det visuella hos 

Bergman – en aspekt som jag inte alls ämnar behandla – menar jag att den är av stort värde 

för mitt arbete, eftersom den i hög utsträckning ägnar sig åt spänningen mellan konstnären 

och publiken.109 Koskinen konstaterar att ”många av Bergmans filmer utspelas i 

konstnärsmiljöer, med anknytning till företrädelsevis teatern och andra framställande konster, 

där en publik är närvarande”.110  

Det som för publik och konstnär samman är att de båda ägnar sig åt att betrakta 

den andre. Konstnären ägnar sig åt att betrakta sin omgivning, och genom dessa observationer 

skapa sin konst. Här anknyter Koskinen till det vampyrtema som framträder i ett flertal av 

Bergmans verk. Konstnären har där ett behov av att använda närstående i det konstnärliga 

skapandet. I dessa berättelser skildras ”[d]en oupphörligt registrerande, inte så sällan 

voyeuristiskt laddade konstnärsblicken”.111  

Koskinen intresserar sig emellertid även för publikens blick på konstnären och 

konstverket. Med inspiration från Paisley Livingstone används här termen ”[c]inematic 

Bovaryism”.112 Utgångspunkten är därmed att även publikens åskådarposition är av 

vampyristisk, eller åtminstone voyeuristisk art. Publiken tar inte i bara stort intryck av vad de 

ser, försöker också – i likhet med Gustave Flauberts Emma Bovary – efterlikna och iscensätta 

livet i enlighet med konstverket. Konsten blir en sorts manual för livet för den som tar del av 

den. Konstnären och publiken lever därmed i en sorts visuell symbios. Det är denna symbios 

som Bergmans filmestetik kretsar kring.  

 
107 Ingmar Bergman, Filmberättelser 21. Riten. Stockholm: Norstedts 2018h.  
108 Koskinen 1993, 36ff.  
109 Medan det i Koskinens text primärt är fokus på en explicit publik, såsom en film- eller teaterpublik, syftar jag snarare på en publik i bred 
bemärkelse, vilket även innefattar läsare, kritiker och ”allmänheten”. 
110 Koskinen 1993, s. 157.  
111 Koskinen 1993, s. 61.  
112 Koskinen 1993, s. 203. Livingstone applicerar termen på filmen Sommaren med Monika (1953) i vilken huvudkaraktärerna leker att de är 

filmstjärnor.  
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 Som teoretiskt ramverk använder sig Maaret Koskinen av den franske 

psykoanalytikern Jacques Lacans (1901-1981) idéer om speglingsstadiet. När det lilla barnet 

börjar observera sin omvärld, tar efter människorna i sin närhet, är det ett sätt att konstituera 

det egna jaget. Det är först när barnet identifierar – speglar – sig med en yttre gestalt som hon 

kan bli en funktionell människa, från att ha varit ett omedvetet spädbarn och en förlängning 

av modern. För min uppsats, i vilken psykoanalysen förvisso är en teoretisk utgångspunkt, om 

än inte i Lacans tappning, blir Koskinens tankar om Bergman och Lacan inspirerande.  

Koskinen har undersökt liknande teman i Ingmar Bergman: ”Allting föreställer 

ingenting är”: film och teater i växelverkan – en tvärestetisk studie (2001).113 Som titeln 

föreslår är även Bergmans insatser som teaterregissör här satta under lupp, och Koskinens 

främsta tes är att dessa två verksamheter leder till en sorts estetisk korsbefruktning. Bergmans 

filmberättelser innehåller generellt en hög grad av teatralitet, både i estetik och tematik, och 

teateruppsättningarna är i vissa avseenden filmiska.  

I Maria Bergom-Larssons ”ideologikritiska” studie Ingmar Bergman och den 

borgerliga ideologin (1977) ägnas ett kapitel åt Bergmans konstnärsskildringar.114 Även hon 

återkommer till hur Bergmans konstnärsgestalter porträtteras som ömsom parior, ömsom 

utsugare. Gemensamt för dessa skildringar är också att konstnären framstår som en 

”mänskligt och moraliskt undermålig person”. Det som är påfallande med Bergom-Larssons 

bok, är hur hon anklagar konstnären Bergman för att vägra ta politisk ställning i sin konst. 

Hon menar att hans filmer saknar klassmedvetenhet, men hans återkommande skildringar av 

existentiell ångest är manifesta gestaltningar av den ”västerländska bourgeoisins ångest i en 

tid av våldsamma politiska konfrontationer”.115  

Särskild kritik ägnar Bergom-Larsson krigsskildringen Skammen (1968). I 

denna finner vi konstnärsparet Rosenberg det svårt att ta ställning för varken den ena eller den 

andra sidan av de stridande. Kriget ter sig så absurt och obegripligt att det är svårt att ta 

ställning. Istället betraktar de passivt krigets framfart. När filmen gick upp på bio 1968 

tolkades den som en kommentar till Vietnamkriget, och bland vänsterintellektuella fördes en 

häftig debatt om Bergmans syn på konstnärens roll i samhället.116 Bergom-Larsson skriver:  

 

 
113 Maaret Koskinen, Ingmar Bergman: ”Allting föreställer, ingenting är”: filmen och teatern  – en tvärestetisk studie, Nora: Nya Doxa, 

2001. 
114 Maria Bergom-Larsson, Ingmar Bergman och den borgerliga ideologin, Stockholm: Bokförlaget Pan/Norstedts 1976/77 s. 84ff.  
115 Bergom-Larsson 1977 s. 9.  
116 Exempelvis Sara Lidman gick i polemik med Bergman och anklagade för att gå USA:s ärenden i fråga om Vietnamkriget. Filmvetaren 

Erik Hedling har förtjänstfullt skrivit om denna debatt. Se: Erik Hedling, ”Om filmtolkningens mysterier: Ingmar Bergman och Vietnam-

rörelsen” i Nordicom-Information 31, 2009, 1-2, s. 113-127.  
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Vad syftar då slutligen ’Skammen’ på? Syftar den på konstnärens skam, då han vaknar upp ur 

sin vakendröm och ser vad han åstadkommit, eller syftar den på de som vägrar ta ställning 

(Bergmans egen problematik), som smiter undan ansvar, accepterar en gradvis brutalisering 

bara de själva kommer undan med livet [min kurs].117 

 

 Denna tolkning kan tyckas apart på så sätt att den kanske främst vittnar om det politiska och 

kulturella klimatet i offentligheten under svenskt 1960- och 70-tal, men jag vill mena att idén 

om konstnären i allmänhet – och Ingmar Bergman i synnerhet – som apolitisk och moraliskt 

undermålig är en tanke som går tillbaka redan till Strindberg och hans kierkegaardska val 

mellan det etiska och estetiska. Den kritik som riktades mot Bergman i och med Skammen 

skall därför inte bara betraktas som en ögonblicksbild från 1968, utan snarare som ett uttryck 

för den konstnärsskepsis som varit påtaglig sedan Platons Staten, i vilken den efterbildande 

konsten anses stå ”två steg från kungen och sanningen”.118 Konstnären hör inte till samhällets 

stöttepelare.  Denna bild går igen i forskningen om såväl Bergman som Strindberg.  

 

1.5. Avgränsning och urval av material  

 

Jag noterar i min inledning att såväl August Strindberg som Ingmar Bergman i verk efter verk 

låter konstnärsgestalter spela avgörande roller. Strindberg och Bergman är dessutom två 

utomordentligt produktiva författare och den forskning som bedrivits om dessa författarskap 

är mycket omfattande. Denna masteruppsats skulle med lätthet kunna svälla upp till något 

oigenkännligt, om jag inte tydligt begränsade mig till ett fåtal verk av respektive författare. 

Det har emellertid varit svårt för mig att enkom diskutera dessa verk, och under denna rubrik 

ämnar jag belysa några verk som jag har valt bort.  

Den princip som jag har utgått från är en sorts idé om att i primärlitteraturen leta 

efter ett sorts symboliskt släktskap mellan konstnärsgestalter i olika verk. Eftersom mitt fokus 

är just konstnärsgestalter har mitt urval kommit att bestå av de konstnärer som är tydligt 

utmejslade individer, snarare än exempelvis konstnärskretsar och konstnärskollektiv. Detta är 

anledningen till att jag exempelvis har valt att närläsa I havsbandet snarare än Röda rummet, 

trots att det första exemplet handlar om en högst ambivalent konstnärsgestalt och det senare 

utspelar sig i en tydlig konstnärsmiljö. Eftersom mitt intresse till hög grad ligger i att 

undersöka konstnärsgestalternas själsliga villkor framstår det som en mer fruktbar metod att 

ägna mig åt ett par olika fallstudier. Vissa verk har jag valt bort för att det redan finns mycket 

 
117 Bergom-Larsson 1977 s. 150.  
118 Platon, Staten. Skrifter. Bok 3., (red.) Jan Stolpe, Stockholm: Atlantis 2013, s. 413.  
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skrivet om dessa. Vad gäller Bergman har jag valt bort Persona (1966), Höstsonaten (1978) 

och Såsom i en spegel (1961) med denna motivering.119 Av liknande anledning har jag valt 

bort tidigare nämnda Röda Rummet, men också Tjänstekvinnans son (1886) och Svarta 

fanor.120  

   

1.5.1. Hantverkare, hedningar och lekare: Strindberg och Bergmans historiska 

konstnärsporträtt  

 

Jag ämnar här redogöra för ytterligare några konstnärsskildringar av Strindberg och Bergman 

som jag av olika anledningar har valt att inte ta med, men som ändå är belysande för 

uppsatsens syfte.  

Strindberg har såväl som Bergman låtit porträttera historiska konstnärsgestalter. 

I det tidiga dramat I Rom (1870) gestaltar Strindberg bildhuggaren Bertel Thorvaldsen (1770-

1844).121 Thorvaldsen befinner sig i sin konstnärsbanas linda när hans far ber honom resa från 

Rom för att istället bli ”en duglig hantverkare” i Köpenhamn.122 Dramats urkonflikt, om 

konstnärens slitningar mellan konsten och verkligheten, påminner således om de 

konstnärsscener som Strindberg senare låter porträttera i ”Den romantiske klockaren på 

Rånö” och I havsbandet. Som konstnärsgestalt betraktad är Strindbergs Thorvaldsen 

påfallande idealistiskt lagd.123 Vidare återfinns Prometheusmotivet även i Thorvaldsens 

föreställningar om konstnärens kall:  

 

Jag skymtade av Gud en fjärran ljusning? — / Ack, nej! Det är en dunkel skenbild blott / Av 

idealet, som för mig sågs sväva. / O! Varför kunde icke jag då fått / Den sköna bilden i mitt 

sinne gräva / Och sedan giva den gestalt och form, / Att med dess skönhet fröjda 

mänskligheten!... / Så går det jordens son, när han med storm, / Titanen lik, vill uti sinnligheten / 

Den himmelska idéen draga ner...124  

 

Hur slutar då detta drama? Thorvaldsens arkaiska svärmerier till trots är det genom den yttre 

verklighetens förutsättningar som gör att han kan fortsätta med sin konst. En mecenat äntrar 

scenen, och Thorvaldsen kan förbli i Rom.  

 
119 Ingmar Bergman, Persona, Stockholm: Norstedts förlag 2018d; Ingmar Bergman Höstsonaten, Stockholm: Norstedts förlag 1976; Ingmar 

Bergman, ”Såsom i en spegel” I En filmtrilogi, Stockholm: Norstedts förlag 1963. 
120 August Strindberg, Samlade verk 20. Nationalupplaga. Tjänstekvinnans son I-II. Texten redigerad och kommenterad av Hans Lindström, 

Stockholm: Norstedts förlag 1989; August Strindberg, Samlade verk 21. Nationalupplaga. Tjänstekvinnans son III-IV. Texten redigerad och 

kommenterad av Hans Lindström, Stockholm: Norstedts 1996.  
121 August Strindberg, Ungdomsdramer II. Texten redigerad och kommenterad av Birger Liljestrand, Stockholm: Norstedt 1991.  
122 Strindberg 1991, s. 17. 
123 Göran Söderström menar att Thorvaldsen i detta drama ger uttryck för konsthistorikern Lorentz Dietrichsons (1834-1917) idealistiska 

program, så till den grad att det spekulerades i att det var denne som var dramats upphovsman. Se Söderström 1990, s. 17. Gunnar Brandell 

lyfter å sin sida fram influenserna från Henrik Ibsens Brand (1866), i vilken religiös och konstnärlig frigörelse är en avgörande tematik. 

Brandell 1950, s. 20-21.   
124 Strindberg 1991, s. 29.  
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I novellen ”Utveckling” skildrar Strindberg två kyrkomålare, Botvid Målare och 

Giacomo, men även det konsthistoriska brottet mellan medeltid och renässans.125 Giacomo 

(”född Jakob”)126 har studerat måleri i Italien, och där tagit intryck av Michelangelo, Rafael 

och de nya konst- och konstnärsidealen. Botvid däremot, har blivit kvar i Sverige och skolats i 

en mer traditionell riktning. Hans relation till konsten är hantverkarens, eller möjligtvis 

munkens. Målningarna är till guds ära, och själv är han bara den som genomför arbetet. När 

han möter den renässansinspirerade Giacomo möter han också ett nytt konstnärsideal. Den 

nya konstnären lever ett utsvävande, nästan hedonistiskt liv, och låter en av sina egna 

älskarinnor stå modell för en målning föreställande jungfru Maria. Detta är en sedvänja han 

lärt sig av de italienska renässansmålarna:  

 

– [….] Har du hört talas om Italiens största mästare Raffaele, som dog för några år sen! Han 

målade av sina älskarinnor och kallade dem madonnor och de äro nu upphängda i kyrkor där de 

tillbedjas. Vad mer? Raffaele älskade dem för de voro sköna, Gud uppenbarar sig i det sköna 

alltså! De skall se att eftervärlden kommer dyrka Raffaele också, men för sådana egenskaper han 

saknade, och icke för dem han ägde.  

– Men det är ju hedendom!  

– Allting är ju hedendom.127  

 

Giacomos profetiska uttalande om Rafael får här betraktas som facit på hur konstnärsgestalten 

kommit att betraktas i västerländsk kulturhistoria. I den mån konstnären dyrkas är det som 

anti-hjälte och hedning. Han är trolös inför allt som inte hör till konsten.  

Botvid och Giacomos konstnärsbanor sammanfaller med reformationens intåg i 

Sverige. När Giacomo upptäcker att en av hans klostermålningar blivit nedtagen får han höra 

att ”[v]i skola icke tillbedja bilder längre och minst bilder av syndiga människor”.128 Här 

illustreras den påtagliga distinktion som råder mellan det bildkonstens plats i katolsk 

respektive protestantisk tradition. Den senares relation till bilden, åtminstone såsom det 

förmedlas av Strindberg, är att måleriet riskerar stå i vägen för den rena tron. En 

reformationsman låter uttrycka följande:  

 

[N]u skola vi ha den kala beska sanningen utan edra kryddor och som tolkar ären I överflödiga, 

ty nu skall det talas rent språk som alla skola förstå. Eller vad tolkar du nu för rövaren däruppe i 

de nya tornen? Köttets lustar, hedendomens styggelser, som skall förströ hans rusiga öga och 

hjälpa hans inbillning! Kyrkan och matsalen var dig lika helig och där finaste brödet bestods där 

var du alltid med! Onyttig är du, lekare är ditt namn!129   

 
125 Agust Strindberg, ”Utveckling” I Samlade verk 13. Nationalupplaga. Svenska öden och äventyr I. Berättelser från alla tidevarv. Texten 
redigerad och kommenterad av Bengt Landgren. Stockholm: Almqvist & Wiksell förlag 1981b.  
126 Strindberg 1981b, s. 157. 
127 Strindberg 1981b, s. 163-164. 
128 Strindberg 1981b, s. 186. 
129 Strindberg 1981b, s. 186-187.  
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Bilden, liksom dess upphovsman, ses här som syndig och förledande. Den uppmuntrar till 

fantasi och lögn. Därtill binds den samman med ”hedendomens styggelser”, vilket betonar 

konstens släktskap med riten. Resonemanget om konstnären som ”lekare” binder dessutom 

samman ”Utveckling” med ett flertal andra konstnärsskildringar som tas upp i min uppsats. 

Ingmar Bergman låter den medeltida kyrkomålaren Albertus Pictor (ca 1440-

1509) dyka upp i Det sjunde inseglet (1957). I den publicerade filmberättelsen går han under 

namnet Målaren, men refereras också till som Pictor (ett ord som förvisso också betyder 

målare på latin). I förordet till Det sjunde inseglet diskuterar Bergman hur Pictors 

kyrkomålningar har påverkat filmberättelsen i största allmänhet, men också hur målningen 

föreställande en riddare som spelar schack med döden har kommit att inspirera berättelsens 

inledande schackscen: 130  

 

För en liten pojke är själva predikan givetvis något som endast rör vuxna. När far förkunnade i 

predikstolen och församlingen bad, sjöng eller lyssnade så riktade jag intresset mot kyrkans 

gåtfulla värld av låga valv, tjocka väggar, evighetens doft, det färgade solljuset som flimrade 

över ett märkvärdigt utbud av medeltida målningar och uthuggna bilder på väggar och i tak. Den 

hade allt som fantasin kunde önska: änglar, helgon, drakar, profeter, djävlar, människor. […] I 

en skog satt Döden och spelade schack mot Riddaren. En naken man med stirrande blick höll 

krampaktigt i en trädgren och nedanför stod Döden och sågade för glatta livet. Över mjuka 

kullar ledde Döden den sista dansen på sin väg mot dödsriket.131  

 

Bergman lägger här ett extra lager till berättelsen. Albertus Pictor är inte bara en rollfigur i 

Det sjunde inseglet, utan även en sorts förmedlare av själva berättelsen. Utan konstnären 

Pictors bilder skulle inte Konstnären Bergman kunnat skapa sin berättelse. Döden som spelar 

schack med Riddaren är som tidigare nämnts en scen i berättelsen, liksom scenerna med 

Döden som sågar en gren och Döden som bjuder upp till dans. Berättelsens överföring från 

bildkonst till litteratur och film gör att Det sjunde inseglet framstår som ett slags multimedialt 

palimpsest.  

 Det som är anmärkningsvärt med Bergmans gestaltning av Albertus Pictor är att 

han framstår som tämligen atypisk som konstnärsgestalt beträffad. Målaren är grovhuggen till 

sin person. Han hyser inga större idealistiska förhoppningar om skönheten eller människornas 

förmåga att ta sig an denna. Istället framstår han som cynisk och väl medveten om vad 

publiken vill ha:  

 

 
130 I essän ”Ingmar Bergman och bildkonsten” lokaliserar Egil Törnqvist kyrkan till Täby kyrka, i vilken Pictors målning ”Döden spelar 

schack” finns. Under målningen finns inskriptionen ”JAK SPELAR TIK MAT”. Se Egil Törnqvist ”Ingmar Bergman och bildkonsten” I 

Allting föreställer – ingenting är. Ingmar Bergman och konsten, (red.) Eva Asp & Björn Norberg, Årsta: Dokument Press 2018, s. 64. 
131 Ingmar Bergman, Filmberättelser 11. Det sjunde inseglet, Stockholm: Norstedts förlag 2018e s. 7. 
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JÖNS: Vad ska det här föreställa?  

MÅLAREN: Det är Dödsdansen.  

JÖNS: Och det där är Döden.  

MÅLAREN: Ja. Han dansar iväg med allihop.  

JÖNS: Varför håller du på med såna kludderier?  

MÅLAREN: Jag tänkte man skulle påminna folk om det faktum att de ska dö.  

JÖNS: Det blir de väl inte gladare av.  

MÅLAREN: Varför i helvete ska man alltid göra människor glada. Ibland kan man ju ta och 

skrämma dem lite. […] Du må tro att de tittar. En dödskalle är nästan intressantare än ett naket 

fruntimmer.132  

 

Pictor ägnar sig förvisso åt det mänskliga tillståndet och de existentiella frågorna, men ser 

också det kittlande i dessa frågor.  

Som Paisley Livingstone noterar råder det i Bergmans författarskap en 

motsättning mellan medeltidens och modernitetens konstnärsfigurer. Medan den medeltida 

hantverkaren kan verka i anonymitet, hör det till den moderna konstnärsrollen att spela sin 

roll. I essän ”Det att göra film” (1954) diskuterar Bergman medeltidens katedralbyggare som 

ett konstnärsideal. Dessa konstnärer ”förblir anonyma, ingen känner idag namnen på dem”.133 

 

Om någon således frågar mig vad jag skulle önska som mål med mina filmer så kunde jag svara: 

Jag vill vara en av konstnärerna i katedralen på den stora slätten. Jag vill vara sysselsatt med att 

ur sten hugga fram ett drakhuvud, en ängel eller en djävul, eller kanske ett helgon, sak samma 

vilket, jag känner en stor förnöjelse i både det ena och det andra. Oavsett om jag tror eller inte, 

oavsett om jag är kristen eller hedning så arbetar jag i det gemensamma byggandet av katedralen 

därför att jag är konstnär och hantverkare och därför att jag har lärt mig att ur sten forma 

ansikten, lemmar och kroppar. Jag behöver aldrig oroa mig för samtidens dom eller 

eftervärldens omdöme, jag består av ett förnamn och ett efternamn som ingenstans finns 

inristade och som kommer att försvinna då jag själv försvinner. Men en liten del av mig själv 

skall ändå överleva i den triumferande anonyma helheten.134 

 

 Utifrån detta drar jag slutsatsen att Albertus Pictor, såsom han porträtteras i Det sjunde 

inseglet, utgör en tydlig antites till de konstnärsgestalter som vanligen dyker upp i Bergmans 

berättelser. Om Bergmans konstnärsgestalter generellt karaktäriseras av att de är fixerade vid 

det egna jaget: dess trauman och gränser, tycks Pictor vara närmast omedveten om jagets 

egenskaper. De konstnärsfigurer som gestaltas i Vargtimmen eller Persona tycks ha mer 

gemensamt med Det sjunde inseglets ångestridne riddare Block, medan Albertus Pictor 

istället språkar med vapendragaren Jöns. Den svårmodiga existentialism som annars 

förknippas med modernitetens konstnärsgestalter är inget som Pictor ägnar sig åt. Hans 

kyrkomålningar – som förvisso i allra högsta grad diskuterar döden – omges istället av en 

 
132 Bergman 2018e, s. 21.  
133 Bergman 2018f, s. 57.  
134 Bergman 2018f, s. 57-58.  
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fryntlig cynism. Istället för att diskutera existentiella frågor med riddaren, ägnar sig 

kyrkomålaren att tala om kvinnoaffärer med vapendragaren.  

 Drömmen om den anonyme konstnären kan tyckas paradoxal med tanke på det 

utrymme konstnärsgestalterna annars får i Ingmar Bergmans författarskap.  

I Det sjunde inseglet skildrar Bergman inte bara målaren Albertus Pictor, utan 

även ett kringresande teatersällskap. De framstår som en sorts konstens grovarbetare: de 

skådespelar, sjunger visor eller gör konster, beroende på de behov som för tillfället finns. Av 

publiken möts de sällan av någon större beundran. I bästa fall är åskådarna ointresserade, i 

värsta fall aggressiva. Att konstnärer i allmänhet, och skådespelare i synnerhet, anses vara 

parior framgår med tydlighet. När männen inne på värdshuset får höra att Jof är skådespelare 

menar de att de av denna anledning borde slå ihjäl honom. Själv håller Jof med om den saken 

(”[Skådespelare] finns det alldeles för många av, […] du borde slå ihjäl honom bara för att 

han är skådespelare”).135 När en av medlemmarna ur teatersällskapet har rymt med en annan 

mans fru, visar Jof upp ett visst mått av självförakt gentemot sin yrkeskår:  

 

JOF: En skådespelare! Har hon så dålig smak, tycker jag du ska låta henne löpa.136  

 

Det påtagna självföraktet tolkar jag dock som en sorts lekfull spegling av det förakt som 

skådespelaren möter från publiken, snarare än en genuin avsky mot det egna jaget. Genom att 

framställa sig själv och skådespeleriet som någonting suspekt, skapar skådespelaren också ett 

spelutrymme till att ikläda sig denna påtagna roll.137 I likhet med andra av Ingmar Bergmans 

skådespelargestalter, spelar Jof sin roll med omsorg.  

 Jof ägnar sig inte bara åt att framföra konster, han har också ett inre liv som 

påminner om Alrik Lundstedts, huvudpersonen i ”Den romantiske klockaren på Rånö”. Han 

ser saker som ingen annan kan se, och blir ständigt uppläxad av sin fru Mia att inte skylta med 

dessa syner: 

 

MIA (strängt): Du ska hålla styr på dina syner du. Annars kan du bli betraktad som en fåne. Och 

det är du inte. Åtminstone inte än. Så vitt jag vet. Fast säkert är det ju inte.  

JOF (arg): Jag har inte bett om mina syner. Jag kan inte hjälpa att röster talar med mig, att den 

Heliga Jungfrun visar sig, att änglar och djävular tycker om att umgås med mig.138 

 
135 Bergman 2018e, s. 39.  
136 Bergman 2018e, s. 39.  
137 Tilläggas bör att det finns en historisk aspekt på det teater- och skådespelarhat som uppvisas i Det sjunde inseglet. Under medeltiden var 
skådespelaryrket ansett som något suspekt, vilket också avspelade sig i dåtida lagstiftning. I Äldre västgötalagen står det: ”Blir lekare slagen, 

skall det alltid vara ogillt”. Se Per-Axel Wiktorsson (red.), Äldre Västgötalagen och dess bilagor i Cod. Holm. B 59. Utgivna av Föreningen 

för Västgötalitteratur genom Per-Axel Wiktorsson. Del 2, Värnamo: Föreningen för västgötalitteratur & Skara skrifthistoriska sällskap 2011, 

s. 159.  
138 Bergman 2018e, s. 18.  
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Jof umgås med ”änglar och djävular” i sitt huvud, vilket väcker frågan huruvida han är galen 

eller potentiell konstnär? Det är ett återkommande motiv i uppsatsens litterära urval. Därtill 

anknyter den till den romantiska föreställningen om det galna geniet. Jof skildras förvisso inte 

som någon tragisk hjälte. Tvärtom framstår han som godmodig och psykologiskt 

okomplicerad, vilket inte hör till de litterära konstnärsgestalternas främsta kännetecken.  

 Kanske bör Bergmans skildring av Jof och Mia förstås i ljuset av medeltidens 

folkliga karnevalkultur, som Michail Bachtin kallar för ”komiska rituellt-teatrala former” i 

vilken teatersällskapen var av avgörande betydelse.139 Den mer moderna föreställningen om 

skådespelaren som en lidande konstnär – som ju tydligt används av Ingmar Bergman – möter 

motstånd i Jof-gestalten.  

 

1.5.2. Avfällingar, regenter och magnetisörer  

 

Mäster Olof, såsom han skildras i dramerna med samma namn (1872-1881), är ett tidigt 

exempel på en potentiell konstnärsgestalt. Som jag tidigare nämnt har han i 

Strindbergforskningen traditionellt tolkats som ett illa dolt självporträtt av författaren och 

hans diktarideal. Därtill är den historiske personen Olaus Petri författare till ett antal 

historiska skrifter. Strindberg porträtterar honom dessutom som författare till versdramat 

Tobiae Comedia (1550).  

 Mäster Olof besitter flera av konstnärens attribut. Hans första replik i 

prosaupplagan är ”[j]ag leker!”,140 vilket sållar honom till raden av Strindbergs lekande 

konstnärsgestalter. Därtill är frågan om lögn och sanning ett brinnande tema i dramat. Modern 

kallar honom för en ”lögnens profet”.141 I sluttablån blir frågan ytterligare aktualiserad när 

Mäster Olof drabbas av det tvivel som kommer göra honom till avfälling:  

 

OLOF: Skulle jag ha levat och stridit för en lögn, skall jag nödgas förklara hela min ungdom och 

mannaålder förlorade, gagnlösa, förspillda. Låt mig då hellre dö i min villfarelse –142 

 

 
139 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia: François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen 

(övers. Lars Fyhr), Gråbro: Anthropos 1986, s. 18. Vidare skriver Bachtin, apropå Paul Scarrons Le Roman comique (1651) att 

teatersällskapet ”står i motsättning till hela den välordnade och etablerade världen, såsom en till häften verklig, till hälf ten utopisk värld, i 

viss mån befriad från de allmänna konventionernas och de bildande reglernas sfär och i viss mån åtnjutande karnevalens rättigheter och 
friheter”. Denna föreställning har sedermera fortsatt vara en litterär trop, som Bachtin ser hos exempelvis Goethe (Bachtin 1986, s. 112). 
140 August Strindberg, Samlade verk 5. Nationalupplaga. Mäster Olof. Prosaupplagan. Mellandramat. Versupplagan. Texten redigerad och 

kommenterad av Hans Sandberg, Stockholm: Norstedts förlag 1994c, s. 11.  
141 Strindberg 1994c, s. 77.  
142 Strindberg 1994c, s. 191.  
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I detta ögonblick av förtvivlan menar Olof att han hellre väljer lögnen – livslögnen – framför 

sanningen. Detta uttalande handlar förvisso inte explicit om konstnärens förhållande till 

fantasi och verklighet, ändå menar jag att den bidrar till att bygga Olaus Petri som en 

konstnärsgestalt. Precis som Mäster Olof i styckets början ägnar sig åt lek, ägnar han sig i 

slutet åt att leva i en fantasivärld. Oavsett hur denna värld överensstämmer med den yttre 

verkligheten, säger han sig föredra denna.  

I kortromanen Ensam (1903) skildras en åldrad författare och hans flanörtillvaro 

i Stockholm. Under sina promenader reflekterar diktjaget över konstnärens rätt att observera 

och använda sin omgivning i konstens namn. När han hör ett gråtande barn lyssnar han ”med 

diktarens rätt att avlyssna åtminstone det som talas på öppen gata”.143 Denna flyktiga 

betraktelse kan sägas förebåda den mer djuplodande moraliska diskussion om saken som finns 

i exempelvis Svarta fanor och som senare utvecklas av Ingmar Bergman i Såsom i en spegel 

och Persona.144  

 I likhet med Ensam finns det ett flertal romaner av Strindberg med 

författargestalter som protagonister, men vars författaryrke inte är en bärande del av 

handlingen. En sådan är Klostret (skriven 1898, publicerad postumt).145 Miljön är en 

konstnärskrets i Berlin och Klostret är kretsens mötesplats. Det sakrala namnet till trots 

framstår Klostret snarare som en teaterscen på vilken konstnärerna kan iscensätta sig själva:  

 

Väl innanför dörren befann man sig i en kyrksal med korsvalv och målade stora götiska fönster. 

Väggarne voro prydda med hedniska bilder firande vin, vänskap och kärlek och försedda med 

tänkspråk som gick i samma anda som bilderna. […] Fortsatte man till höger öppnade sig ett 

kapell med ett stort stambord för skådespelarne. Arkaden var prydd med fanor och emblem ur 

teaterrekvisitan, och väggen smyckad med lagerkransar, porträtt av berömda skådespelare, 

hedersdiplom, affischer. I hörnen voro anbragta små skåp, där rekvisita till orgiernas firande 

förvarades, såsom fyrverkeripjäser i miniatyr, kulörta lyktor, taskspelar-apparater, masker, 

lösnäsor och annat mera.146 

 

Klosterlokalen framstår som en kyrka som plundrats och övertagits av något så till synes 

paradoxalt som kultiverade hedningar. I synnerhet skådespelarna, vars förtrogenhet med det 

antika dramat och de förkristna riterna, tycks särskilt hemmastadda i denna miljö.  

 
143 August Strindberg, Samlade Verk 52. Nationalupplaga. Ensam. Sagor. Texten redigerad och kommenterad av Ola Östin. Stockholm: 

Norstedts förlag, 1994a, s. 22.  
144 Gemensamt för dessa verk är att de anknyter till det hos Bergman såväl som Strindberg genomgående idé om konstnären som vampyr 

eller kannibal. Lagercrantz noterar i sin biografi att Strindberg i ett brev till Verner von Heidenstam menar att författaren ofrånkomligen är 

en vampyr som suger ”sina vänners, sina närmastes, sitt eget blod” (Lagercrantz 1982, s. 200). Hos Bergman finns detta motiv bland annat i 

ovannämnda verk. Skådespelerskan Elisabet Vogler i Persona anklagas för att parasitera på omgivningens berättelser för att sedan använda 

dessa som redskap i skådespeleriet. Författaren David i Såsom i en spegel frestas i sin tur av tanken att använda sin dotters nervsammanbrott 
som litterärt stoff. Vampyr- och kannibaltematiken återfinns även i Vargtimmen, som på ett tidigt stadium hette Människoätarna. För vidare 

diskussion, se Livingstone 1982 s. 37; Stiftelsen Ingmar Bergman, Människoätarna: en film. Manuskript. 1964. B:044.  
145 August Strindberg, Samlade Verk 50. Nationalupplaga. Klostret. Fagervik och Skamsund. Texten redigerad och kommenterad av Barbro 

Ståhle Sjönell. Stockholm: Norstedts förlag 1994b. 
146 Strindberg 1994b, s. 15-16.  
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Protagonisten Axel är författare, vilket tydliggörs när han i privata sammanhang 

återkommande grips av impulsen att skapa litteratur av det han upplever. När kvinnan han 

träffar säger att hon inte kan älska honom, reagerar han med att intressera sig litterärt för 

fenomenet: ”Hon skrev: att hon tillhörde de kvinnor som icke kunde älska. (Vad är det för 

ena? Det här är litteratur! tänkte han)”.147 Litet senare i Klostret, när Axel befinner sig i en 

märklig situation hos sin förlupna hustrus föräldrar, tröstar han sig själv med att tänka att 

denna episod åtminstone blir ”spännande” att skildra i ett framtida verk:  

 

Följande morgon vaknade han med det bestämda intrycket av att han befann sig i en ormgrop, 

dit Satan lockat honom. Alltså fanns ingen möjlighet att fly, och därför stannade han; gick ut att 

botanisera och se på landskapet; dyrkade opp sig i en lättsam diktarstämning och tänkte på det 

spännande i situationen. — Detta är en ’scen’ som ingen haft förr! Den är min, om det ock ska 

svida i skinnet.148   

 

Det olyckliga i situationen överskuggas av den triumf Axel upplever när han förstår att han 

här har en scen som ”ingen haft förr”. Därmed finns det i Klostret en sorts förtröstan i att den 

levda erfarenheten åtminstone kan inlemmas i ett kommande verk. I likhet med Ensam tolkar 

jag Klostret som en sorts inledande diskussion till idén om konstnärsvampyren som senare 

diskuteras i Svarta fanor. En skillnad är dock att det i både Ensam och Klostret är 

huvudkaraktären som ger uttryck för dessa tendenser, medan Zachris snarare är en antagonist. 

Axels tendenser skildras dessutom som tämligen harmlösa i förhållande till Zachris mer 

systematiska utsugning.  

Kamraterna (1888), och Marodörer (1886) som är en tidigare version av 

dramat, är ytterligare en av Strindbergs konstnärsskildringar.149 I likhet med Röda rummet och 

I Rom tilldrar sig berättelsen i en utpräglad konstnärsmiljö. Det äkta paret Axel och Bertha är 

båda bildkonstnärer. Äktenskapet sätts på prov när Berthas målning blir antagen till en 

Parissalong, medan Axels verk refuseras. Senare kommer det emellertid visa sig att Axel har 

bytt namn på respektive konstverk, och att den målning som har antagits de facto är hans.  

Min tolkning av Kamraterna och Marodörer är att de är påfallande på så vis att 

de skildrar konstnärsäktenskapet och de slitningar som det ställs inför när bara en av parterna 

når framgång. Dynamiken blir därmed annorlunda än i de berättelser – som också dominerar 

mitt urval – som skildrar konstnären och hans musa. Därtill behandlas en fråga som tycks 

återkommande i berättelsen om konstnären, nämligen vem som är – såsom det uttrycks i 

 
147 Strindberg 1994b, s. 37.  
148 Strindberg 1994b, s. 71.  
149 August Strindberg, Samlade Verk 28. Nationalupplaga. Kamraterna. Marodörer. Texten redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén., 

Stockholm: Norstedts förlag 1988. 
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tidigare nämnda I Rom – ”en konstnärssjäl / Bland alla dessa ateljé-flanörer / Och huvudlösa 

konstprojekt-klackörer”.150 Vem är en stor konstnär, och vem parasiterar på den andres 

talang? I Kamraterna och Marodörer är konstnärsäktenskapet en arena för vilken denna fråga 

ofrånkomligen reds ut. 

Anledningen till att jag har valt att avstå att vidare skriva om Strindbergs 

tvillingdramer är att jag finner konstnärstematiken vara av ornamental karaktär. De frågor 

som jag nämner i tidigare stycke är förvisso närvarande, men de tycks ändå stå i skuggan av 

den köns- och äktenskapsproblematik som upptar en ansenlig del Strindbergs författarskap 

under sent 1880-tal. I jämförelse med de verk som jag istället valt att närläsa tycks 

konstnärsproblematiken vara underkastad könsproblematiken. Relationsmönstret mellan Axel 

och Bertha speglar det mellan Ryttmästaren och Laura i Fadren, där den begåvade mannen är 

i den obegåvade kvinnans våld, och där alla hans uppoffringar vänds emot honom.151 Den 

konstnärstillvaro som skildras tycks mig därför ha en illustrativ funktion.  

Detta gäller även Fordringsägare (1889). Konstnärsäktenskapet som motiv 

känns igen från ovannämnda dramer, men målaren Axel har blivit målaren Adolf, och 

målaren Bertha har blivit författaren Tekla. Det som fortfarande är karaktäristiskt för Tekla är 

att hennes begåvning är jämförbar med Adolfs. Hennes strategi för att överbrygga detta gap är 

vampyrens som gång efter annan ger sig själv ”blodtransfusioner”.152 Gustaf, som genom sitt 

tidigare förbund är väl förtrogen med hennes metoder, förklarar för Adolf att hon är en sorts 

kannibal:  

 

GUSTAF: […] Men detta är ju kannibalism! Vet du vad det är! Jo, vildarna äter sina fiender för 

att få deras framstående egenskaper i sig! – Hon har ätit din själ, denna kvinna; ditt mod, ditt 

vetande –153  

 

Adolf förstår nu att han under äktenskapets gång låtit sig slukas av Tekla, vilket har gynnat 

hennes författeri men försvårat för hans konstnärskap.  

Vidare går det nu upp för Adolf att hans konstnärliga kris inte enbart bottnar i 

Teklas utsugningar. Den konstform han vigt livet åt, nämligen måleriet, är nu att betrakta som 

förlegad. Gustafs yrkesverksamhet framstår för mig som något dunkel, men jag tolkar honom 

som en sorts vetenskapsman (i bred bemärkelse, men han ägnar sig åt vad Hans Lindström har 

 
150 August Strindberg, ”I Rom” I Samlade Verk 3. Nationalupplaga. Ungdomsdramer II. I Rom. Den fredlöse. Anno fyrtiåtta. Texten 
redigerad och kommenterad av Birger Liljestrand., Stockholm: Norstedts förlag 1991a, s. 40.  
151 August Strindberg, ”Fadren” i Samlade Verk 27. Nationalupplaga. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare. Texten redigerad och 

kommenterad av Gunnar Ollén 1984.  
152 Strindberg 1984, s. 205.  
153 Strindberg 1984, s. 215.  
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definierat som suggestionspsykologi).154 I vilket fall tycks hans verksamhet inspirera Adolf, 

som betraktar den som ett sorts nytt sätt att vara konstnär. Genom Gustafs försyn går det upp 

för Adolf att måleriet som konstform hör till en förgången tidsålder, och således inte längre 

kan vara ”tidens form för konstnärlig drift”. 155 Vidare beskriver Adolf hur det efter detta 

uppvaknande ”var lika omöjligt att måla igen som att bli barn på nytt”.156 Citatet framhäver 

sambandet mellan skapande och leken, men framför allt är Adolfs utveckling en sorts brygga 

till de mer vetenskapsinriktade konstnärsgestalter som dominerar Strindbergs 1890-tal.  

 Enligt min mening är även Gustaf att betrakta som en sorts konstnärsgestalt, om 

än i bred bemärkelse. Det är han som ”regisserar” handlingen mellan Adolf och Tekla, genom 

att manipulera och väcka misstankar. Genom att genomgående referera till Gustaf som Jahve 

liknar Harry G. Carlsson honom vid en gudsgestalt som griper in i dramat, om än som 

medspelare snarare än som en utomstående, osynlig kraft.157 Hans förtrogenhet med 

suggestionspsykologin och dess möjligheter att manipulera människor genom bländverk och 

illusionskonst, kan tyckas ligga relativt nära det trollande som ingår i regissörens eller 

trollkarlens dagliga värv.  

 Slutligen är Fordringsägare förvisso relevant för min uppsats, men jag väljer att 

behandla det som en sorts introduktion till de konstnärsgestalter som jag primärt fokuserar på 

– det vill säga Alrik Lundstedt och Axel Borg. Dramats tre karaktärer belyser alla 

grundläggande aspekter av konstnärsproblematiken. Detta hänger möjligen samman med att 

de representerar olika discipliner inom konsten. Tekla representerar författarens vampyristiska 

människoskildringar, Adolf representerar målarens rastlösa sökande efter det sanna och eviga 

konstnärliga uttrycksmedlet, och Gustaf representerar regissörens förmåga att göra 

människorna till schackpjäser. Uppdelningen är belysande, men ger kanske karaktärerna en 

något schematisk prägel.  

 En annan gestalt i Strindbergs dramatik som har lyfts fram som ett regissörämne 

är drottning Kristina.158 Teatervetaren Margareta Wirmark konstaterar i Den kluvna scenen: 

Kvinnor i Strindbergs dramatik (1989) att drottningen av gestaltas som en inkompetent 

regent, men en desto mer begåvad konstnär.159 När Axel Oxenstierna ifrågasätter hennes 

position är det genom att anspela på hennes konstnärliga egenskaper:  

 

 
154 Lindström 1952, s. 204ff.  
155 Strindberg 1984, s. 203.  
156 Strindberg 1984, s. 204.  
157 Carlson 1979, s. 107ff.  
158 August Strindberg, ”Kristina” I Samlade verk 48. Nationalupplaga. Kristina och Gustav III.  

Texten redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén, Stockholm: Norstedts 1991c.  
159 Margareta Wirmark, Den kluvna scenen: Kvinnor i Strindbergs dramatik, Stockholm: Gidlund 1989, s. 105ff.  
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OXENSTIERNA: [D]u är en ovanlig människa. Du är så lik en konstnär, en artist --- lika 

slarvig, lika sorglös, lättsinnig… och det här – ligger inte för dig.160  

 

 

”Lilla Kersti” är en infantil person som föredrar leken framför plikten. Medan Oxenstierna 

styr landet ägnar sig drottningen dels åt sitt konstintresse, men också genom att själv regissera 

och skådespela. Som aktör är Kristina lysande. Wirmark beskriver skådespeleriet som av 

”yttersta klass, rikt på stämningskast och ytterst varierat till sitt innehåll” och regin som 

”knappast mindre briljant”.161 Drottningen ägnar sig åt att skriva och sätta upp egna 

skådespel.162 Hovet är förstås en tacksam miljö för teater, eftersom det ingår i en regents 

uppdrag att inte bara utöva makt, utan också illustrera den. Drottning Kristina är här väl 

medveten om detta.  

 

1.6. Synopsis för valda verk  

 

1.6.1. ”Den romantiske klockaren på Rånö” (1888) 

 

Den unge Alrik Lundstedt ger sig av från landsorten för att söka in till Musikaliska 

Akademien i Stockholm. Han påbörjar sin organistutbildning och mottas av allt att döma som 

något av ett underbarn. En professor som är organist i Sankt Jacobs kyrka låter Alrik sitta med 

under varje högmässa, vilket ger honom tillfälle att börja fantisera om en ung kvinna i 

församlingen. Utan att veta hennes namn döper han henne till Angelika, och föreställer sig hur 

det skulle vara att leva med henne. Alriks fantasifulla förhållande till Angelika förstår vi är 

talande för hans förhållande till frågor som gäller fantasi och verklighet. Dröm och dikt 

sammanblandas med verkligheten så till den grad att ”Den romantiske klockaren på Rånö” 

blir allt mer dunkel desto mer ingående Lundstedts inre liv undersöks. När Alrik etablerat sig i 

Stockholm kommer hans far för att bo hos honom. Detta leder till en kris för den unge 

organisten. Han tar ut sin examen i förtid och blir klockare och lärare på Rånö. Hans fantasiliv 

stagnerar. Gradvis får läsaren inblick i Lundstedts barndom, vilken präglas av hans mors 

gåtfulla död och den själsliga och geografiska isolering som följde på detta. Det antyds också 

att Alrik var delaktig till moderns död. Berättelsen slutar med att Alrik gifter sig med dottern 

 
160 Strindberg 1991c, s. 107.  
161 Wirmark 1989, s. 108.  
162 I akt IV agerar Kristina och Claes Tott Pandora och Prometheus, vilket i allra högsta grad bidrar till bilden av drottningen som en 

konstnärsgestalt. Hennes roll som Pandora kan tyckas ironisk med tanke på de misogyna resonemang Strindberg ofta låter henne uttala. 

Kristina/Pandora sätter istället sitt hopp till Prometheus, och hoppas att hans skaparkraft ska förgylla henne: ”KRISTINA: Rör mig, jag är av 

jordens lera, och under dina händer skall jag skapas ut till ett stort odödligt verk av konsten” (Strindberg 1991c, s. 126). 
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till en tornvakt, men också med en tydlig ambivalens kring vad i berättelsen som har ägt rum 

och inte.  

 

1.6.2. I havsbandet (1890) 

 

Fiskeriintendent Axel Borg skickas ut till den yttre skärgården för att undersöka 

fiskebeståndet. Han tröttnar snart på sin uppgift och börjar istället ägna sig åt att uppvakta en 

ung kvinna, Maria. Borg beskrivs som något av ett universalgeni: han är vetenskapsman, men 

har också en rad andra talanger. För att imponera på Maria lovar han att på ön skapa ett 

”italienskt landskap” och tar sig an uppgiften som en landskapsarkitekt. Han spränger och 

omskapar miljön tills den passar Marias smak. De lever tillsammans en tid, men förhållandet 

tar slut när det blir tydligt för Axel att Maria parasiterat på hans begåvning. En predikant 

anländer till ön och fångar öbornas, och i synnerhet Marias, intresse. Sammantaget leder detta 

till en kris för Axel Borg, som drar sig undan och försöker skapa liv på egen hand. I 

havsbandet slutar med att Borg seglar ut mot havet och mot vad som förmodas vara hans död.  

 

1.6.3. Vargtimmen (1968) 

 

Målaren Johan Borg lever med sin hustru Alma på en avskild, frisisk ö. Hon väntar deras 

barn. Målaren lider av svårartad sömnlöshet och tillbringar nätterna med att berätta för Alma 

om sina inre demoner. När Alma av en slump kommer över Johans dagböcker förstår hon att 

Johans instabilitet är värre än vad hon tidigare har kunnat föreställa sig. Samtidigt uppvaktas 

målaren av den påtagligt dekadenta familjen von Merkens, som tidigare ägt hela ön men vars 

ägor nu begränsar sig till ett fallfärdigt slott. Paret Borg blir ditbjudna på middag och Johan 

hyllas för sitt konstnärliga skapande. Familjen von Merkens hyser en stor fascination för 

konstnärer i allmänhet och Borg i synnerhet, och middagen blir i mångt och mycket en dialog 

om konstnärens villkor. Efter middagen går berättelsen från att vara konventionell till 

experimentell och fragmentarisk. Verklighetsgrunden blir osäker och familjen von Merkens 

tycks nu vara en uppsättning av målarens inre demoner snarare än verkliga personer. Johan 

drivs till fullständigt vansinne och försvinner sedan. Alma blir kvar på ön, och kan därmed 

berätta om sina upplevelser för en filmskapare som intresserat sig för Borgs öde. Hon ger 

även filmskaparen tillgång till Johans dagböcker.  
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1.6.4. Fanny och Alexander (1982) 

 

Familjen Ekdahl driver en teater i sekelskiftets Uppsala. Farmodern Helena är familjens 

matriark och anses vara en av landets stora skådespelerskor. Hon har tre framgångsrika söner, 

varav teaterdirektören Oscar är far till Fanny, Alexander och Amanda.163 När han plötsligt dör 

under en repetition av Hamlet tar berättelsen ny riktning. Hans hustru Emelie – även hon 

skådespelerska – lämnar teatern och gifter om sig med stadens biskop. För barnen blir det nya 

livet med biskopen en prövning, framför allt för Alexander som genast hamnar i konflikt med 

sin styvfar. I biskopsgården präglas tillvaron av en luthersk kärvhet, vilket är raka motsatsen 

till familjen Ekdahls sorgfria teaterliv. Alexanders konflikt med biskopen trappas upp och 

styvfadern utsätter honom för återkommande bestraffningar. Även äktenskapet med Emelie 

blir alltmer turbulent, vilket leder till att biskopen låser in sin fru och barnen. En vän till 

familjen Ekdahl, Isak Jacobi, lyckas under märkliga och till synes magiska omständigheter ta 

barnen från biskopsgården. Den tid de tillbringar hos Jacobi kommer ha stor betydelse för 

Alexander, i synnerhet mötet med Isaks androgyne systerson Ismael, som hålls inlåst i en cell. 

Ismael har magiska krafter och lyckas tillsammans med Alexander se till så att biskopsgården 

sätts i brand. Biskopen dör och Emelie och barnen återvänder till familjen Ekdahl. Emelie blir 

direktör för teatern och föreslår för Helena att de tillsammans ska spela i Strindbergs Ett 

drömspel.  

 

Analys och diskussion  

 

I detta kapitel analyserar jag de verk jag har valt, utifrån vissa teman och teoretiska 

utgångspunkter. Som jag nämner i dispositionen har jag valt att närma mig texterna tematiskt 

snarare än uppdelat efter verk, detta eftersom jag menar att texterna interagerar på ett sätt som 

gör teman till en mer fruktbar utgångspunkt.  

 

2. 1. Fantasi och verklighet  

 

 
163 Äldsta systern Amandas existens är antagligen den aspekt som tydligast skiljer filmberättelsen från filmen, eftersom hennes karaktär där 

är utraderad. Hennes roll i filmberättelsen är dock inte av särskilt betydande karaktär, eftersom hon är äldre än sina syskon och inte är en del 

av deras gemenskap. Av de sparsmakade upplysningar vi får om Amanda förstår vi dock att hon är en sann Ekdahlare, eftersom hon gärna 

deltar i teaterns föreställningar och dessutom ämnar bli dansös vid operabaletten (Bergman 2018a, s. 45).  
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2.1.1. Att förtrolla eller genomskåda världen: Alrik Lundstedt, Alexander Ekdahl och Axel 

Borg 

 

I ”Den romantiske klockaren på Rånö” låter Strindberg Alrik Lundstedts inträde i Stockholms 

musikliv gå i triumfens tecken.164 Redan under första dagen på Musikaliska Akademien blir 

han utnämnd till ett ”jättesnille” av sin professor.165 Under närmast rituella former undersöker 

professorn herr Lundstedts fysiska förutsättningar och kan vidare konstatera att hans ”stora 

sköna fötter” är perfekt lämpade för orgelspel.166  

Denna scen, i vilken den okända ynglingen imponerar på sin nya läromästare, är 

ett typexempel på det dagdrömmeri som Sigmund Freud skriver om i ”Dikten och diktaren”. 

Freud beskriver ”den fattiga och föräldralösa ynglingen” som på väg till en 

anställningsintervju fantiserar om att han inte bara får jobbet i fråga, utan även blir chefens 

gunstling, gifter sig med dennes dotter och får ta över företaget: ”Och därvid har drömmaren 

substituerat det som han hade ägt i sin lyckliga barndom: det skyddande hemmet, de älskande 

föräldrarna och de första objekten för hans ömsinta böjelse”.167 Det bristtillstånd som präglar 

konstnären/drömmarens fantasier finns det anledning att återkomma till.  

Freuds beskrivning av denna dagdröm korresponderar med premissen för ”Den 

romantiske klockaren på Rånö”. Alrik Lundstedts fantasier innehåller samtliga av dessa 

element. Det som är så konstituerande för Lundstedts ambivalenta position mellan diktare och 

drömmare är hans förmåga att omedelbart försätta sig i ett tillstånd som för läsaren framstår 

som spektakulärt. Utropar professorn verkligen ”Wundervoll! Prachtvoll” när Alrik Lundstedt 

spelar, eller är det blott en fantasi?168 Eftersom Freud inte särskiljer konstnären från 

drömmaren på annat sätt än den förstnämndas konstnärliga produktion, uteblir svaret än så 

länge.   

Professorns lovord, fantiserade eller inte, har i vilket fall berusande effekt på 

Lundstedt. På väg hem från sin första skoldag skiftar Stockholm form inför hans ögon: 

”Överfylld av saliga känslor, vilka trängdes om att få löpa ut, gick herr Lundstedt gata upp 

och gata ner, och allt vad han såg och hörde stämde han i ton med sin sjungande ande”.169  

Det samtida Stockholm har genom Lundstedts försyn förvandlats till en medeltida stad. Även 

människorna får en ny och skönare skepnad: I ett fönster kan han se ”sköna jungfrur, 

 
164 Strindberg 1984a.  
165 Strindberg 1984a, s. 33.  
166 Strindberg 1984a, s. 33.  
167 Freud 2009, s. 130.  
168 Strindberg 1984a, 33.  
169 Strindberg 1984a, s. 34.  
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borgardöttrar och rådsfruar i röda sidenklänningar med bara halsar efter tidens sed; och de 

nickade vänligt åt segraren, vinkade med fickdukarna och bjödo honom in”.170 Långt senare, 

när triumfen lagt sig, ska han komma att förstå att kvinnorna i fönstret är prostituerade och att 

de penningbud som lades fram är att betrakta som offerter snarare än hyllningar ”enligt tidens 

enkla bruk”.171  

Förmågan att se det fantastiska i det ordinära delar Alrik Lundstedt med 

Alexander Ekdahl. Barnet lever i en skyddad och sluten miljö, vilket möjligen ger näring åt 

fantasier och dagdrömmeri. Den yttre miljön i Fanny och Alexander, det vill säga Uppsala 

under förra sekelskiftet, ter sig sömndrucken. Den beskrivs som ”en sluten värld, som inte 

bekymrar sig så särskilt om tidens stormar och järtecken” och i vilken man lever i 

”anspråkslöst välstånd”.172 Teatern är stadens konstnärliga nav, men även den beskrivs som 

hermetiskt tillsluten: ”Det är en trofast om än något konservativ publik. Oscar Ekdahl aktar 

sig för experiment. Strindberg och Ibsen betraktas med största misstänksamhet och spelas 

därför sällan”.173 Det är knappast platsen för några dionysiska experiment eller bohemiska 

svärmerier. En återkommande tanke i Fanny och Alexander är talet om den ”lilla världen”. 

Det är så Oscar benämner sin teater i sitt jultal.174 Även när Gustav Adolf Ekdahl håller tal i 

slutet av berättelsen återkommer denna replik:  

 

Gustav Adolf: Vi Ekdahlare är inte komna till världen för att genomskåda den, tro aldrig det. Vi 

är inte utrustade med apparater för sådana exkursioner. Det är lika bra att ge tusan i de stora 

sammanhangen. Vi ska leva i det lilla, i den lilla världen. Den ska vi hålla oss till och den ska vi 

odla, och göra det bästa utav.175   

 

Det är i denna värld som Alexander Ekdahl uppfostras. Istället för att söka sig till de stora 

sammanhangen uppmuntras han att hålla sig inom trygghetens ramar. Det är introspektion 

som premieras, vilket Alexander tar fasta på.  

 Alexander Ekdahl har en observant blick på sin omgivning. Mot sin lilla värld 

utvecklar han en hypersensitivitet – doft, syn, och hörselintryck är för honom mycket 

påtagliga – men han låter också denna blick framkalla skenbilder av verkligheten. Ett sådant 

exempel är när han i sin farmors våning tycker sig se Döden smyga omkring:  

 

Vinterdagen skymmer, en släde far förbi, en bjällra pinglar, hästhovarna mot den frusna snön, 

det fräser om stadens medar. Nu slår domkyrkotornet fyra kvartslag och tre timslag. Varför är 

 
170 Strindberg 1984a, s. 34.  
171 Strindberg 1984a, s. 34.  
172 Bergman 2018a, s. 15.  
173 Bergman 2018a, s. 22.  
174 Bergman 2018a, s. 43.  
175 Bergman 2018a, s. 259.  
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jag så ledsen, tänker Alexander, där han står med fötterna nedsjunkna i salongsmattans 

bladmönster. Varför är jag så ledsen? Är det Döden som står där så orörlig ute i tamburens 

halvmörker? Hör jag hur han andas kort och väsande? Kommer han för att hämta farmor, som 

sitter i biblioteket och skriver i sin räknebok? Alexander vill genast gå in till henne, för att gråta 

i hennes knä men han får inte. Om han rör sig, om han bara rör ett finger kommer Döden att 

sätta sig i rörelse och hinna före honom. Det blir till en tröttsam strid mellan Alexander och 

Döden, där ute i tamburen. Plötsligt börjar fröken Ester hälla kolbitar i kaminen med en svart 

järnspade, det är ett starkt och befriande ljud och den hemska gästen är äntligen borta.176   

 

Här illustreras Alexanders kombination rumslig sensitivitet och föreställningsförmåga. Yttre 

och inre intryck blandas till en gemensam verklighetsbild. Istället för att tala om sin ängslan 

låter han istället gestalta sina känslor. Döden blir en personifikation för hans dödsångest, och 

kan bara försvinna när ett annat påtagligt sinnesintryck (här ljudet av kolbitar som hälls i en 

kamin) tar över. Alexander Ekdahl är, för att låna en av Lagercrantz poetiska beskrivningar av 

August Strindberg, en ”ögats martyr, en slav hos sitt öra, en nervernas dagakarl”.177  

 När Alexander vid samma tillfälle ser en målning i farmoderns lägenhet, låter 

han fantasierna löpa ännu en gång:   

 

På väggen, mitt emot sängen, belyst av vinterdagen, hänger en målning av fru Helena som 

Ifigenia. Från konstverket utgår ett sällsamt ljus. Alexander tycker att farmodern rör sig inne i 

tavlan, han kan höra henne tala, hans mor har spelat rollen och han kan orden utantill.178  

 

Åsynen av denna målning leder Alexander till att föreställa sig den som levande. Det är 

farmodern som rör sig därinne. Samtidigt som Ifigenia/Helena får eget liv, är det som att 

dessa fantasier leder pojken tillbaka till sin egen värld. Han ser inte bara sin farmor, utan även 

sin mor. De ord han hör är uppdiktade, inte av honom själv utan av en pjäsförfattare vars verk 

satts upp på teatern. Alexander är benägen till fantasier, men dessa fastnar i en sorts 

ekokammare där fantasierna reflekterar det egna sammanhanget. I kontrast till Alrik 

Lundstedts fantasier – förutsatt att de är fantasier – är Alexander Ekdahls fantasier inte 

skapade ur intet. Istället tar han bitar av verkligheten och gör om dem tills de utgör ett sorts 

mellanting mellan lögn och sanning.  

Låt oss nu diskutera frågan om fantasi och verklighet i förhållande till I 

havsbandet. Denna roman utgör förstås ingen konventionell konstnärsskildring, eftersom 

huvudpersonen återkommande tar avstånd från konstnärskallet. Axel Borg är ingen poet, på så 

vis att han inte skriver vers. När han förklarar för Maria om skärgårdslandskapets 

beståndsdelar, blir det tydligt att hans blick är mer vässad än hennes:  

 
176 Bergman 2018a, s. 31-32.  
177 Olof Lagercrantz, Eftertankar om Strindberg, Stockholm: Författarförlaget 1980, s. 13.  
178 Bergman 2018a, s. 28.  
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– Ser ni, fröken Maria, föreläste intendenten, alltjämt bedragande sig med hoppet om att kunna 

uppfostra henne – det obildade ögat har en benägenhet att se allting enkelt, det outvecklade örat 

att höra allting enkelt. Ni ser häromkring er bara gråsten, och målaren och poeten göra likaså, 

därför måla och skildra de allt så monotont, därför finna de skären så monotona, och likafullt, se 

på denna geologiska karta över trakten, och kasta sedan en blick över landskapet.179  

 

Där Maria ser monotona skär, ser Borg något helt annat. Genom sin geologiska bildning kan 

han få en mer estetiskt sensibel blick än vad ”målaren och poeten” kan:  

 

[D]et finns marmor, fastän den är grå på ytan, utan att ändock vara grå. Ty om ni ser nogare 

efter, skall ni finna vilken oändlig rikedom av färger som dessa lavar äga. Vilken skala av de 

finaste färger från svedlavens tuschsvarta, genom stenlavens askgrå […]. – Se nogare utåt skären 

dem solen nu belyser, skall ni se att kobbarne ha olika färg, och att folket, som är vant att 

iakttaga, har givit dem namn efter färgskalan, som är vant att iakttaga, även givit dem namn efter 

färgskalan, som de känt utan att veta det. […] – Hör nu på vågornas brus, såsom poeterna 

summariskt kalla denna symfoni av ljud. Blanda ett ögonblick, så hör ni bättre, medan jag 

analyserar denna harmoni i enkla toner.180 

 

Axel Borg vänder sig mot ”[p]oetens halvdolda fruktan för det okända”.181 Han riktar 

återkommande kritik mot just poeterna, och den svenska litteraturen menar han vara skriven 

för ”konfirmander och damer”.182 Jag menar dock att man inte ska tolka Borgs kritik som en 

kritik mot poesin eller konsten som sådan, utan snarare som en kritik mot ett platoniskt och 

icke-realistiskt konstideal. Den som vill se sanningen i tingen bör inte ägna sig åt metaforer 

och förskönande omskrivningar, då dessa fördunklar blicken. Man bör istället se saker för vad 

de är, och ha förmågan att binda samman det naturhistoriska och det kulturhistoriska 

perspektivet. Det poetiska och det vetenskapliga måste vara ett. Detta bevisas i romanens 

dramatiska inledningsscen på båten, när det är hans känsla för den estetiska sensibilitet som 

gör honom till hjälte i sammanhanget. Han ersätter ”ögat med örat” och istället för att, i likhet 

med de andra männen på båten, försöka se genom den ogenomträngliga dimman, för att 

istället lyssna till havet, som vore det ett stycke musik:183  

 

Snart han hade dock studerat sjöarnes harmonilära och han hörde till och med på tempot av 

svallet när faran nalkades, han kände på högra örats trumhinna när vinden tryckte hårdare och 

hotade riva upp vettnet högre, det var såsom han improviserat nautiska och meterologiska 

instrument av sina känsliga sinnen till vilka ledningarne stodo öppna från hans stora hjärnbatteri 

som doldes av den lilla löjliga hatten och den svarta hundluggen.184  

 

 
179 Strindberg 1982, s. 94.  
180 Strindberg 1982, s. 94-95.  
181 Strindberg 1982, s. 95.  
182 Strindberg 1982, s. 145.  
183 Strindberg 1982, s. 12.  
184 Strindberg 1982, s. 12.  



 49 

Axel Borg etableras här som ett sorts mellanting mellan vetenskapsman och poet (som här 

illustreras med kontrasten mellan hans inre och yttre; det ”stora hjärnbatteri” som döljs av den 

”lilla löjliga hatten”).185  

I ljuset av Gustav Adolf Ekdahls tal ter sig Axel Borg som en antites till 

teaterfamiljen Ekdahl. Han är kommen till världen för att genomskåda den. Det som jag i 

denna del av uppsatsen presenterar är två motsatta konstnärliga metoder att navigera gentemot 

verkligheten. I Lundstedts och Ekdahlarnas fall förtrollas världen genom att hämta inspiration 

från det suggestiva och utomvärldsliga. I Borgs fall uppnås liknande effekt genom att 

särskåda verkligheten.  

 

2.1.2 De konstnärliga övergångsobjekten: Orgeln och laterna magican   

  

En avgörande vändning för Alrik Lundstedts konstnärskap är när han tillåts sitta bredvid 

professorn när denne spelar i kyrkan om söndagarna. Strindbergs skildring av orgeln tillhör 

novellens mest minnesvärda partier:  

 

En gigantisk organism som behövt tusen år att växa till, med några alnar vart hundrade år, 

sättande en blomma vart sekel som aloen, varje decennium, ett mänskoverk utan uppfinnare 

liksom katedralen, utan byggmästare som pyramiden, ett ofantligt samarbete av hela 

kristenheten som ärvt grundtanken av hedendomen.186   

 

För Lundstedt tycks orgeln fungera som en motor för hans musikaliska utveckling, men den 

får också fantasi och inbillning att spinna ut och väva nya mönster. Det är under en söndag 

vid orgeln som han ser den kvinna som kommer att få stor betydelse för hans liv. Han vet inte 

vem hon är, men väljer att kalla henne för Angelika. Namnet har hon fått från ”Malmströms 

poem”, det vill säga efter Bernhard Elis Malmströms (1816-1865) elegi Angelika (1840).187  

Växelspelet är starkt mellan Lundstedts fantasier om Angelika och de kreativa 

utbrott som hennes fantasigestalt tycks generera i. För sig själv döper han om orgelstämman 

vox humana till vox angelica: ”och det var hennes röst, som han aldrig hade hört.”.188 Den till 

synes uppenbara paradox som först möter läsaren — hur kan man döpa en stämma efter 

 
185 I romanens början påtalas Borgs utanförskap inom akademien: ”Det var i hans dubbla egenskap av adelsman och självtänkare han råkade 

ut för isolering. Hans namn klingade icke vetenskapligt, hans sätt kläda sig fint och modernt ansågs som ett bevis på ovetenskapligt sinne hos 

dem som mindes Berzelii trasiga byxor, hans tåliga skenbara undergivenhet togs som underlägsenhet och alla hans funderingar över 

naturvetenskap som poetiska utgjutelser.” (Strindberg 1982, s. 46) Han är med andra ord för estetiskt sensibel för att tolkas som en riktig 

vetenskapsman, men han är också för skarpsynt för att vara poet.  
186 Strindberg 1984, s. 38.  
187 Strindberg 1984, s. 42.  
188 Michael Waldenby går i ”Drömmen om Angelika” igenom hur organisten Gustaf Mankell, kom att sätta sin prägel på Jakobs kyrka, bl.a. 

genom att döpa om en orgelstämma till vox angelica, Waldenby, ”Drömmen om Angelika” i Orgelliv: Sju sekler i Stockhoms stifts kyrkor 

(red.) Christina Nilsson, Stockholm: Kulturhistoriska förlaget 2012 s. 21ff.  
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någon vars röst man aldrig har hört — kan tolkas som kärnan i Lundstedts konstnärliga 

process. Konstnärskapet för Lundstedt tycks inte handla om efterbildning i enlighet med 

begreppets aristoteliska mening. Lundstedts utvalda delar av verkligheten, såsom åsynen av 

Angelika i kyrkbänken, bildar tillsammans något som är verkligare än verkligheten. Dikten tar 

vid där verklighetens prosa inte räcker till.  

När Alrik Lundstedt lämnar Stockholm och orgeln i Jakobs kyrka förtvinar hans 

fantasier om Angelika. Orgeln på Rånö är ett dåligt substitut, och i kontrast till den tidigare 

orgeln innehar den inte samma alstrande, kreativa kraft. När Alrik spelar på den försöker han 

föreställa sig sin gamla orgel:  

 

Med starkt minne av Jakobs basalt-grotta där stormar och böljor kunde släppas lösa, kom han hit 

och såg en liten vitmålad chiffonjé med två andrag, den ena var fyra fots principal, den andra en 

valtflöjt på två fot. Omfånget var tre och en halv oktav. Detta senare var det sorgligaste; det var 

som att simma i en sump där man inte kunde ta ut tagen utan att stöta emot. Sorgliga tangenter, 

bruna som kärringtänder och direkt angjorda på abstrakten så att man kände hur man öppnade 

ventilerna, och kände hur de smällde igen, som när man blir utkörd och någon kastar igen dörren 

bakefter en.189 

 

För att kompensera för denna obehagskänsla börjar han fantisera om orgeln i Jacobs kyrka. 

Det är först då som han också kan föreställa sig Angelika och tillvaron i Stockholm: ”Då såg 

han Westins Kristi förklaring i fonden, såg Magister Lundberg gå upp i predikstolen och 

Angelika komma med sin far på läktaren, såg kyrkvaktaren, nattvardsbarnen, kantorn och 

skolgossarna.”190 

En av de scener i Fanny och Alexander som kanske tydligast cementerar bilden 

av Alexander som en konstnär i vardande, är den natt då han tar fram sin laterna magica. 

Denna bildprojicerande apparat blir för Alexander en källa till extas. Klockan är mycket och 

hans syskon sover i rummet, ändå kan han inte hejda sig från att iscensätta sina bilder:  

 

Han känner att ögonblicket är inne, kan inte vänta till nästa dag, då är det förresten ljust och 

betingelserna så mycket sämre. Han stiger försiktigt upp ur sängen, sätter Baloo på kudden, 

kliver över Amanda som har somnat med sin bok i famnen, nattlampan lyser svagt bakom 

transparangen, skuggorna rör sig märkligt över väggarna och uppe i taket. Alexander kan tydligt 

se Laterna Magican, den står på det stora vita slagbordet mitt i rummet. Den lackerade plåten 

avtecknar sig mot den ljusa byrån, objektivets mässing blänker. Alexander känner häftiga 

sugningar i maggropen, han fryser men inte därför det är så kallt i barnkammaren, det är frossa 

långt inne i bröstet, nästan ute vid skulderbladen. Han lägger händerna på den märkvärdiga 

apparaten, den är hög och smal och avslutas av en liten skorsten. Han öppnar en lucka i lådan 

under skorstenen och drar ut en fotogenlampa, lyfter av glaset och slår eld på en tändsticka. Nu 

lyser veken med ett flammande starkt ljus, han sätter fast lampglaset och reglerar ljusstyrkan, 

skjuter in lampan i huset och stänger luckan, en god doft av fotogen och varm plåt sprider sig 

genast i rummet. Han vänder apparaten så att objektivet siktar mot den ljusa tapeten ovanför 

 
189 Strindberg 1984a, s. 52.  
190 Strindberg 1984a, s. 53.  
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hans säng. Där är den nu, den magiska cirkeln, han vrider på en liten skruv på linsen, cirkelns 

kanter blir genast knivskarpa. Hans händer darrar av upphetsning, han är kissnödig och svettas i 

nacken, hjärtat bultar så att hela huset borde vakna.191  

 

Laterna magican, ”den märkvärdiga apparaten”, har fysiska effekter på honom. Han kan 

känna den i sin mage och i sitt skinn. Doften av fotogen och mässingen som glänser tycks 

förhöja hans sinnesuttryck. Alexander Ekdahl är uppslukad av sin apparat. Han kan skapa sina 

bilder tack vare den, men den besitter i sin tur också en kolossal makt över honom.  

 Vidare menar jag att laterna magican för Alexander påminner om vad orgeln är 

för Alrik Lundstedt i ”Den romantiske klockaren på Rånö”. Orgeln och laterna magican är 

självklart deras arbetsredskap, men det tycks mig också som att de med dessa objekt skapar 

sig. Det fysiska elementet blir tydligt även i Strindbergs novell. När Lundstedt ser orgeln i 

Jacobs kyrka drabbas han av en ”helig rysning” vilket för tankarna till Alexanders 

symptom.192 Orgeln och laterna magican blir objekt för det kreativa begäret.   

 Min förståelse av dessa objekts roll har sin bas i D.W. Winnicotts teori om 

övergångsobjektet. Orgeln och laterna magican förbinder det psykologiska skaparbegäret med 

den yttre verkligheten. Winnicott menar att det lilla barnet inte uppfattar övergångsobjektet 

som ett yttre objekt, utan snarare en förlängning av den egna kroppen.193 Även om Lundstedt 

är vuxen, och Alexander Ekdahl är i tioårsåldern, menar jag att de har mycket gemensamt 

med det lilla barnet. Redan Freud kopplar samman konstnären med lekar, och som jag 

redogjort för bland annat i uppsatsens avdelning om urval finns det en gedigen tradition av att 

sammankoppla konstnärer och ”lekare”. Genom leken med orgeln eller laterna magican 

upptäcker Lundstedt respektive Ekdahl konstens möjligheter, men också yttervärldens.  

Man kan dock fråga sig vad det är med Alexander Ekdahls lek med laterna 

magican som lyfter den från att vara en barndomsskildring till konstnärsskildring. Hur vet vi 

att detta är skapandeprocess och inte ”bara” en lek bland andra lekar? För den som är bekant 

med Ingmar Bergmans författarskap finns redan en förförståelse av laterna magican som en 

sorts kreativitetens heliga graal, men jag menar att Alexander Ekdahl här besitter en estetisk 

sensibilitet som är signifikativ för konstnärsgestalter. Att han exempelvis funderar på 

ljussättningen gör att han påminner mer om en rutinerad filmskaparare än om ett barn. När 

Alexander dessutom skapar ett narrativ kring bilderna förstärks hans konstnärsidentitet:  

 

 
191 Bergman 2018a, s. 57.  
192 Strindberg 1984a, s. 37.  
193 Winnicott 2005, s. 13.  
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Alexander (i halvsjungande ton): Där ligger hon, den vackra flickan, den stackars Arabella, hon 

vet inte vad som väntar henne. Hon är ensam, hon är ensam i hela huset åh – åh. Hennes mor är 

död och hennes far rumlar med oredliga kumpaner.194 

 

Det konstverk som Alexander skapar med sin laterna magica är inte en särskilt avancerad 

konstruktion. Det är en melodramatisk saga berättad av ett barn. Språkligt påminner den om 

en äventyrsroman. Ändå har den vissa likheter med Hamlet, och dramats Arabella, moderlös 

och övergiven, framstår som något av en kvinnlig motsvarighet till prinsen av Danmark:  

 

Alexander: Vem kommer där, då klockan slår tolv i slottstornet? Jag blir rädd – åh! åh – vad är 

det för en fasansfull vit gestalt som svävande på månens strålar närmar sig min bädd! Åh! Det är 

min döda mor! Det är min mors ande! Kommer du för att –195 

 

Denna scen, i vilken Arabellas döda mor besöker henne, påminner om Hamlets möte med 

vålnaden. Det är den avlidna föräldern – kanske har även Arabellas mor dött under mystiska 

omständigheter – som kommer tillbaka som budbärare till det kvarlevande barnet. I Fanny 

och Alexander är Hamlet en intertext: Oscar Ekdahl faller ihop under en repetition av pjäsen 

(i vilken han passande nog spelar Vålnaden), och konflikten mellan Alexander, Emelie och 

biskopen ter sig påfallande lik den mellan prinsen, drottning Gertrud och Claudius. Hamlet-

temat kommer jag få anledning att återkomma till senare i uppsatsen.196  

 

2.1.3. Brist, förlust och förnedring – psykologiska förutsättningar för konstnärligt skapande?  

 

”Man skulle kunna säga att den lycklige aldrig fantiserar, endast den som lider brist” skriver 

Freud om diktaren.197 Man kan därmed dra slutsatsen att den arketypiska konstnären – 

åtminstone såsom Freud föreställer sig denna – är en olycklig människa som hämtar 

inspiration från det självupplevda. Vad gäller de konstnärsgestalter jag undersöker är bristen 

ett genomgående tema, men även förlust och förnedring.  

I de senare kapitlen av ”Den romantiske klockaren på Rånö” introduceras 

läsaren för en betydelsefull kvinnogestalt i Alrik Lundstedts liv, nämligen den döda modern. 

 
194 Bergman 2018a, s. 58.  
195 Bergman 2018a, s. 59.  
196 Alexanders uppsättning av Arabella sker dock före faderns död, och Alexanders egen identifikation med Hamlet har vid denna tidpunkt 

inte varit särskilt framträdande. Snarare framstår denna sekvens som en föraning om berättelsens vändpunkt. När Alexander tidigt låter 

iscensätta denna berättelse, framstår han därmed inte bara som en regissör och konstnärsgestalt, utan även som regissören och konstnären 

bakom Fanny och Alexander. Därmed väcks frågan om Ekdahls roll i berättelsen är att betrakta som en som en ”retrospective arranger” av 

berättelsen. Familjens upptagenhet vid tanken på livet som en teaterföreställning ger Fanny och Alexander ytterligare en likhet med 
Shakespeares drama. Helena Ekdahl menar exempelvis att ”[v]i spelar våra roller, somliga spelar dem slarvigt, andra spelar dem med 

omsorg”. Se Bergman 2018, s. 70. Hamlet är emellertid inte den enda referensen till Shakespeare som ryms i Fanny och Alexander. Efter 

Oscar Ekdahls död gör man en halvhjärtad uppsättning av Twelfth Night, och Alexander låter vid ett tillfälle kungöra för sina syskon att han ” 

[t]änker debutera som Macbeth” (Bergman 2018a, s. 65).  
197 Freud 2009, s. 129.  
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Det framgår att hon har slagits ihjäl under oklara omständigheter under Lundstedts barndom. 

Intressant i sammanhanget är att berättaren drar slutsatsen att detta tillstånd av moderlöshet 

var en avgörande faktor för att Lundstedts konstnärliga utveckling:  

 

När modern dog, man sade att hon blivit ihjälslagen under en stark vinter när fisken blev borta, 

upphörde all matlagning, och systrarne flydde, bröderna flydde, så att slutligen Alrik blev ensam 

med den gamle, som numer aldrig talade. Det var efter den tiden han började lära sig leka själv, 

utan leksaker, som han aldrig sett, utan lekkamrater, utan lekplats och utan att kunna några 

lekar.198   

 

Brist på omsorg, föda och yttre stimuli sporrar bara Lundstedts fantasier. Skildringen av 

barndomens växelverkan mellan psykologiska och konstnärliga impulser påminner om det 

förhållningssätt som han uppvisat gentemot Angelika. Lundstedt döper inte orgelstämman 

efter Angelika trots att han aldrig har hört hennes röst, utan snarare därför att han aldrig har 

hört den. Det tycks vara så att ju mindre han har, desto mer tillåts hans fantasi spinna ihop en 

egen version av sanningen. Samma brister som tycks vara själva förutsättningen för moderns 

död och övriga familjens försvinnande, blir snarare en sorts kreativa tillgångar för pojken. 

Vidare skildras hur den yttre verklighetens torftighet, främst vad gäller miljön, bidrar till att 

Alrik med sina sinnen (här syn och hörsel) ersätter de befintliga intrycken med diktade 

sådana:   

Havets evigt enahanda, grå luft, grått vatten, blå luft, blått vatten, måsar och tärnor, skrak och 

svärt, var allt varmed han kunde fylla ögats behov av att se och att sammansätta, och när det ej 

räckte började ögat arbeta på egen hand för att tillfredsställa behovet; och örat som endast hörde 

vindens sus eller rytande, sjöarnes dån och brus, fåglarnes skri och snatter, hungrade och tog sig 

till av brist på näring att äta sig själv, blev exalterat av utmattningen och hörde slutligen där intet 

fanns att höra, hörde tystnaden, hörde blodvågen, senans spänning, muskeltrådens bristande, och 

slutligen toner, vilka samlade och ordnade sig under månadernas lopp, ingingo förbund och 

födde nya.199  

 

Den psykologiska bristen sammanfaller här med den materiella. Inte bara står Lundstedt här 

utan mor och syskon, han är också fråntagen intryck från yttervärlden. När konstvetaren 

Gösta Lilja, som har skrivit om August Strindberg som konstkritiker, lyfter fram några av 

författarens konstnärsgestalter, betonar han hur dessa karaktärer tenderar gestaltas med 

särskild fallenhet för att ta in syn- och hörselintryck.200 Lilja lyfter även fram ett par av 

Strindbergs litterära konstnärsskildringar, och pekar på ögat och seendets roll i den 

konstnärliga utvecklingen. Den som ägnar sig åt måleri eller annan bildkonst blir inte bara en 

skickligare bildkonstnär genom att måla, utan även en skickligare betraktare i största 

 
198 Strindberg 1984a, s. 59-60.  
199 Strindberg 1984a, s. 60.  
200 Gösta Lilja, Strindberg som konstkritiker, Malmö, Allhem 1957.  
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allmänhet.201 Porträttet av Alrik Lundstedt går i linje med de tendenser som Lilja beskriver. 

Det talas om ”ögats behov av att se och sammanställa”, vilket vidare kopplas till örats behov 

av att höra det som inte finns. Detta leder till att det börjar ”arbeta på egen hand för att 

tillfredsställa behovet”.202  

Denna uppfinningsrikedom finns även i Strindbergs I havsbandet. När fiskeri-

intendent Borg anländer och blir anvisad till sitt torftiga rum på ön, drabbas han av en kris 

som sedermera får hans sinne att börja alstra fantasier:  

  

Han kände sig så bortkommen som om han efter en halv mansålders kamp uppåt mot förfining, 

god ställning, lyx, ramlat ner i fattigdom, flyttats ner i en lägre klass, som om hans skönhets- och 

vishets-älskande sinne satts i fängelse, berövats dess näring, kommit på en straffanstalt. Dessa 

nakna väggar voro medeltidens klostercell där askesen i bild, där tomheten i miljön jäktade den 

hungrande fantasin att gnaga sig själv, framkalla ljusare eller mörkare syner endast för att 

komma ut ur intet. Det vita, det formlösa, det färglösa intet i väggarnes kalkstrykning tvingade 

fram en bilddrift som vildens grotta eller lövhydda aldrig frammanat, som skogen med dess 

alltid växlande färger och rörliga konturer gjort umbärlig, en drift som icke slätten, icke heden 

med luftens rika färgspel eller det aldrig tröttnande havet hade pressat fram. Han kände på en 

gång en jäsande lust att i ett ögonblick stryka väggarne fulla med soliga landskap av palmer och 

papegojor, spänna en persisk matta över taket, lägga hudar av djur på de som en kontorsbok 

linjerade golvtiljorna […]. --- Liksom ljuset på bordet stred sin kamp mot mörkret, arbetade 

hans fantasi på rummets inredning, men så släppte den taget, allt försvann och den rysliga 

omgivningen skrämde honom i säng, varpå han släckte lampan och drog täcket över huvudet.203  

 

Det som väcks hos Axel Borg beskrivs som en ”bilddrift”. Han har inte bara lust att skapa, 

utan ser sig närmast som tvungen att åstadkomma någonting som kan ta honom ut ur sitt 

dunkeltillstånd.204 Samtidigt är inte bristen enkom av ondo. För att återknyta till Freuds tanke 

om fantasins relation till bristen framstår den senare som en nödvändig faktor för att 

konstnären – här Axel Borg – ska kunna skapa.  

En annan gestalt som är fylld av bilddrift är Alexander Ekdahl. I Fanny och 

Alexander sker ett drastiskt scenbyte när fadern dör och modern gifter om sig med biskopen. 

För Alexander Ekdahl är detta en stor förlust av den lilla världen. Familjen flyttar från sin 

våning. Alexanders nya hem påminner mer om de rum som Alrik Lundstedt och Axel Borg 

huserar i. Biskopsgården beskrivs som ett hus med ”ett oräkneligt antal mörka rum, tjocka 

 
201 Som exempel tar Lilja följande passage ur Tjänstekvinnans son (1886), i vilken huvudpersonen Johan går från att ägna sig åt måleri till 

författeri: ”Genom sysslandet med målning hade hans blick blivit liksom vässad, så att han skarpt uppfattade detaljer och kunde genom 
dessas hopande och ordnande hos läsaren framkalla en stark vision av det skildrade”. Johans målarkarriär må vara avslutad innan den knappt 

hann påbörjas, men det speciella seende som målaren utvecklar tycks vara en tillämpbar metod även på andra konstformer. Måleriet blir 

närmast en förutsättning för författarskapet. August Strindberg, Samlade verk 21. Nationalupplaga. Tjänstekvinnans son III-IV. Texten 

redigerad och kommenterad av Hans Lindström., Stockholm: Norstedts 1996, s. 82. 
202 Strindberg 1984a, s. 60.  
203 Strindberg 1982, s. 18.  
204 Borgs koppling till det medeltida klostret är även intressant så till vida att klostret och klosterlivet utgör ett motiv i den litterära traditionen 

av konstnärsromaner. Maurice Beebe, som beskrivit konstnärens slitning mellan det livet och konsten menar att det finns en återkommande 

idé om att konstnären inte bara bör dra sig tillbaka till sitt elfenben för att skapa, utan att denne rentav bör leva i celibat, vilket onekligen för 

tankarna till ett liv i kloster. Se Beebe 1964, s. 173ff.  
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murar, små fönster, höga trösklar och kvistiga trägolv”.205 Denna återhållsamma estetik går i 

linje med Edvard Vergérus lutherska persona, och kontrasten till Ekdahlarnas hus är närmast 

övertydlig:   

 

Edvard: På fjortonhundratalet när det här huset byggdes var man inte så noga med 

bekvämligheten. Mina föregångare har varit angelägna att bevara allt i oförändrat skick och jag 

följer traditionen. Ingenting får bytas ut eller byggas om. I de här gamla rummen finns en 

skönhet som är oförgänglig. Vi ska vara tacksamma att få leva i en atmosfär av renhet och 

kärvhet.206  

 

Konsten består av bilder ur Gamla testamentet. En av dessa porträtterar Abraham och Isak: 

”Mittemot Biskopens skrivbord hänger en hög tavla föreställande Abrahams offer: den nakne 

Isak ligger redan med förbundna ögon. Fadern håller kniven mot sonens spända bakåthöjda 

hals. En ängel med ursinnig uppsyn närmar sig ur skyn”.207 Motivet ger föraningar om de 

brutala scener som ska komma att utspela sig mellan Alexander och biskopen i detta hus, men 

framför allt utgör målningen en intressant kontrast till konsten i det Ekdahlska hemmet.208  

Det är i biskopsgården som Alexander, likt Strindbergs gestalter, börjar skapa ur intet.   

 

Emelie: Spela inte Hamlet, min gosse. Jag är inte drottning Gertrud och din snälla styvfar är 

ingen kung av Danmark och det här är inte Kronborg trots att det ser så dystert ut.209 

 

Återigen finns här en identifikation med Hamlets öde. Här handlar det inte bara om Hamlets 

dramatis personae, utan även själva spelplatsen är ett jämförelseobjekt.   

 När Emelie Ekdahl uppmanar sin son att inte ”spela Hamlet” är det förstås en 

anspelning på de möjliga likheter som finns mellan honom och prinsen. Dels har de båda en 

förkärlek för skådespeleri och lögn. Dessutom har båda förlorat sina fäder, och deras mödrar 

har gift om sig med män som sönerna starkt ogillar. Detta yttre ramverk ger plats för 

identifikation, och denna identifikation förstärks genom likheterna mellan Kronborgs slott och 

Biskopsgården. Jag menar dock att Emelies uppmaning inte enbart handlar om att jämföra 

henne med Gertrud, det är även en uppmaning till Alexander att hålla sina fantasier i styr. 

Hamlet är så djupt förknippad med teaterns, konstens och förställningens värld – allt det som 

familjen nu ska lämna bakom sig. Detta drama, som är att betrakta som en sorts pjäsernas 

 
205 Bergman 2018a, s. 125. 
206 Bergman 2018a, s. 126.  
207 Bergman 2018a, s. 125-126.  
208 En parallell mellan konsten hos familjen Ekdahl och biskopen är dock att det i bägge hem finns verk som föreställer barnoffer. Bibelns 

Isak motsvaras hos familjen Ekdahl av ett porträtt av Helena som Ifigenia. Hemmen representerar två skilda sfärer, kyrkan och den 

borgerliga teaterkulturen, vilket manifesteras i vilka uppsättningar av referenser – den antikt hedniska eller den kristna – som råder i 

respektive hem. Ändå är motivet – med barnet som offras för ett högre syfte – detsamma.  
209 Bergman 2018a, s. 143.  
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pjäs, utgör själva sinnebilden av vad ett teaterstycke innebär. Alexander är därtill känd sedan 

tidigare för att lätt uppslukas av fantasier och lögner. Han är på så vis den perfekta 

skådespelaren. Om Alexander nu leker att han är prinsen av Danmark och att han är fången på 

slottet riskerar han omvandla Biskopsgården till en teaterdekor; en plats för lögn och fantasi 

snarare än renhet och sanning.  

 Alexander Ekdahl tycks dock inte lyssna på sin mors uppmaning, och istället 

förvandlar han biskopsgården till ett slott. Denna nya skådeplats menar jag ändrar Fanny och 

Alexanders karaktär. Från att ha varit en familjekrönika, starkt förankrad i det borgerliga livet, 

går dramat in i ett nytt skede, där det snarare är att betrakta som ett sorts arkaiskt sagospel. I 

detta sagospel är det Alexander Ekdahl, i likhet med Hamlet, som är regissör.  

 Ovan beskriver jag bristen och förlustens eventuella inflytande över konstnären, 

men jag skulle vidare vilja diskutera en närliggande erfarenhet, nämligen förnedring, som 

återkommande lyfts fram i Bergmans konstnärsskildringar.210 Vidare kopplas denna 

förnedring samman med ett tvång hos konstnären, såsom tvånget att skapa.  

 I Vargtimmen beskriver Johan Borg en oöverbrygglig konflikt mellan 

konstnären och samhällets bild av denne. Detta aktualiseras när paret Borg är bjudna på 

middag hos familjen von Merkens. Bjudningen hålls i målarens ära, och sällskapet ger honom 

idel beröm för hans konstnärskap. När Johan uppmanas hålla tal vänder han sig emellertid 

emot de teorier som framlagts om konstnärens drivkrafter.   

 

JOHAN: Jag kallar mig konstnär i brist på bättre beteckning. I mitt skapande finns ingenting 

självklart mer än tvånget. Jag har utan egen förskyllan blivit utpekad som något särskilt, en kalv 

med fem ben, ett monstrum. Jag har aldrig kämpat för den positionen, jag kämpar inte heller för 

att få behålla den. Föralldel! Jag har nog känt storhetsgalenskaperna fläkta mig om pannan, men 

jag tror mig vara immun. Jag behöver bara ett ögonblick betänka konstens ringa betydelse i 

mänskornas värld för att bli avkyld. Det hindrar inte att tvånget kvarstår. Möjligen är det en 

sjukdom eller en mani.211 

 

Konstnärsrollen ska, enligt Borg, inte förstås som en social positionering. Det konstnärliga 

skapandet bör istället betraktas som en själslig, rentav patologisk angelägenhet. Publiken, 

vilka här representeras av von Merkens, ägnar sig åt ett märkligt upphöjande av konstnären, 

och förväntar sig sedan att han ska bete sig därefter. Bilden av konstnären som ”en kalv med 

fem ben, ett monstrum” fångar den flytande gränsen mellan idén om konstnären som antingen 

genial eller galen. Det är inte de tillskrivna egenskaperna i sig som Borg vänder sig emot (han 

 
210 Paisley Livingstones tidigare nämnda Ingmar Bergman and the Rituals of Art behandlar ingående förnedringstemat, se exempelvis 

Livingstone 1982, s. 43ff, men även Bergom-Larsson 1977, s 84ff och Donner 1965 s. 139ff.  
211 Bergman 2018b, s. 27.  
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lyfter i samma andetag själv upp sina psykiska problem), utan snarare själva konstnärsrollen 

såsom den vuxit fram sedan romantiken.  

Rollen ter sig särskilt märklig då Borg också upplever att konsten egentligen är 

av ”ringa betydelse” för människorna. Det är inte konsten i sig som intresserar publiken, utan 

snarare tanken på konstnärens särskilda upphöjdhet. Johans försök att avsäga sig den moderna 

konstnärsrollen misslyckas dock. Hans tal har närmast motsatt effekt på de som lyssnar:  

 

FRU VON MERKENS (applåd): Så talar en konstnär! 

ERNST (larmande): En verklig bekännelse.  

VON MERKENS: Vilket mod. Vilken klartänkthet.  

MODERN: Vänta! Jag ger honom segerns ros.  

LINDHORST: Jag föreslår att vi utbringar en skål för vår konstnär. Han är inte bara ett geni, han 

är en tänkare också. Förbanne mej. Det anade jag inte.212  

 

Denna ”segerns ros” som publiken här kan ge honom, är inte av intresse för Borg, eftersom 

det är en symbol för yttervärldens fetischering av konstnärsyrket. Konstnär är enligt Borg ett 

otillräckligt begrepp som inte förmår fånga vad han menar är det främsta skälet till att skapa, 

nämligen tvånget. Vad ligger då i detta upplevda tvång? Johan lokaliserar tvånget till 

barndomens återkommande förnedringar. I ett nattligt samtal med Alma beskriver hur han för 

gångna försyndelser brukade straffas av sina föräldrar:  

 

JOHAN: Nej, det är ingenting. Jag kom bara att tänka på något. Från min barndom. […] Det 

kom för mig helt plötsligt. Den mörka garderoben. Det var en sorts bestraffning förstår du. Jag 

kastades in ursinnig, skrikande och rädd. […] I tyst panik började jag klättra på skokartonger 

och hyllor, sökte häva mig upp i händerna, kläderna rasade omkring mig, jag tappade taget och 

föll […]. Samtidigt bad jag tjutande av fasa om förlåtelse. Min kapitulation hörsammades. 

Dörren öppnades och jag fick stiga ut i dagsljuset. Min far sa: Jag hör av din mor, att du ber om 

förlåtelse.213 

 

Efter att ha stängts in i en mörk garderob följer ytterligare en bestraffning i form av slag med 

rottingen. Johan får själv avgöra hur många slag han har gjort sig förtjänt av. Den unge Borg 

ber om ”[s]å många slag som möjligt”, varpå agan äger rum.214   

 

JOHAN: […] Då bestraffningen var avslutad drog jag upp byxorna och bar tillbaka rottingen till 

hörnet bakom bokhyllan. Sedan vände jag mig till mor och sade: Förlåter mor mig nu? Hon 

svarade: Visst förlåter jag dig. Hon räckte mig sin hand och jag kysste den. Så vände jag mig 

mot min far. Kan far förlåta mig nu? Nu förlåter jag dig, svarade han och räckte fram sin hand, 

som jag kysste. (Tystnar.)215 

 

 
212 Bergman 2018b, s. 27.  
213 Bergman 2018b, s. 36.  
214 Bergman 2018b, s. 36.  
215 Bergman 2018b, s. 36-37.  
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Förnedringen består förstås i den hårda bestraffningen i sig, men det tycks här som att det som 

tar hårdast är den aktiva och roll han själv tvingas ta i försoningsakten gentemot föräldrarna. 

Efter att ha blivit pryglad är han den som måste ställa tillbaka rottingen, för att sedan be sina 

föräldrar om förlåtelse och kyssa deras händer. Denna kombination av att först utsättas för 

bestraffning och sedan tvingas vädja till föräldrarnas storsinthet är möjligen det som ger en så 

ihållande känsla av förödmjukelse. Johan Borgs tvångsmässiga konstnärliga skapande menar 

jag påminner om Alrik Lundstedts dito. I bägge fallen tycks det finnas ett barndomsminne, ett 

sorts urtrauma. För Lundstedt var det moderns död och den isolering som följde, medan det 

hos Johan Borg tycks basera sig i utsattheten att vara utlämnad till andra människors 

godtycke.  

I Fanny och Alexander upplever Alexander Ekdahl en liknande form av 

förnedring.216 Alexander har återigen blivit ertappad med att ljuga, och som bestraffning får 

han välja mellan att agas eller låsas in på vinden. Han väljer det tidigare, biskopen yrkar på ett 

dubbelt straff. Efteråt, när biskopen ska förklara för Alexander varför han måste slå honom, 

hänvisar han till sin kärlek till styvsonen: 

 

Edvard: Nu ska jag berätta något för dig, min gosse. Något som kanske kommer förvåna dig. Jag 

hatar dig inte. Jag älskar dig. Men Kärleken, den Kärlek som jag hyser för dig och din mor och 

dina syskon är inte blind och inte mjäkig. Den är stark och kärv, Alexander. Om jag måste 

straffa dig, lider jag mer än du anar. Men min kärlek till dig tvingar mig att vara sann. Den 

tvingar mig att fostra och forma dig även om det gör ont. Hör du vad jag säger, Alexander?217  

  

Till skillnad från i Vargtimmen, där Borg inte berättar om vilken typ av försyndelse som låg 

till grund för bestraffningarna, vet vi här att Alexander Ekdahl har ertappats med ännu en 

lögn. Detta faktum ger bestraffningen i Fanny och Alexander en mer artikulerad konstnärlig 

dimension än i Vargtimmen. Varför Borg straffas förblir oklart, men Ekdahl straffas för sina 

konstnärsegenskaper.  

Likväl menar jag att bestraffningen i Vargtimmen är en monumental del i 

byggandet av Johan Borg som just konstnärsgestalt. Dels för att det tycks ha skapat ett 

skapartvång hos honom, där han tvingas att konfrontera sina inre demoner och göra konst av 

dessa. Dels finns det i konstnärens sociala roll en dimension av förnedring som påminner om 

 
216 Även i Laterna Magica, i vilken förnedring, skam och skuld är återkommande motiv, beskrivs liknande straffmetoder. Barnet ställs inför 
valet mellan att antingen stängas in i garderoben eller bli piskad, för att sedan be föräldrarna om förlåtelse. Bergman skriver: ”Jag kan inte 

påstå att det gjorde särskilt ont, det var ritualen och förödmjukelsen som smärtade. […] Då slagen väl utdelats, skulle man kyssa fars hand, 

därefter meddelades förlåtelse och syndabördan föll till jorden, befrielse och nåd inträdde, man fick visserligen gå till sängs utan kvällsmat 

och kvällsläsning men lättnaden var ändå avsevärd.” (Bergman 2007, s. 14.)  
217 Bergman 2018a, s. 174.  
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barndomens. Detta blir tydligt i förhållande till familjen Merkens – konstnärens publik – vilka 

genomgående utsätter konstnärer för en sorts ironisk vördnad:  

 

VON MERKENS: Jag köpte en tavla av en känd konstnär. […] Och så hängde jag den opp och 

ner i min salong. Sen bjöd jag hem konstnären tillsammans med en massa trevliga människor, 

som förstod sig på ett gott skratt.218  

 

Baronens ambivalenta gest mot konstnären – att först köpa konstverket för att sedan 

förvanska det inför dess upphovsperson – påminner om den behandling Borgs föräldrar 

utsätter honom för.219  

 

2.2. Konstnärens genealogi: Fäder, mödrar och romantiska intressen 

 

2.2.1. Fäder och söner  

 

En mer eller mindre konfliktfylld relation mellan konstnären och hans far tycks mig vara ett 

påbjudet genreelement i konstnärsromanen. I den psykoanalytiska idétradition som den 

moderna konstnärsberättelsen förhåller sig till är fadern och fadersupproret konstituerande för 

subjektets tillblivelseprocess. Hos Freud är mordet på fadern, men också de lagar som fadern 

representerar, själva ur-konflikten mellan natur och kultur. Bland de konstnärsporträtt som jag 

undersöker, i vilka konstnärerna ibland föreslås vara en sorts tämjare av naturen och ordnare 

av kaos, är det intressant hur faderskonflikter är ett återkommande inslag. Detta kan möjligen 

härledas till konstnärsromanens syskonskap med 1800-talets bildningsromaner, i vilken 

konflikten är återkommande. Tidigare nämnda Peter Brooks skriver att ”paternity is a 

dominant issue within the great tradition of the nineteenth-century novel (extended well into 

the twentieth century), a principal embodiment of its concern with authority, legitimacy, the 

conflicts of generations, and the transmission of wisdom”.220 Oavsett om detta är en 

 
218 Bergman 2018b, s. 24. 
219 Tilläggas bör dock att relationen mellan Borg och baron von Merkens inte enbart karaktäriseras av att den senare förnedrar den första. 

Baronen talar själv om ”[n]jutningen att bli förödmjukad” (Bergman 2018b, s. 24). Att förnedringen är ömsesidig blir påtaglig i slutscenen på 

slottet, när baronen vill se Borg älska med Veronica Vogler – som är deras gemensamma älskarinna, trots att det gör honom mycket 

svartsjuk: ”VON MERKENS: […] Jag bör kanske nämna för er – innan ni möter henne – att fru Veronica har varit min älskarinna sedan 
flera år. Man har varit nog vänlig att i detalj berätta om ert gemensamma förflutna. Jag kan försäkra er, att jag lider. Jag står ikväll vid er 

bädd. Varje ord, varje kyss, varje rörelse av era kroppar. Ingenting kommer att besparas mig.” (Bergman 2018b, s. 48). Det tvetydiga 

voyeuristiska förhållande – där känslomässigt och konstnärligt utnyttjande sker i växelverkan mellan konstnär och publik – aktualiseras här, 

när publiken vill se sig själv förnedras av konstnären i en sorts symbolisk iscensättning (jfr. Koskinen 1993, 61ff).  Vidare menar jag att detta 

tema i Vargtimmen kan förstås i förhållande till Sigmund Freuds teori om upprepningstvånget. Detta psykologiska fenomenet, som syftar till 
hur patienten återvänder till och gestaltar tidigare trauman, ligger nära Johan Borgs själsliga tendenser. Inte bara söker han sig till 

konstvärlden – ett sammanhang som påminner om barndomens komplexa regelverk – han använder sig dessutom av tidigare trauman för att 

skapa sin konst. Se: Sigmund Freud, ”Bortom lustprincipen” i Samlade skrifter av Sigmund Freud. IX Metapsykologi., (red.) Clarence 

Crafoord, Stockholm: Natur & kultur 2003. 
220 Brooks 1984, s. 63.  
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urgammal psykologisk konflikt eller om den är sprungen ur en särskild historisk situation är 

den påtaglig i de texter jag har valt att fokusera på. I det moderna-romantiska porträtterandet 

av konstnären som ett ensamt geni blir brottet med det förflutna en tacksam fond, och 

föräldraupproret en särskilt symbolisk handling.  

Fanny och Alexander bär drag av familjekrönika, i vilken släktband ges gott 

med utrymme.221 Så är inte fallet i varken ”Den romantiske klockaren på Rånö”, I havsbandet 

eller Vargtimmen. I den senare är upplysningarna knappa, utöver det barndomsminne som 

Johan Borg berättar om för sin hustru Alma. Vid ett tillfälle sägs det att målaren har en son 

från ett tidigare äktenskap, men det apropå någonting helt annat.222 

Vad gäller Strindbergs gestalter är Alrik Lundstedts biografiska omständigheter 

dunkla, men därmed också intresseväckande. Som jag tidigare har beskrivit tycks det finnas 

en medveten ambivalens i narrativet kring Lundstedts yttre livsvärld.223 Modern är som 

bekant död sedan barndomen. Faderns nuvarande omständigheter beskrivs till en början 

knapphändigt.  

När Alrik kommer till Stockholm skriver han ett svärmiskt brev till fadern, där 

han råder honom att lämna livet på landsbygden för ett liv i huvudstaden. De överdrifter och 

skenbilder som präglar tankeflöden blir framträder även i brevet. Dess direkta innehåll får vi 

inte läsa, men brevskrivandet beskrivs på följande sätt:  

 

Och hur han skrev, värmdes han opp, både av starkölet och det lättrörda sinnet, och hans lekfulla

natur tog sig till att spela. Han lekte att han var en mäktig och rik man som icke kunde glömma i 

medgångens solsken, att han hade en gammal fattig far, som skänkt honom livet och nu satt i  

torftighetens skugga, och han erinrade sig sonens första plikt mot sin upphovsman, besvor  

fadren att genast sälja sin stuga och sin ko, sina nät och båtar och komma upp att bo med sonen i 

Stockholm.224 

 

Som synes i detta citat är det inte nödvändigtvis så att Lundstedt – innerst inne – vill få sin far 

att flytta till Stockholm. Det är snarare så att han är så tagen av sina fantasier att han leker en 

lek där hans önskan är att fadern ska komma. Lundstedt ägnar sig här åt ett sorts rollspel, och 

brevet blir en berättelse snarare än en genuint menad uppmaning. 

 Vidare nöjer sig Lundstedt inte att med ord locka dit fadern, han använder sig 

även av bildens kraft. Med brevet bifogar han ”en kolorerad teckning av huvudstaden, av dess 

 
221 Fanny och Alexander har drag av släktkrönika såtillvida att den skildrar flera generationer av en stor släkt, men det finns också något 

historiebiografiskt i Bergmans beskrivning av släktens medlemmar. Helena benämns återkommande i texten som ”Helena, född 

Mandelbaum” (Bergman 2018a, s. 28) och Oscar Ekdahl som ”Oscar den andre Ekdahl” (hans far är således ”Oscar den förste Ekdahl”), 
Bergman 2018, s. 23.  
222 Bergman 2018b, s. 21.  
223 Detta berörs exempelvis i Ulf Olssons Levande död, i vilken Olsson beskriver hur texten i slutet av berättelsen öppnar sig som ”ett 

gravschakt [...]. Den narrativa diskursen förändras, liksom motivationen av den”. Olsson 1996, s. 192.  
224 Strindberg 1984a, s. 36.  
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märkvärdigheter i gator, torg, byggnader, handelsbodar och restaurationer, avskildrade  

sin bostad med dess venetianska matta, trädgården med dess kanelpäron och lusthus”.225  

När en längre tid har förflutit, och Lundstedt har rotat sig i Stockholm, kommer 

fadern dit. Lundstedt har sedan länge glömt bort brevet, och faderns besök är för honom lika 

otippat som illavarslande. När Alrik frågar sin far om han har kommit för att stanna är det 

med största bävan. Faderns jakande svar är som ett för honom ”klubbslag mellan hornen”.226  

 

[H]an sov icke den natten utan tänkte; tänkte över var han skulle placera den vilsekomna som  

han lockat ut i världen, och hur han skulle nära honom; tänkte på sin direktörsexamen,  

professuren och sin Angelika, om det nu var den i Jakobs kyrka eller någon  

annan.227 

 

Faderns ankomst gör att Alrik Lundstedt för kanske första gången måste konfrontera 

fantasiernas effekter på verkligheten. Genom sitt lyriska brev har han fått fadern att ge upp 

allt för ett nytt liv i Stockholm. Brevet, som i stunden var ett resultat av en konstnärlig 

ingivelse, ter sig nu vara ansvarslöst. Vidare har Lundstedt ett egenintresse i att få bort fadern 

från staden, då han misstänker att detta kan äventyra organistkarriären. Lundstedt erbjuder sin 

far pengar för att resa, men han stannar. Det som följer är att Lundstedt upplever att han ser 

fadern överallt, såsom vore han en gengångare:  

 

Stod Alrik en afton på stora Operan uppe på Alperna i Wilhelm Tell och väntade entré såg han  

på andra sidan scenen oppe i molnen den gamle stå med en lina i handen färdig att hissa på; […] 

Och en söndag fann han fadren stå och alternera med orgeltramparen i själva Jakobs kyrka. 

Överallt fanns han, och han tycktes gå genom lykta dörrar, tyst utan talförhet slank han in och 

blev aldrig utkörd.228  

 

Kvävd av faderns närvaro blir Lundstedt mer och mer ångestriden. Han avslutar sina studier i 

förtid, och tar ut en ”enkel organist- och skollärarexamen”.229 Drömmen om konstnärslivet ter 

sig nu tämligen avlägset. Detta innebär slutet för Alriks drömmar. Det kanske tydligaste 

exemplet på Lundstedts förändrade sinnesstämning är det faktum att han väljer att överge sina 

fantasier om Angelika. Han ”lekte att han uppsköt giftermålet med Angelika på obestämd 

tid”.230 Faderns närvaro hämmar Lundstedt i hans fantasier och kreativitet, vilket ter sig 

ironiskt då det kreativa i Lundstedts brev är det som lockat fadern till staden. Därtill tycks han 

känna sig nödgad att av ekonomiska skäl ta jobbet: han måste nu försörja sin far, men det 

 
225 Strindberg 1984a, s. 36.  
226 Strindberg 1984a, s. 46.  
227 Strindberg 1984a, s. 46.  
228 Strindberg 1984a, s. 48.  
229 Strindberg 1984a, s. 47.  
230 Strindberg 1984a, s. 48.  
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tycks också som att det ligger mer själsliga orsaker i hans nytillkomna hämningar. Fadern 

representerar verkligheten. Han påminner om det förflutna och oförfinade, samt om livet 

innan Lundstedt blev Akademiens jättesnille.  

Vad gäller Fanny och Alexander har jag tidigare berört Hamlet som intertext. 

Modern säger åt Alexander att ”inte spela Hamlet” eller jämföra sina omständigheter med 

Shakespeares prins.231 I sina fantasier gör Alexander Ekdahl biskopsgården till Kronborgs 

slott, vilket bidrar ger berättelsen en annan ton. Fanny och Alexander går från att vara 

släktkrönika till sagospel. Här ämnar jag resonera kring hur Hamlet används för att belysa 

konflikten mellan Alexander och hans två fäder, Oscar Ekdahl och biskopen. Egil Törnqvist 

läser Fanny och Alexander jämte Sigmund Freuds analys av Hamlet, men menar vidare att 

Bergman även i detta avseende har inspirerats av Tjänstekvinnans son. När Johans mor dör, 

och fadern gifter om sig, drivs sonen in i en situation som liknar Ekdahls.232 

 En faktor som dock komplicerar analogin mellan Alexander och Hamlet är de 

antydningar som görs om att Oscar inte skulle vara hans biologiska far. När Helena diskuterar 

sina söners karaktärsdrag. Carl och Gustav Adolf beskrivs som ”övererotiska”, till skillnad 

från Oscar:  

Helena: Nå. Carl och Gustav Adolf fick för mycket och Oscar fick ingenting. Vilken tragedi för 

en varmblodig ung kvinna. När Emelie gick havande med Fanny berättade hon alltsammans för 

mig. Stackars flicka! Jag måste säga att hon har skött sina affärer på ett utomordentligt taktfullt 

sätt. Oscar och Emelie är varmt fästade vid varandra, det är ett lyckligt äktenskap trots allt.233   

 

Som synes är familjen Ekdahl införstådda med situationen. I kontrast till Henrik Ibsens 

Ekdalare tycks det inte här vara fråga om några livslögner, vars avslöjanden får fatala 

konsekvenser. Bergmans Ekdahlare har istället en pragmatisk, rentav bohemisk inställning till 

frågor som dessa. Det huvudsakliga är att man älskar varandra och att man tillsammans 

skapar stor konst, allt annat är formaliteter. Vidare antyds det att ärkebiskopen är far till 

Fanny, och att Emelie och Edvard har haft en affär.  

Alexanders biologiska far antyds vara en skådespelare som spelade mot Emelie i 

en uppsättning. Han var ”[e]n ung och mycket begåvad skådespelare med romantiskt 

utseende” och när han senare blev värvad till en Stockholmsteater påstods det att Emelie 

uppträtt med ”rödgråtna ögon och okammat hår. Hon födde en son, som fick namnet 

Alexander”.234 I kontrast till den slitne och lite sävlige Oscar Ekdahl ger Alexanders påstådda 

far ett med svärmiskt intryck.  

 
231 Bergman 2018a, s. 143.  
232 Törnqvist 1993, s. 114.  
233 Bergman 2018a, s. 68-69.  
234 Bergman 2018a, s. 25.  
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Det skrivs aldrig ut att Oscar inte är Alexanders biologiska far, och utöver de 

indikationer som presenterats ovan menar jag att det kanske tydligaste litterära ledtrådar är 

Oscars konstnärliga brister. Helena, som anses vara en av sin tids stora skådespelerskor, 

menar att han är ”en förfärligt dålig skådespelare”. 235 Genom sin framskjutna position på 

teatern har Oscar alla de ekonomiska och sociala förutsättningar som krävs för att betraktas 

som en konstnär, ändå anses han inte vara av det rätta konstnärliga virket. Han framstår 

istället som hämmad, och hans största sceniska framgångar tycks vara som sagoberättare i 

barnens sängkammare. 

Oscar Ekdahls symbolmättade död fungerar i min mening som den verkliga 

starten för berättelsens verkliga Hamletdrama, som utspelar sig mellan Alexander och 

biskopen. Törnqvist, med hänvisning till Freud, betonar den psyko-sexuella konflikt som 

uppstår mellan dessa, men som tycks ha varit icke-existerande mellan Alexander och Oscar. 

Vidare menar jag att Oscars död, flytten till biskopsgården och konflikten med biskopen som 

följer med detta är avgörande i hur Alexander utvecklas till konstnär. Händelseloppet fungerar 

i någon mån förlösande. Medan han ännu bor i Ekdahlarnas hus är han förvisso fantasirik, och 

på god väg att bli konstnär, men det är själva upplevelsen av moderns andra äktenskap som 

gör honom till konstnär.  

 

2.2.2. Mödrar, muser och vampyrer – konstnärens kvinnor 

 

Låt oss nu återvända ett slag till Alrik Lundstedt och Angelika. Tidigare har jag diskuterat hur 

denna relation får sin kraft genom avståndet dem emellan. Lundstedt har aldrig talat med 

henne, bara sett henne i kyrkbänken om söndagarna. Angelika tycks på så vis kunna infogas i 

en tradition av muser som älskas på avstånd. I hennes gestalt är det lätt att tolka in en 

Beatrice, en Laura eller kanske en Amanda.236 Sångmöns funktion är att gjuta liv i dikten och 

ge diktaren inspiration, men vad som också blir tydligt gällande Alrik Lundstedt är det är som 

 
235 Bergman 2018a, s. 67.  
236 Bernhard Elis Malmström, ”Angelika” i Dikter af Bernhard Elis Malmström. Åttonde upplagan. Med lefnadsteckning och författarens 

porträtt. Stockholm: F. & G. Beijers Förlag 1880. Ett antal år efter ”Den romantiske klockaren på Rånö” publicerades reflekterar Strindberg i 

En blå bok III över diktarens relation till sin musa. Han tar då upp Dantes Beatrice, Malmströms Angelika och Stagnelius Amanda som 

exempel på sångmöer som ”folk reser långa vägar för att få se” uppträda i sin i roll som musa: ”Är denna självbehärskad så ger hon rollen för 
den resande; men ibland tröttnar hon, och man får se något helt annat”. På så vis betonar Strindberg det illusionistiska draget i samspelet 

mellan diktare och sångmö. Snarare än att erbjuda konstnären en autentisk bild av sig själv, är musans uppgift att skapa en passande 

projektion av jaget som konstnären sedermera kan skapa genom. Därmed blir musan också att betrakta som något av en konstnärsgestalt, då 

hon ägnar sig åt gestaltande verksamhet. I detta avseende påminner hon om de självmedvetna skådespelerskor som Ingmar Bergman ofta 

porträtterar. Vidare skriver Strindberg: ”Vi visste nog att Dantes Beatrice gifte sig med en annan, att Stagnelius Amanda kanske inte var så 
älskvärd, och att Malmströms Angelica [sic] icke var någon Angelos; men vi ägde en förnimmelse att i mannens subjektiva förnimmelse av 

kärlek låg en skapande kraft, som danade först för en idealkvinna, och sedan genom henne ett barn. Det är väl det gudomliga hos den eljes 

jordbundne mannen, att han kan skapa, och i värsta fall av nästan intet!”, vilket tydligt, om än indirekt, anknyter till Alrik Lundstedts 

situation. August Strindberg, Samlade verk 67. Nationalupplaga. En blå bok III-IV. Texten redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén., 

Stockholm: Norstedts förlag 2000, s. 1433.  
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konstnär som han tar sig an kvinnorna i det verkliga livet. Angelika är möjligen ett utslag av 

hans fantasier, men det framgår att han planerar för en tillvaro även i den yttre verkligheten: 

”Han sjöng om henne på Akademien, sjöng till henne i kyrkan, på seminarium, på 

serenaderna” heter det, ”men bröllopet ville han uppskjuta tills han blivit något stort och 

mäktigt”.237 Hennes adliga börd är en komplicerande faktor som möjligen förhindrar en 

gemensam framtid. Enligt Lundstedt är hans enda chans att ”förföra henne som Lasse 

Lucidor”.238 Om han överhuvudtaget ska kunna erövra henne, är det tack vare sin roll som 

konstnär. Alrik förstår sin relation med en sorts riddarsagans logik, i vilken en enkel men 

begåvad konstnär med sång och poesi kan förföra den adliga jungfrun.  

 Föga förvånande menar Freud att fantiseraren, liksom diktaren får man förmoda, 

har erotiken som drivkraft (den andra drivkraften är ”äregiriga önskningar som tjänar till att 

stärka personligheten”).239 Det som är påtagligt i skildringen av Alrik Lundstedt är att hans 

erotiska begär följer samma kurva som hans konstnärskap. När han triumferar musikaliskt 

uppstår lusten att ”i en kvinnas varma sköte lämna förstlingen av sin glöd”.240 Den 

konstnärliga och känslomässiga kris som fördriver honom till Rånö sammanfaller också med 

ett minskat romantiskt intresse.  

I Strindbergs I havsbandet har huvudpersonen däremot ett mer komplext 

förhållande till kvinnan. När Axel Borg förlovar sig med Maria dröjer det inte innan han 

uttrycker att det över deras relation finns något förljuget. Här beskrivs det i termer av lögn 

och skådespeleri:  

 

Återstod honom endast göra sin person dubbel, klyva sig, skapa en personlighet fattlig och 

tillgänglig för henne, spela en duperad älskare, lära sig beundra hennes underlägsenhet, vänja sig 

vid en roll som hon ville ha den, och så i tysthet leva sitt andra halva liv i hemlighet och för sig 

själv, sova med ena ögat och hålla det andra öppet.241 

 

I Vargtimmen heter det, inför det teaterliknande mötet med Veronica Vogler att de älskande 

måste förvandla sig inför varandra. Johan Borg sminkas upp och görs om:  

 

LINDHORST: […] Nu är ni er själv och ändå inte er själv. Den ideala förutsättningen vid ett 

kärleksmöte.242 

 
237 Strindberg 1984a, s. 42.  
238 Strindberg 1984a, s. 48. Verklighetens Lucidor förförde dock aldrig någon adelsflicka, och Nils Åke Sjöstedt som är redaktör för 

Skärkarlsliv menar att det rör sig om en missuppfattning från Strindbergs sida: ”Lasse Lucidor (Lars Johansson, 1638-1674) var knappast 

erotiskt vidlyftig men har ibland förväxlats med sin namne, prästsonen Lars Johansson, som anklagades för (alldeles som skalden Lars 

Wivallius) ha förfört en adelsdotter; förväxlingen finns i en avhandling om Lucidor (1876) författad av Strindbergs uppsalavän Josef Linck.” 
(Strindberg 1984a, s. 202).  
239 Freud 2009, s. 129.  
240 Strindberg 1984a, s. 34-35. 
241 Strindberg 1982, s. 79.  
242 Bergman 2018b, s. 50.  
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Strindbergs skildring av Axel Borgs förvandling inför Maria kan förvisso sägas vara en 

konsekvens av tidstypiska diskurser kring den manliga respektive kvinnliga naturen. Ändå 

menar jag att det också måste förstås i ljuset av I havsbandet som konstnärsroman. Konflikten 

mellan den falska kvinnan och den sanna mannen får en extra dimension när man betänker 

Axel Borgs (och vidare Johan Borgs) position som konstnär. Mötet med Kvinnan fordrar att 

mannen här måste ge upp denna position, åtminstone tillfälligt. Trots att skådespeleriet hör till 

de sköna konsterna, är det här fullständigt främmande för den sortens konstnärlighet som 

herrarna Borg representerar. Den konstnärsposition som de intagit kräver en fullständig 

autonomi, gentemot samhället, ideologiska projekt, och inte minst mot människor i den 

direkta omgivningen.  

 Samtidigt som mötet med kvinnan här blir en symbol för konstnärens 

förställning, finns kvinnor som istället får symbolisera den yttersta autenticiteten. I 

Vargtimmen påpekar Johan att Alma är skapad ”i ett stycke” till skillnad från de flesta 

människor som är ”kluvna eller sönderslagna i många bitar”.243 Konstnären, Johan Borg, 

liksom den skådespelande kvinnan, Veronica Vogler, hör till den senare kategorin.  

Senare bekänner Alma Borg för Johan att hon önskar att de efter ett liv 

tillsammans kan smälta samman:  

 

ALMA: Det är något, som jag har funderat på ganska länge. Hör du på? Jo, det här: Nu har vi 

levat tillsammans i sju år. Nej, det var inte det jag skulle säga. Jo nu vet jag. Är det inte så, att 

gamla mänskor, som levat en hel livstid tillsammans börjar likna varandra. De får till slut så 

mycket gemensamt, att inte bara dagens tankar utan också deras ansikten får samma uttryck. 

Vad tror du det beror på? Jag önskar, att vi blir så gamla, att vi tänker varandras tankar och har 

små torra och skrumpna och alldeles likadana ansikten. Vad tror du om det? Sover du?244 

 

Almas idé om sammansmältandet må tyckas vackert för en älskande, men för en konstnär 

strider det mot alla föreställningar om vad ett konstnärskap kräver. Motsättningen mellan den 

kvävande, kanske rentav vampyristiska kvinnan, och konstnärsmannen är en konflikt som 

Maurice Beebe undersöker i sin studie över konstnärsromanen. Konflikten utkristalliserar sig i 

bilden av elfenbenstornet och källan. Det kräver en viss balans av konstnären att å ena sidan 

komma kvinnan så nära att han kan omvandla stoftet till konst, men å andra sidan undvika att 

slukas av henne. Den jagupplösning som Alma efterfrågar får mig att tänka på Axel Borgs 

skräck inför Marias vampyrliknande drag. Henrik Johnsson menar i sin tidigare nämnda 

 
243 Bergman 2018b, s. 45.  
244 Bergman 2018b, s. 14.  
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avhandling att skräckmotiven är förbundet med identitetstematiken. Det som är hotfullt med 

vampyrer, dubbelgångare och gengångare är att de hotar jagets autonomi. På liknande vis 

menar jag att konstnärsgestalten, vars värv i stor utsträckning handlar om den egna identiteten 

som just konstnär, gestaltas som extra sårbar för jagupplösningen. 

Samtidigt som konstnären – såsom han porträtteras i dessa exempel av 

Strindberg och Bergman – framstår som en starkt manligt kodad gestalt, vars relation till 

kvinnan sällan bygger på ömsesidig förståelser – vill jag understryka att 1800- och 1900-talets 

konstnärsarketyper också har androgyna konnotationer. Exempelvis menar Rita Felski i The 

Gender of Modernity (1995) att den manliga konstnären tenderar porträtteras med traditionellt 

kvinnliga egenskaper och att dessa är bidragande till hans geni.245 

 

2.3. Konstnären som trollkarl eller gud    

 

2.3.1. Konstnären som trollkarl  

 

Trollkarlen är en återkommande gestalt hos såväl Strindberg som Bergman. I ”Tschandala. 

Berättelse från 1600-talet” lyckas magister Törner skrämma vettet ur sin nemesis Jensen 

genom att låta en laterna magica skapa illusioner av spöken och råttor.246 Magister Törner, 

som är nära besläktad med Axel Borg och Strindbergs andra intelligensaristokrater, vet förstås 

bättre än att tro på spöken, men utnyttjar också de mindre upplystas tro på det utomvärldsliga. 

I detta hänseende går Jensen från att vara vetenskapsman till teaterman och trollkarl. ”Ja, 

magister Andreas är allt en riktig trollkarl” har Jensen vid ett tidigare tillfälle tillstått.247  

Liksom konstnären är trollkarlen en återkommande rollfigur i Ingmar Bergmans 

produktion. I filmberättelsen Ansiktet (1958) skildras paret Vogler och deras 

trolleriverksamhet, som innefattar ”[s]ensationella, förut aldrig visade märkvärdigheter. 

Magiska akter hämtade ur den orientaliska vishetsläran. Hälsobringande magneter”.248 Paret 

Vogler har i forskningen tolkats som en sorts konstnärsgestalter, eftersom de ägnar sig åt en 

 
245 Rita Felski, The Gender of Modernity, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1995, s. 94.  
246 August Strindberg, ”Tschandala. Berättelse från 1600-talet” I Samlade Verk. Nationalupplaga. 14. Svenska öden och äventyr II. 

Berättelser från alla tidevarv, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1990. 
247 Strindberg 1990, s. 197. 
248 Ingmar Bergman, Filmberättelser 13. Ansiktet, Stockholm: Norstedts 2018g, s. 21. Noteras bör att namnet Vogler återfinns i Persona, där 

den uppburna skådespelerskan heter Elisabeth Vogler. I essän ”Egerman, Vogler & Co.”, om namnen i Ingmar Bergmans författarskap, 

noteras det att Bergmans Vogler ”ofta är en konstnär av något slag”. Noterbart med Ansiktet är också att Voglers nemesis heter Vergérus, ett 

namn som representerar en konstnärlig fiende även i Fanny och Alexander. ”Egerman, Vogler & Co.” Stiftelsen Ingmar Bergman, 

https://www.ingmarbergman.se/universum/egerman-vogler-co (hämtad 2020-03-06).  

https://www.ingmarbergman.se/universum/egerman-vogler-co
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sorts scenföreställningar. Manda Vogler menar att hon och maken ägnar sig åt ”bedrägeri 

[…]. Föreställning, falska löften och dubbla bottnar. Eländig, rutten lögn alltigenom”.249  

En återkommande fråga som ”Den romantiske klockaren från Rånö” väcker är 

huruvida Alrik Lundstedt verkligen är den stora konstnär som texten ibland pekar mot. Efter 

de inledande framgångarna på Musikaliska akademien tycks Lundstedts konstnärliga 

förmågor sina. Han tycks inte ha någon egen konstnärlig produktion, och fastnar 

återkommande i sina fantasier. Har han någonsin skapat något alls? Denna ambivalens mellan 

dikt och verklighet, konst och lögn blir tydlig i kortromanens slutkläm:  

 

Så ungefär, fast inte så utblommerat, brukade den trolske klockaren på Rånö berätta sin historia 

när en lustkutter förirrade sig ut i hans avlägsna vatten och han hade fått ett par supar för att visa 

ut abborrgrunden. Hur mycket som var sant visste man aldrig, ty han ljög om vartenda ord han 

talade, och hur han hade det i ensamheten och fattigdomen fick man inte reda på, ty det visade 

han aldrig. Grannarne påstodo att han aldrig gått på Musikaliska akademien, aldrig känt far och 

mor, och aldrig varit gift. Men det kunde vara lögn det också, ty det var ena rackare att ljuga där 

på kanten! […] Men den värsta trollaren var ändå Klockaren på Rånö.250  

 

Genomgående i denna uppsats har jag diskuterat verklighetsgrunden i Alriks berättelse. 

Citatet ovan får en tvetydig roll i förhållande till berättelsen om Alrik Lundstedt. På ett plan är 

detta en underminering av dels berättelsen i sin helhet, och dels karaktären Lundstedts 

trovärdighet. Läsaren förstår att det som nyss har berättats kan vara lögn, och att ”Den 

romantiske klockaren på Rånö” inte alls är den berättelse som först presenterats. Samtidigt 

som berättelsen får en lösare struktur, är denna invändning om Alriks brist på trovärdighet det 

som bygger honom som konstnärsgestalt. Om allt är lögn, och Lundstedt inte alls är en stor 

musiker, är han kanske en desto större diktare.  Konklusionen att Alrik är en ”trollare” gör att 

”Den romantiske klockaren på Rånö” sällar sig till den rad av konstnärsberättelser där trolleri, 

illusionism och trollkarlar spelar en avgörande roll.  

Trollkarlsmotivet ges än större utrymme i Strindbergs I havsbandet. I likhet med 

Alrik Lundstedt beskrivs Borg som en person som kan trolla. Det arbete han genomför på ön 

när han skapar sitt speciella landskap är att likna vid en form av illusionism. Det syftar till att 

framkalla bilder, ibland rena skenbilder, hos en sorts mottagare, snarare än att skapa 

någonting beständigt.  

När Borg ska bota Maria från sjukdom beskrivs det hur han plockar fram ”sin 

rekvisita, såsom en magiker”.251 Intressant nog blandas trollkarlens terminologi här med ett 

 
249 Bergman 2018e, s. 54.  
250 Strindberg 1984, s. 70.  
251 Strindberg 1982, s. 104.  
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begrepp ur teaterns värld (rekvisita), vilket förstärker bilden av trollkarlen som en konstnär i 

allmänhet och skådespelare eller regissör i synnerhet.252  

Axel Borgs eldprov som magiker är att han för Maria och de andra på ön 

omvandlar det karga landskapet till ett sorts italienskt paradislandskap. Maria uppmanar 

honom att: ”[t]rolla då fram ett italienskt landskap med villor och pinjer, ur detta rysliga 

gråstens-paysage!”.253 Med tanke på Borgs ”bilddrift” är detta ett uppdrag som han inte kan 

säga nej till.  

För läsare av I havsbandet kan Borgs uppgift te sig abstrakt, och även när han de 

facto genomför den är det lätt att fråga sig vad hans värv egentligen går ut på. Som jag 

uppfattar det syftar Borgs arbete till att skapa hägring av landskapet. Inspirationen får han av 

ett naturfenomen som förbryllar öborna, Maria och hennes mor. Borg, som naturligtvis vet allt 

om hur detta fenomen har uppstått, får inspiration till hur han ska verkställa sitt italienska 

landskap:  

 

Sittande i sin båt viserade han nu Svärdsholmen med dioptern vars linser han betydligt förstärkt. 

Det gällde nu först att få det mest karaktäristiska i formationen eller de lagrade bergarterna att 

stiga upp, och detta hade naturen delvis undangjort. Därpå behövde han pinje, en cypress, ett 

marmorpalats och en terrass med spaljerade oranger.254 

 

Borg bygger ihop palatset och planterar växterna. Sedan spränger han i bergväggen och sågar 

ned några träd. På så vis ordnar han landskapet efter eget tycke. För att få till full effekt för 

åskådarna krävs att man tittar genom linser med förstorande effekt, vilket ytterligare bidrar till 

illusionen av ett faktiskt landskap. Under tiden för arbetet tänker han på sig själv som en 

Prometheus:  

 

Ibland kom det över honom ett äckel att han satte bort tid och krafter på barnsligheter, men den 

kroppsliga ansträngningen jagade blodet åt huvudet så att han såg småsakerna större, kände 

något av Titan som stormade skapelsen, korrigerade Upphovsmannens kråkfötter, vrickade på 

jordaxeln så att söder kom liten smula åt norr.255  

 

Samtidigt som Borg jämför sig med Titanen som tar jorden i egna händer, finns det spår av 

tvivel i honom. Dels över att hans arbete skulle vara barnsligt, rentav en lek, men även 

blasfemiskt. Den som ägnar sig åt att korrigera ”Upphovsmannens kråkfötter” måste också ta 

ansvar för de ändringar han tar sig för.  

 
252 Min tolkning av Axel Borgs kvaliteter som regissör och bildmakare förstärks av min parallella förståelse av Ingmar Bergmans tendens att 
koppla samman trolleriet med filmmediet. Därtill menar jag att Ingmar Bergmans starka självframställande av sig själv som å ena sidan 

filmregissör och författare, å andra sidan illusionist och magiker, bidrar till att jag här kategoriserar Borg som en sorts ”proto-Bergman”.  
253 Strindberg 1982, s. 88.  
254 Strindberg 1982, s. 98.  
255 Strindberg 1982, s. 98.  
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 I trollkarlen Borgs föreställning spelar publiken en viktig, för att inte säga 

avgörande roll. Utan åskådaren blir trollkarlens tricks överflödiga. I följande citat lyfter Borg 

fram trolleriet som en iscensättning av det gudomliga:  

 

Intendenten, som förgäves sökt giva den enda riktiga förklaringen, och därmed borttaga det 

övernaturliga, helst folket ur fenomenet ville draga spådomar naturligtvis om förestående 

missöden, och denna tro på olycksöde kunde inverka förlamande på deras företagsamhet, fann 

sig försatt i den belägenheten att han måste uppträda först som trollkarl för att vinna folkets öra, 

med beslut att sedan avlägsna det underbara sedan han talat om hur han gjort sin trollkonst. 

Därför hade han frågat de troende om de även skulle tro att det var en spegling av Italien de 

sågo, om de fingo se ett italienskt landskap; och då svaret blivit ja, beslöt han sig för att förena 

det nyttiga med det nöjsamma, och genom några små förändringar framställa sitt till fröken 

Marias födelsedag utlovade sydländska landskap så att det vid nästa hägring skulle uppstiga i 

horisonten i en stor skala sett genom det kolossala förstoringsglas som de olika täta luftlagren 

erbjödo.256  

 

Det som skiljer trollkarlen, i det här fallet Axel Borg, från publiken är det faktum att han inte 

tror på det övernaturliga, medan publiken gör det. Magikern må vara icke-troende, men han 

känner till att publiken sällan är av samma upplysta natur. Detta kan han sedermera dra nytta 

av i sina framställningar. Genom att anspela på det övernaturliga, dunkla och ovissa kan han 

övertyga sin publik.  

Även i Fanny och Alexander finns det ett par trollkarlar, illusionister såväl som 

”riktiga” magiker. När Fanny och Alexander har räddats från Biskopen kommer de till hem 

till familjen Jacobi. Farbror Isak känner de sedan tidigare, men de får också träffa hans 

syskonbarn Aron och Ismael Retzinsky. Syskonen kommer från en familj av magiker, och de 

är väl förtrogna med trollkarlens yrkeshemligheter:  

 

Aron: Det är mycket som är konstigt och som inte kan förklaras. Det märker man särskilt när 

man sysslar med magi. […] Det obegripliga gör mänskor ursinniga. Därför är det bättre att 

skylla på apparaterna och speglarna och projektionerna. Då börjar folk skratta och det är mycket 

hälsosammare ur alla synvinklar, framför allt ekonomiskt. Min far och mor drev en trolleriteater 

i Petersburg. Det är därför jag vet vad jag talar om. En kväll, mitt i föreställningen uppträdde ett 

riktigt spöke, en moster till min far, hon hade dött två dagar tidigare. Spöket råkade förirra sig 

bland maskinerna och projektionerna. Det blev fiasko och far måste betala tillbaka 

entréavgifterna.257  

 

Denna dråpliga anekdot är sammanfattande den ambivalens som finns i trollkarlens. Å ena 

sidan handlar trolleriet om att gestalta det övernaturliga, å andra sidan att göra det på ett sätt 

som inte framstår som alltför utomvärldsligt. Ett riktigt spöke kan med andra ord vara det som 

bryter framställningens illusion.  

 
256 Strindberg 1982, s. 97-98.  
257 Bergman 2018a, s. 244.  
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2.3.2. Ismael Retzinskys roller – Trollkarl eller Tjänstekvinnans son?  

 

Till en av de mer enigmatiska rollfigurerna i Fanny och Alexander hör Ismael Retzinsky, som 

är bror till Aron och systerson till Isak Jacobi.258 När Aron berättar om sin bror för Alexander 

framgår det att han hålls instängd i morbroderns hus, bakom en förbjuden dörr. Exakt varför 

detta arrangemang behövs framgår inte, men Isak förklarar för barnen att Ismael ”är sjuk”.259 

När Aron talar om honom lyfter han fram broderns genialitet som en förklaring till hans 

sjuklighet:  

 

Aron: (Lyssnar) Tyst. Hör du? Nu är min bror Ismael vaken. Hör du? Han sjunger. Det är synd 

om Ismael. Han står inte ut med mänskorna. Ibland blir han rasande och då är han farlig. […] 

Läkarna säger att hans intelligens är skyhögt över det normala, han läser oavbrutet, han är 

otroligt lärd och kan allt utantill.260 

 

Här framställs Ismael som ett underbarn, men som också tilldelats ett stort lidande.261   

Egil Törnqvist menar att Ismael Retzinsky är en Prometheusgestalt, men 

utvecklar tyvärr inte detta resonemang.262 Det finns slående likheter mellan dessa gestalter. 

De är båda fjättrade, och framstår båda som en sorts undantagsmänniskor: Titanen är förstås 

ett mellanting mellan gud och människa, men också Ismael har någonting utomvärldsligt över 

sig. Han kan trolla och forma verkligheten efter sig själv. Därtill har Prometheus tillskansat 

sig all världens kunskap genom att stjäla elden, och Ismael är, som brodern uttrycker det 

”otroligt lärd och kan allting utantill”.263 Är det resultatet av en begången stöld?  

Aron Retzinskys utsaga om att ”[d]et är synd om Ismael” är en replik som 

alluderar på Ett drömspel och Indras dotters nyckelreplik ”det är synd om människorna!”.264 

När Alexander litet senare introduceras för Ismael, lyfter den senare fram sin bibliska namne 

som en förklaring till varför han är inlåst:  

 

Ismael: Jag heter Ismael, det vet du redan. ”Och han skall bliva lik en vildåsna. Hans hand ska 

vara mot var mans hand och var mans hand mot honom.” Jag anses farlig, därför är jag inlåst. I 

och för sig har jag ingenting att invända.  

 
258 Ismael Retzinsky har i Bergmanforskningen kommit att tolkas som en queergestalt. Se exempelvis Marilyn Johns Blackwell, Gender and 

Representation in the films of Ingmar Bergman, Columbia, N.C. Camden House 1997 och Daniel Humphrey, Queer Bergman : sexuality, 

gender, and the European art cinema, Austin: University of Texas Press 2013. Frågan om Ismaels könsidentitet är möjligen mer intressant i 

förhållande till filmversionen, i vilken Ismael spelas av Stina Ekblad. Dock porträtteras Ismael även i filmberättelsen som en påtagligt 
androgyn person. I texten beskrivs Ismaels rörelser som ”behagfullt flickaktiga” och hans röst som ljus. Bergman 2018a, s. 248.  
259 Bergman 2018a, s. 210.  
260 Bergman 2018a, s. 243.  
261 Betonas bör dock att både Aron och Ismael är att betrakta som magiker, men de representerar enligt min mening skilda aspekter av vad 

det innebär att trolla. Medan Aron ägnar sig åt illusionistiska tricks, i vilka han leker med ambivalensen kring vad som är magiskt och vad 
som är mekaniskt, är Ismael snarare en person som de facto besitter utomvärldsliga krafter.  
262 Törnqvist 1993, s. 123.  
263 Bergman 2018a, s. 243.  
264 August Strindberg, Samlade Verk 46. Nationalupplaga. Ett drömspel. Texten redigerad och kommenterad av 

Gunnar Ollén., Stockholm: Norstedts förlag 1988, s. 122.  
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Alexander: På vilket sätt är du farlig?  

Ismael: Jag har obekväma talanger.265 

 

Bibelns berättelse om Sara, som uppmanar sin make Abraham att få ett barn med 

tjänstekvinnan Hagar, för att sedan fördriva modern och sonen ut i öknen, är förstås det 

mytologiska stoff som Ismael Retzinsky här anspelar på. Han presenterar sig genom att citera 

Första Mosebok (16:12), och ger därmed biblisk tyngd till sin utsatthet. Han är inte bara en 

pojke som hålls instängd av sin morbror, han är också en av Gud utsedd paria.  

Jag vill mena att Ismaels roll i Fanny och Alexander förvisso måste förstås som 

en biblisk referens, men framför allt som en referens till Strindbergs författarskap, och att 

Bergmans användning av Bibelns Ismael sker via Strindbergs Ismael.  

En aspekt som gör att Ismael-gestalten ter sig särskilt Strindbergsk, är 

anspelningen på honom som en utsugare. I likhet med Strindbergs konstnärsgestalter, vilka 

stundtals bär drag av vampyrer och kannibaler, tycks Ismael vara i stånd att sluka en annan 

människa. När Aron och Alexander hälsar på honom refererar de båda bröderna till Ismael 

som en sorts människoätare:  

 

Aron: God morgon Ismael. Vi kommer med din frukost. Det här är min vän Alexander Ekdahl.  

[…] 

Ismael: […] Lämna oss ensamma, Aron, du behöver inte vara ängslig, jag ska inte äta upp 

honom, också om han ser aptitlig ut.266   

 

Det är emellertid denna uppslukande förmåga som gör att Ismael – eller någon av Strindbergs 

konstnärsgestalter – kan utföra storverk. Ismael är ingen konstnärsgestalt i traditionell mening 

(även om han i likhet med sin bror är att betrakta som en sorts trollkarl), men likt 

Shakespeares Prospero är han en trollkarl som styr dramats utgång. Det är genom hans försyn 

som biskopen dör. Ismael kan göra detta eftersom han på telepatiskt vis kan styra Alexander, 

och därmed få tillgång till hans innersta önskningar. Dessa telepatiska egenskaper framgår när 

han ber Alexander skriva sitt namn på ett papper:  

  

Ismael: […] Såja, Alexander Ekdahl, läs nu vad du själv har skrivit.  

Alexander: Det står Ismael Retzinsky.  

Ismael: Kanske är vi samma person, kanske har vi inga gränser, kanske flyter vi in i varandra, 

strömmar genom varandra, obegränsat och storartat.267  

 

 
265 Bergman 2018a, s. 249.  
266 Bergman 2018a, s. 248.  
267 Bergman 2018a, s. 249-250.  
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Ismael som ett koncentrat av den Strindbergska konstnärsgestalten i en Bergmansk tappning. 

Alexander Ekdahl, som jag läser som en konstnär i vardande, smälter här samman med 

Retzinsky, och de ter sig här vara dubbelgångare. Retzinsky utgör här en radikalare, nästan 

bortträngd version av Alexanders Ekdahls dunklaste begär. Han fantiserar om att ha ihjäl 

Biskopen, men först under Ismaels beskydd kan denna fantasi förverkligas.   

 

Ismael: Du bär på en mänskas död […]. 

Alexander: Jag vill inte att du pratar så där.  

Ismael: Det är inte jag som talar. Det är du själv. Jag säger dina bilder. Jag upprepar dina tankar. 

[…] 

Alexander: Jag vill inte. Jag vill inte.268  

 

Alexander stretar emot, men ger slutligen efter för Ismaels krafter. Genom en sorts tankens 

beläte brinner biskopen inne, och dramats bärande konflikt är därmed uppklarad. I likhet med 

när Isak Jacobi fritar barnen från biskopsgården har denna sekvens spår av deus ex machina. 

Inom ramen för den drömspelsstämning som den senare delen av Fanny och Alexander 

präglas av är den sortens magiska tilltag ett tillåtet inslag.  

I August Strindbergs författarskap är berättelsen om Ismael ett bärande motiv. 

Den självbiografiska romanen Tjänstekvinnans son är antagligen det verk som tydligast 

kommit att förknippas med Ismael-gestalten, men även i Stora landsvägen (1909) 

förekommer motivet i form av en gravöverskrift.269 I Klostret återges hur protagonisten – 

författaren Axel – kom att använda sig av Hagar och Ismael i sitt författarskap:  

 

Han hade en gång antagit pseudonymen Tjänstekvinnans Son, utan att tänka på annat än att hans 

mor tjänat, men flera år efteråt råkade han under arkeologiska studier i Gamla Testamentet få 

upp historien om Hagar. Och han läste: ”Abraham hade två söner: en av tjänstekvinnan, han var 

född efter köttet… Han skall vara en grym man: hans hand emot var man, och vars mans hand 

emot honom. Och han skall bo emot alla sina bröder […] Hade han vetat detta då han gav sitt 

signalement, eller hade någon viskat honom denna hans ödets hemlighet? Driv ut honom! – Ja, 

så hade det alltid hetat, hela hans liv, ut!270 

 

Utan att här nödvändigtvis göra en fördjupad analys av Tjänstekvinnans Son-motivet och den 

betydelse det har i Strindbergs författarskap menar jag att det är ett mytologiskt stoff som 

passar synnerligen väl som attribut för de Strindbergska (och senare Bergmanska) 

konstnärsgestalterna. Att, som Ismael i öknen, vara utstött och förvisad, av människorna såväl 

som gud, går i linje med konstnärens tendens att göra sig omöjlig i profana såväl som sakrala 

 
268 Bergman 2018a, s. 251. 
269 I Stora landsvägen (1909) skriver Strindberg: ”Här vilar Ismael, Hagars Son, / som en gång nämndes Israel, / emedan han fått kämpa 

kamp med gud, / och släppte icke striden förrän nedlagd, / besegrad över hans allmakts godhet. / O evige! Jag släpper ej din hand, / din hårda 

hand, förrn du välsigna!”. August Strindberg, ”Stora landsvägen” i Samlade Verk 62. Nationalupplaga. Abu Casems tofflor. Stora 

landsvägen. Texten redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén, Stockholm: Norstedts 1992, s. 210.  
270 Strindberg 1994b, s. 11.  



 73 

sammanhang. Det bibelställe som citeras av både Ismael Retzinsky och huvudpersonen i 

Klostret, om att Ismaels hand ”ska vara mot var mans hand och var mans hand mot honom” 

pekar mot en återkommande belägenhet för konstnärsgestalterna. Den ömsesidiga fientlighet 

som karaktäriserar relationen mellan konstnären och omgivningen.  

Det som dessutom är karaktäristiskt för konstnärsgestaltens villkor är att denne 

är närmast förutbestämd att bli just konstnär. Det är som att han på förhand blivit utsedd av 

gud, liksom Ismael redan före sin födelse var dömd åt ett liv i öknen. Ismaelgestalten är 

därmed en tacksam bild för konstnären att spegla sig i, kanske rentav leka, eftersom den är en 

förstärkt mytbild av konstnärsidentiteten. Göran Stockenström, som döpt sin avhandling om 

Strindbergs sena diktning till just Ismael i öknen: Strindberg som mystiker lyfter fram 

syndabocksmotivet i de sena konstnärsskildringarna.  

Jag vill mena att Ismael-gestalten i Fanny och Alexander bör ses som en sorts 

konstnärsmotiv – rentav Strindbergsmotiv – i samma utsträckning som det tolkas som ett 

religiöst motiv. Ismael är inte bara tjänstekvinnans son, han är även Tjänstekvinnans Son.  

 

Ismael: Det är för sent. Jag vet din önskan. (Skrattar) En liten pojke som du bär på ett sådant hat, 

så fasansfulla önskningar! (Raljerande) Din magra bröstkorg kunde sprängas. Var inte rädd 

Alexander. Det gäller bara att inte tveka i det slutgiltiga ögonblicket, därför håller jag dig i min 

famn. Du har bara en väg att gå, och jag följer dig, jag utplånar mig själv, jag går in i dig, mitt 

lilla barn, var inte rädd, jag är hos dig, jag är din Ängel som skyddar dig.271 

 

”Jag säger dina bilder” säger Ismael till Alexander. Ordvalet är intressant, givet att läsaren 

sedan tidigare är bekant med Alexanders experiment med laterna magican. Sammanhanget är 

här ett annat än någon av Alexanders barnkammaruppsättningar, ändå tolkar jag denna 

ordväxling som att den handlar om en sorts konstnärlig förlösning, eller för den delen 

kröning. Kanske kan man rentav i denna scen betrakta det som ett möte mellan två 

konstnärsgestalter.  

Det tycks mig väl spekulativt att göra en rakt av biografisk läsning i vilken jag 

likställer de biografiska Strindberg och Bergman med Ismael respektive Alexander. Men i 

dessa gestalter finns det något som är signifikant för Strindberg och för Bergman. Ismael är 

konstnären som formats genom sitt lidande och eviga utstötthet. Han representerar Ordet, men 

möter hos Alexander Bilden. Ekdahl är ett barn och en bildmakare, men finner ändå gehör hos 

Ismaelgestalten. Genom att få Ismael Retzinskys välsignelse blir han en mer fullvärdig 

konstnär. Det är i denna scen som Ekdahl mognar som konstnär. Han går från det lekande 

 
271 Bergman 2018a, s. 250-251.  
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barnet till den vuxna demiurgen. Med Kjell Espmarks tankegods som bakgrund menar jag att 

mötet med Ismael också är en iscensatt dialog med August Strindberg. Inte bara är scenen i 

sig en dialog med Strindberg i överförd bemärkelse, utan även rent bildligt.  

 

2.3.3. Trollkarlen som gudsförnekare  

 

I identiteten som konstnär-trollkarl finns även en religiös dimension. Bibelns berättelse om 

Simon trollkarlen, en man som hänför Samariens folk med sina trollkonster och utger sig vara 

”något stort” ger möjligen en fingervisning om trollkarlens roll i kristen tradition.272 För Axel 

Borg blir detta tydligt när han hamnar i konflikt med öns predikant. Predikanten låter här 

förklara att Borgs trollerier är förkastliga, rentav blasfemiska:  

 

– Häda ni! Nu vet jag vem ni är! Ni bygger Herran ett hus till horehus för att offra åt en sköka! 

Ni spelar trollkarl och magiker för att få folket att falla ner och tillbedja förnekaren. Men så 

säger Herren – Salige äro de som två sina kläder, att de må få tillträde till livets träd och genom 

portarne ingå i staden. Utanför äro hundarne och trollkarlarne och horkarlarne och mördarne och 

avgrundadyrkarne och alla som älskar att göra lögn!273  

 

Så säger Predikanten när han konfronterar Borg i romanens slutskede. För honom är trolleriet 

förknippat med gudsförnekelse.  

 Även i Fanny och Alexander är trollkarlen en sorts motståndare till det 

gudomliga. När Alexander samtalar med Aron Retzinsky låter den senare förklara att hans roll 

som magiker gjort honom immun mot all form av gudstro: ”Om man är uppfostrad magiker 

och har lärt sig alla knepen redan i barndomen, så betackar man sig för utomvärldslig 

inblandning”. 274 Aron Retzinsky låter dock iscensätta det gudomliga för Alexander. Han 

gömmer sig bakom en skärm och förvränger sin röst, vilket får Ekdahl att tro att det är Gud 

som talar med honom:  

 

Alexander hör också en övermäktig, lugn andhämtning bakom dörren. Han förstår att en jätte 

döljer sig därute i korridorens mörker. Han förlamas av en elementär fasa, nackhåret reser sig 

och hjärtat upphör att slå, läpparna blir kalla och ansiktet stelt. Dörren knarrar lätt och skjuts upp 

ytterligare. Något rött, oformligt skymtar, böljar, den vita handen på dörrhandtaget är som ett 

stort döende djur.  

 

[…] 

 

Alexander: Vem står bakom dörren?  

Röst: Det är Gud som står bakom dörren.  

 
272 Bibeln 1997, Apg 8:9; Nationalencyklopedin, ”Simon”. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/simon-(simon-

magern) (hämtad 2020-11-03) 
273 Strindberg 1982, s. 128.  
274 Bergman 2018a, s. 244.  
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Alexander: Kan du inte komma fram?  

Röst: Ingen levande får se Guds ansikte.  

Alexander: Vad vill du mig?  

Röst: Jag vill bara bevisa att jag finns.275  

 

Det intressanta med denna scen är att Alexander är åskådare och den som utsätts för 

trollkarlens illusionistiska lekar. I de tidigare citat som jag har lyft är det Alexander som står 

för fantasierna och lekarna. Här är han blott en åskådare, i händerna på en annan 

konstnärsgestalt.  

 Vad gäller själva bländverket, i vilket Aron uppträder som Gud, är det 

symboliskt för förhållandet mellan konstnären och det gudomliga. Konstnären förnekar Guds 

existens, men försöker också att ersätta honom.  

 Det här är också ett sorts spel med masker, vilket går i linje med den 

metadramatiska tematik som genomsyrar Fanny och Alexander. Familjen Ekdahl är en 

skådespelarfamilj, och som Emelie noterar bär hennes gud ”tusen masker”.276 När Aron 

Retzinsky talar om att ”[i]ngen levande får se Guds ansikte” är det förstås en referens till 

Bibeln, men också en pendang till berättelsens pågående samtal om teaterns relation till livet. 

Eftersom ingen kan se Guds ansikte, och ingen kan veta hur detta ansikte skulle se ut, finns 

det ett utrymme för skådespelare, trollkarlar och andra konstnärer att spela Gud. 

Konstnärsyrket (såsom det behandlas här, det vill säga) förutsätter på något vis en tvetydig 

relation till det gudomliga. Att å ena sidan inte tro på någon gud, men också viljan att göra 

uppror mot den gud som inte finns. Prometheuspositionen förutsätter att det finns en gud att ta 

avstånd från och inspireras av. Annars blir brottet ofullbordat.277  

 

2.3.4. Källan och landsvägen: Konstnärens kall i Fanny och Alexander  

 

Det råder inga tvivel om att natten i Jacobis hus är dramaturgiskt avgörande i Fanny och 

Alexander. Det är under denna natt Emelie lämnar biskopen och återvänder till familjen 

Ekdahl, och det är också under den här natten som Edvard brinner inne i biskopsgården. Som 

avsnittet om Ismael Retzinsky gör gällande är det från Jacobis hus, närmare bestämt från 

Ismaels cell, som biskopens död frammanas.  

 
275 Bergman 2018a, s. 239-240.  
276 Bergman 2018a, s. 130.  
277 Samtidigt bör biskopens relation till de sköna konsterna inte betraktas som fullständigt avståndstagande. Han är själv en duktig 

flöjtspelare. I ett samtal om lögn och fantasi säger han till Alexander: ”Fantasi förstår du, är något storartat, en väldig kraft, en gåva av Gud. 

Den förvaltas för vår räkning av de stora konstnärerna, diktarna, musikerna.” (Bergman 2018a, s. 122). Konsten och fantasin är gudomliga 

gåvor, och bör därmed förvaltas som sådana. 
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Vad jag här skulle vilja understryka är hur denna natt hos Jacobis är själsligt och 

framför allt konstnärligt avgörande för Alexander Ekdahl. Isak Jacobis roll som en sorts 

själslig vägledare för Alexander är redan etablerad när barnen anländer till hans hus. Vid ett 

tillfälle i biskopsgården har Alexander talat om honom på följande vis:  

 

Alexander: Isak sa till mig: Mänskan kan tyckas liten och obetydlig men hon bär avgrunder, 

himlar och evigheter inom sig. Det tråkiga är att hon inte fattar sin storhet. Det tråkiga är att hon 

ständigt lever med sin obetydlighet för ögonen. Sin verkliga möjlighet utnyttjar hon sällan, sa 

farbror Isak en gång när jag hade mässlingen.278  

 

I Lynda K. Bundtzens artikel ”Bergman’s ’Fanny and Alexander’: Family Romance or 

Artistic Allegory?” menar hon att Jacobis hus är en djupt symbolisk plats för att illustrera 

Alexanders konstnärliga utveckling:   

 

Isak’s mysterious pawn shop and apartment is a dim and winding tunnel of rooms that leads 

climactically to nephew Ismael’s locked cell. Crowded with dusty books and trinkets, life-size 

puppets, and one strangely glowing mummy, Isak’s home resembles a sorcerer’s workshop and 

is a fitting backdrop for Alexander’s self-discovery.279  

 

Natten inleds med att Isak Jacobi berättar en historia för barnen. Till sin karaktär är den 

mycket gammaltestamentlig, och Jacobi poängterar att hans berättande är hackigt eftersom 

han måste simultanöversätta ur en hebreisk bok. Kortfattat handlar den om hur en yngling 

vandrar längs en ”oändlig landsväg tillsammans med många andra människor”.280 Ingen av 

dessa tycks veta vilket målet för vandringen är. Ynglingen är utmattad och uttorkad. Plötsligt 

befinner han sig i vid en källa i en skog. Där möter han Den Gamle som talar om det 

mänskliga tillståndet. Motivet känns igen från Dantes Divina Commedia (1320), i vilken den 

blivande poeten leds fram genom skogen av sin ciceron.   

 Ynglingen – som i berättelsen tituleras som du – är förvisso namnlös, men 

skildras som en undantagsmänniska mitt i den anonyma massan: ”Du drivs framåt av en 

obegriplig oro och du plågas av en brinnande törst. Ibland frågar du dig själv eller någon av 

dina medresenärer om målet för er vandring men svaret blir osäkert och tvekande.”281 Det är 

ynglingen som söker sig bort från folkmassan och in mot skogen och källans ensamhet:  

 

Isak: […] Plötsligt står du i en skog. Det skymmer och är stilla, kanske hör du något sömnigt 

fågelpip, kanske hör du suset av solnedgångsvinden i de höga träden. Du står förvånad, fylld av 

 
278 Bergman 2018a, s. 159.  
279 Lynda K. Bundtzen, ”Bergman’s ’Fanny and Alexander’: Family Romance or Artistic Allegory?” I Criticism, Vol. 29, No.1. (winter 

1987), Wayne State University Press, s. 107.  
280 Bergman 2018a, s. 215.  
281 Bergman 2018a, s. 215. 
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oro och hör ingenting eftersom dina ögon är inflammerade av dagens obarmhärtiga ljus. Din 

mun och svalg är uttorkade av den långa vandringen och dina såriga läppar är sammanbitna 

kring förbannelser och hårda ord. (Paus) Därför hör du inte sorlet av strömmande vatten, därför 

märker du inte blänket i skymningen. Du står förblindad vid källans rand och du vet inte att den 

finns. Likt en sömngångare söker du dig fram mellan vattenspeglarna. Din blinda skicklighet är 

förunderlig och du är snart tillbaka på den larmande landsvägen i det brinnande skugglösa ljuset, 

bland de skriande kreaturen, de framstormande vagnarna och de förbittrade mänskorna. Med 

förvånad min säger du till dig själv: Här på landsvägen känner jag mig trygg. I skogen var jag 

lämnad åt mig själv, i skogen var det mörkt och ensligt. (Paus) Men kvällen speglar sitt klara 

öga i skogens skymning. Vattnet sorlar outtröttligt, det strömmar genom skogarna, det blir till 

bäckar, floder och djupa sjöar.282 
 

Det Isak Jacobi här berättar, om ynglingens hopplösa vandring längs en uttorkad landsväg, 

som avbryts av den plötsliga ankomsten till skogskällan, ter sig här vara en allegori över 

konstnärsproblematiken. I skogen vid källan är förhållandena radikalt annorlunda från 

landsvägens. Vattnet strömmar och ynglingen kan dricka och återhämta sig från sin långa 

vandring. Samtidigt är det någonting med denna källa som skrämmer honom. Här är han 

ensam, förvisso befriad från ”de skriande kreaturen, de framstormande vagnarna och de 

förbittrade mänskorna”. Ändå drivs han tillbaka till dit.  

 Källan är ett återkommande motiv i konstnärsromanen. Maurice Beebe, vars 

studium över konstnärsromanen heter just Ivory Towers and Sacred Founts, skriver att ”[t]he 

artist must tap the Sacred Fount, but in doing so runs the risk of dissipating creative energy in 

the mere process of living and therefore proving incapable of transforming the experience into 

art”.283 Medan elfenbenstornet representerar konstnärens behov av att dra sig tillbaka för att 

helt kunna ägna sig åt skapandet, är källan en symbol för livet självt. Därmed blir den av 

ambivalent betydelse för konstnären, eftersom konsten både står i kontrast till verkligheten, 

men också är mer eller mindre beroende av den inspiration verkligheten kan ge. Maurice 

Beebe menar att källan i konstnärsromanen ofta kopplas samman med mötet med Kvinnan.284  

 Av det citat ur Fanny och Alexander som jag här har diskuterat framträder 

källan möjligen som någonting annorlunda än den symbol som Beebe beskriver. När 

ynglingen når källan känner han sig ensam och fjärran från livet på landsvägen. Av Den 

Gamle kommer han dock att förstå att källan består av den mänskliga erfarenheten:   

 

’Varifrån kommer då allt detta vatten?’ frågade ynglingen. ’Det kommer från ett högt berg’, 

svarade den Gamle. ’Den kommer från ett berg vars hjässa är täckt av ett mäktigt moln.’ ’Vad då 

för ett moln?’ frågade ynglingen. Den Gamle svarade: ’Varje mänska bär på förhoppningar, 

rädsla, längtan, varje mänska skriker ut sin förtvivlan, somliga ber till en bestämd gud, andra 

riktar sina rop mot tomheten. Denna förtvivlan, denna förhoppning, denna dröm om förlossning, 

alla dessa rop samlar sig under tusen och tusen år, alla dessa tårar, alla dessa offer, all denna 

 
282 Bergman 2018a, s. 215-216.  
283 Beebe 1964, s. 18.  
284 Beebe 1964, s. 18.  



 78 

längan, samlar sig och förtätar sig till ett omätligt moln kring ett högt berg. Ur molnet strömmar 

regnet ner över berget. Så bildas bäckarna, vattendragen och floderna, så bildas de djupa 

källorna, där du kan dricka dig otörstig, där du kan tvaga ditt ansikte, där du kan svalka dina 

såriga fötter.285 

 

Den Gamles resonemang, om hur det är mänsklighetens sammanlagda känslor som ligger till 

grund till den källa som ynglingen sedan kan svalka sig i, påminner om Isak Jacobis 

övertygelse om att ”[a]llt är levande, allt är Gud eller Guds tanke”.286 Allt hänger samman i en 

sorts panteistisk logik. Detta är den återkommande poängen Alexander får lära sig under 

natten i Jacobis hus. Det är också därför Ismael och Alexander kan döda biskopen genom att 

göra ett beläte av honom. Källan är en högre version av livet, platsen där det mänskliga 

lidandet samlas och sublimeras till konst. Konstnärens roll blir att fånga dessa erfarenheter 

och göra dem tillgängliga för de människor som inte besitter samma förmågor. Isak menar 

nämligen att det är få människor som kan nå källan:  

 

Isak: […] Alla mänskor har någon gång hört talas om källorna och berget och molnet men de 

flesta stannar kvar på den dammiga landsvägen i ängslan att inte hinna fram till något okänt mål 

före kvällningen.287 

 

Vad som skiljer konstnären från de andra, är behovet av att fortsätta sökandet, trots att det inte 

är säkert att det någonsin kommer finnas. Idén om konstnärens tröstlösa sökande efter det 

eviga känns igen från Josef Julius Wecksells ”I en artists album”: Konstnären arbetar ”[f]ör 

ett mål som aldrig hinnes”.288 Tanken på detta som konstnärens lott i livet kan förstås härledas 

till den antika devisen ars longa, vita brevis – konsten är lång, livet är kort.289 Konstnären är 

medveten om detta, men väljer trots det att hänge sig åt konsten. Ynglingen i Isaks berättelse 

vet att han inte kommer nå fram till det okända målet. Detta särskiljer honom från de andra 

människorna.  

 Resonemanget som jag för angående Isaks berättelse i Fanny och Alexander kan 

tyckas abstrakt, i synnerhet när det ställs mot Beebes mer konkreta tolkning av källan. Hans 

exempel är hämtade ur den realistiska romantraditionen, medan mitt exempel ur Fanny och 

Alexander är en (från Ingmar Bergman) medvetet arkaiserad text, en allegori med bibliska 

förtecken. Ulf Olsson, som har skrivit om allegorins roll i Strindbergs författarskap, menar att 

allegorins kärna består av ”dess förhållande till sig självt, till sin egen tolkningsakt”.290 

 
285 Bergman 2018a, s. 216-217.  
286 Bergman 2018a, s. 214.  
287 Bergman 2018a, s. 217.   
288 Wecksell 1868, s. 22. 
289 Nationalencyklopedin, ars longa, vita brevis. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ars-longa-vita-brevis 

(hämtad 2020-05-13) 
290 Olsson 1996, s. 41.    

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ars-longa-vita-brevis
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Tolkningsaktens centrala roll gör möjligen att innehållet inte behöver vara klart för alla som 

lyssnar, utan handlar i Fanny och Alexander snarare om att rikta sig till just Alexander 

Ekdahl, som är föremålet för denna berättelse om konstnärskallet. För den som berättar finns 

det därmed ett incitament att skapa en tydlig saga av detta, eftersom den riktar sig till ett barn 

och inte mot en vuxen publik av romanläsare. Element som skulle te sig övertydliga eller 

malplacerade hos den senare kategorin kan därför med fördel användas i allegorin.  

 Bilden av källan förekommer även i Vargtimmen. Johan står och försöker måla 

när hans älskarinna Veronica Vogler dyker upp för honom i en syn. Hon läser upp ett hotfullt, 

anonymt brev som tycks riktat till honom:  

 

VERONICA: […] ”Ni ser inte oss, men vi ser er. Det nesligaste kan hända: Drömmarna kan bli 

uppenbarade, slutet är nära. Källorna ska torka och det blir andra vätskor som ska fukta era vita 

lår. Så är det bestämt.”291 

 

Jämfört med Fanny och Alexander, där källan ställs mot den arkaiska bilden av landsvägen, är 

det en betydligt mer världslig bild. Här står konstnärskapet i konflikt med kroppen och 

sexualiteten, medan landsvägen snarare är en symbol för mänsklig gemenskap. 

Konstnärskapets förestående utslocknande är ett resultat av att ha druckit ur fel sorts källa. 

Eftersom jag tolkar Johan som en äldre version av Alexander kan ovanstående citat också 

tolkas som ett tecken på konstnärens utveckling från barn till vuxen.  

 

2.3.5. Konstnären som Gud: Prometheus och Pandora 

 

Den gudomliga dimension som finns i ”Den romantiske klockaren på Rånö” tar sig, föga 

förvånande, tydligast i uttryck under högmässorna i Jakobs kyrka.  

 

Men som en verklig sabbat mitt i arbetet stod söndagen, då han fick sitta på Jakobs orgelläktare 

bredvid professorn och hjälpa till med andraget. Då tyckte han sig vara näst den viktigaste 

personen i kyrkan, och orgelns majestät lyfte honom, förstorade honom, liksom satte en skarv på 

hans själ. Och han älskade det stora verket som något som var starkare än han; satt och lekte att 

luften kom ur hans lungor, tonerna ur hans strupe, och professorn blev blott en del av mekaniken 

som överflyttade hans musikaliska önskningar på pedal och manualer, och han vande sig tänka 

att de tusen människorna därnere i kyrkan måste sjunga det han ville, prästen vara tvungen att 

tiga när han spelade.292 

 

Här drömmer Lundstedt om att han genom orgeln blir förstorad och oövervinnerlig, men 

också att han i någon mån smälter samman med instrumentet. Tillsammans blir de en kropp. 

 
291 Bergman 2018b, s. 17.  
292 Strindberg 1984, s. 41.  
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De toner som orgeln skapar är från hans strupe. De personer i kyrkan som annars besitter all 

auktoritet – prästen och professorn – förvandlas båda till nödvändighetsartiklar, och deras 

inflytande över Lundstedt begränsas. Tanken på prästen som tvingas tiga i sin egen 

församling medan Lundstedt lyfts och förstoras av sitt orgelspel framstår förstås som en 

typisk fantasi för den moderne konstnären.  

 Resonemanget hos Alrik Lundstedt för tankarna till I havsbandet och någon av 

Axel Borgs mest nietzscheanska fantasier.293 Konflikten mellan övermänniskan och 

gudomligheten ter sig dock inte lika skarp här, istället rör det sig om en sorts 

sammansmältande mellan de båda positionerna. Lundstedt blir inte en titan genom att, som 

Borg, sätta sig upp mot det gudomliga. Istället når han denna position genom att 

sammansmälta med det gudomliga. Orgeln, som genom sin centrala position i kyrkomusiken, 

kyrkan och den liturgiska traditionen blir här en sorts helande länk mellan konstnären och 

guden.  

I tidigare kapitel beskriver jag organisten Alrik Lundstedts kreativa behov att 

uppfinna sig en musa. Angelika, som hon kallas, är en förvisso en person som Lundstedt 

lägger märke till under högmässan, men merparten av det han vet om henne har han själv 

kommit fram till. Genom att ta en främmande kvinna och döpa henne till Angelika låter han 

också gestalta henne som ängel. Genom detta namn är hon den ideala och utomvärldsliga 

kvinnan. Dopet i sig är förstås ett sorts sakrament, men framför allt låter namnvalet vittna om 

att det är en närmast gudomlig scen som utspelar sig.  

 Bilden av konstnären som en gudagestalt är återkommande i Strindbergs 

produktion. I den första delen av Till Damaskus, låter diktaren som refereras till som Den 

Okände, döpa den för honom namnlösa kvinna (”Damen”) till Eva: 

 

DEN OKÄNDE: Tala nu litet om er!  

DAMEN: Det är ingenting att tala om.  

DEN OKÄNDE: Märkligt är, men jag skulle också helst vilja tänka mig er som opersonlig, 

namnlös – jag vet ju icke vad ni heter mer än till hälften – jag skulle själv vilja ge er ett namn – 

låt mig tänka vad ni skall heta! Jo, ni skall heta Eva –294  

 

I likhet med Alrik Lundstedts dop av Angelika ter sig här Den Okändes dito av Eva som en 

gudomlig handling. Han påpekar att han genom sitt diktaryrke har för vana att arrangera livet 

 
293 För vidare läsning om de nietzscheanska inslagen i Strindbergs I havsbandet rekommenderas idéhistorikern Tobias Dahlkvists ar tikel ”By 
the Open Sea – A Decadent Novel? Reconsidering Relationships Between Nietzsche, Strindberg, and Fin-de-Siècle Culture” (2012). Tobias 

Dahlkvist, ”By the Open Sea – A Decadent Novel? Reconsidering Relationships Between Nietzsche, Strindberg, and Fin-de-Siècle Culture”, 

i The International Strindberg: New Critical Essays, red. Anna Westerståhl Stenport, Evanston, Ill: Northwestern University Press, 2012.  
294 August Strindberg, Samlade Verk 39. Nationalupplaga. Till Damaskus. Texten redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén., Stockholm: 

Norstedts 1991b, s. 20.  
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efter eget tycke (”Såsom jag har lekt med döden – jag är ju diktare”).295 Vidare tycks detta 

dop av Damen/Eva vara nödvändigt för hennes tillblivelseprocess i dramat. Hon är opersonlig 

och ”ingenting att tala om” när Den Okände väl döper henne.  

 Trots att både Den Okände och Lundstedt skapar sina kvinnor ur intet förblir 

Angelika en fantasi som Alrik kan drömma om på avstånd, medan Damen/Eva återkommande 

sammandrabbar med sin skapare. I likhet med Dantes Beatrice kan Angelika förbli en ängel, 

eftersom relationen aldrig behöver utsättas för den prosaiska verkligheten.  

 En annan skapare, Axel Borg, låter jämföra Maria med både Bibelns Eva och 

den arkaiska Pandora. Efter ett uppslitande bråk med denna drabbas han av förnimmelse av 

att ordet ”Pandora” kan förklara hans situation. Han slår upp ordet i ett lexikon och läser:  

 
”Pandora, antikens Eva, jordens första kvinna. Skickades av gudarne såsom hämnd för att 

Prometheus stal elden, ner till människorna med alla olyckor som sedan dess befolkat världen. 

Framställes i poesin under skepnad av ett gott som är ett bländande ont, en skapelse anlagd för 

bedrägeri och överrumpling.”296  

 

 

Här får Borg sin förklaring, kanske inte bara om vem Maria är, utan också vem han själv är. 

Det faktum att Maria är en Eva eller Pandora, gör onekligen honom till en Adam eller 

Prometheus. Det ”italienska landskap” han har skapat för dem, tycks därmed också vara en 

sorts Edens lustgård. Maria och Axels relation är inte av blott jordisk karaktär, istället finns 

det i mötet mellan dessa en sorts högre sanning om det mänskliga tillståndet. Borg 

konkluderar:  

 

Detta var mytologi, likasom sagan om Eva, vilken förskaffat människan ut ur paradiset. Men när 

sagan bekräftade sig från tidevarv till tidevarv, och han själv erfarit hurusom närvaron av en 

kvinna på detta lilla jordstycke ute i havet redan gjort skymning där han hade velat sprida ljus, 

så måste det dock ha legat en tanke under den helleniske och judiske poetens bildtal. 297 

 

Axels igenkänning i mytologin visar att relationen är en del av ett ursprungligt och evigt 

mönster som upprepar sig, inte minst i konsten och litteraturen. Dessa mytologiska referenser 

får också betydelse i Borgs liv och konstnärliga verksamhet; de blir tecken som belyser och 

accentuerar skapandet. 

Vidare förhåller sig Axel Borg genomgående kritiskt gentemot religion i 

allmänhet och kristendom i synnerhet. Uppfostrad av enbart sin vetenskapsman till far har 

Borg fått lära sig att inte frukta det gudomliga. Det beskrivs att fadern sedan universitetsåren 

är unghegelian och övertygad om människans roll som stående i ”högsta ledet i 

 
295 Strindberg 1991b, s. 17.  
296 Strindberg 1982, s. 132.  
297 Strindberg 1982, s. 132.  
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världsprocessernas kedja”.298 Faderns yrkestitel är inte självklar, men han tycks vara någon 

form av vetenskapsman eller ingenjör. Han deltar i byggandet av Göta kanal och de första 

järnvägarna gör sig ett namn genom detta. Det beskrivs hur den arkitektoniska makten som 

kommer med uppdraget har en berusande effekt på honom: ”Det följde en stark känsla av 

makt med detta handskande med länders och folks öden, och fadern kunde icke undgå att så 

småningom angripas av den makten åtföljande belägenheten att överskatta sitt jag. Allting 

började hägra i fågelperspektiv; länderna blevo kartor och mänskorna tennsoldater”.299  

I likhet med sonen har han en tendens att ordna verkligheten efter egna 

principer. Det som gestaltas senare i romanen, hur Axel Borg skapar det italienska landskapet 

ur det grå skärgårdslandskapet framstår som en given vidareutveckling av faderns ideal och 

förehavanden. De likheter Axel Borg ser mellan sig själv och Prometheus ter sig därmed 

något skeva. Myten om titanen som skär elden från gudarna får sin avgörande form genom 

själva brottet mellan gudarna och titanen. Det är igenom detta brott som berättelsen får sin 

narrativa spänst. Borg förkastar förvisso allt vad religion heter (åtminstone under merparten 

av romanen), likväl är det inte en erövring som han själv har gjort. Brottet är ett intellektuellt 

tankegods som han fått genom sin far. Medan mytens Prometheus gör upp med gudavärlden 

och därmed också sitt himmelska ursprung, finns det inget sådant brott i Borgs fall. Istället 

föreslår jag varför fadern också är att betrakta som en sorts ”ursprunglig” Prometheusgestalt. 

Som det heter i Goethes ”Prometheus” formar titanen sina avbilder att ”dig icke frukta”.300 

Borg är en radikalare version av faderns ideal, men ändock en version. Han ter sig i detta 

avseende mer som en Prometheus avbilder, än som själva titanen.  

 

2.3.6. Den gudagivna fantasin: konstnären och det gudomliga hos Ingmar Bergman  

 

Låt oss nu diskutera hur relationen mellan konstnären och det gudomliga porträtteras i valda 

verk av Ingmar Bergman. I förhållande till Fanny och Alexander har jag vid flera tillfällen 

avhandlat denna fråga, såväl när det gäller trollkarlarnas roll i berättelsen och Biskopens 

klosterlika tillvaro. Det som återstår att undersöka är det kanske mest centrala i konflikten, 

nämligen konstens förhållande till lögn och sanning, en konflikt som personifieras av 

Alexander och Biskopen.  

 
298 Strindberg 1982, s. 36.  
299 Strindberg 1982, s. 37.  
300 Goethe 2011, s. 12.  
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De prov på fantasi- och gestaltningsförmåga som Alexander Ekdahl 

återkommande uppvisar ifrågasätts först när han möter sin nya styvfar, biskop Edvard 

Vergérus. Det är en intensiv kamp som bedrivs mellan dessa parter.  

 

Edvard: Fantasi, förstår du, är något storartat, en väldig kraft, en gåva av Gud. Den förvaltas för 

vår räkning av de stora konstnärerna, diktarna, musikerna.301  

 

Biskopen fördömer Alexanders lögner, men låter samtidigt påtala att fantasi kommer från en 

gudomlig källa. Biskopen talar alltså om för Alexander att han inte är en konstnär, och att det 

knappast finns något gudomligt i hans lögner.  

 

Edvard: Jag vet inte vad du föreställer dig, Alexander. Tror du att det här är ett skämt? Tror du 

att man ostraffat får skända en annan mänskas heder? Tror du att man utan följder får ljuga och 

svänga sig och begå mened? Tror du att vi leker, Alexander? Eller tror du kanske att det här är 

en sorts teaterpjäs där var och en säger sina repliker ungefär som det faller sig?302 

 

Biskopens beskyllningar handlar återigen om pojkens fantasiförmåga och hans lättsinniga 

förhållningssätt till lögn och sanning. Alexander leker. Medan biskopen arbetar med att få 

Alexander att tala sanning, är han alltjämt en produkt av teaterfamiljen Ekdahl. Det är denna 

teaterfamilj som Emelie sedermera försöker komma ifrån genom sitt äktenskap med Edvard. 

Hon tar upp att hon som skådespelare alltid bär mask, och att det påverkar hela hennes 

tillvaro.  

 
Emelie: […] Du säger att din Gud är kärlekens Gud. Det låter så vackert och jag önskar att jag 

kunde tro som du. Kanske gör jag det en dag. Min Gud är annorlunda, Edvard. Han är som jag 

själv, flytande och gränslös och ogripbar, både i sin grymhet och ömhet. Jag är ju 

skådespelerska, jag är van att bära masker. Min Gud bär tusen masker, han har aldrig visat mig 

sitt rätta ansikte, liksom jag är oförmögen att visa dig eller Gud mitt rätta ansikte.303 

 

När Emelie Ekdahl bestämmer sig för att äkta biskopen är det inte bara en jordisk gestalt hon 

åtrår, utan även Gud själv. Genom sitt skådespelaryrke har hon en närmast hednisk relation 

till kristendomens Gud, och den Gud hon beskriver som sin för snarare tankarna till 

teaterguden Dionysos. De dionysiska maskspelen och riterna ställs här i tydlig kontrast till 

kristendomens sammanhållna gudsbegrepp. 

 Även om Emelie Ekdahls önskan kan tyckas vara att vända sig bort från teaterns 

maskspel, i syfte att istället bli ett guds barn, menar jag att det inte nödvändigtvis behöver röra 

sig om en önskan att överge konsten, utan snarare att sluta ägna sig åt teaterkonsten. 

 
301 Bergman 2018a, s. 122. 
302 Bergman 2018a, s. 173.  
303 Bergman 2018a, s. 130. 
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 Långt senare i berättelsen, när Emelie är i stånd att överge sin make, plockar 

Vergérus återigen upp masken som motiv:  

 

Edvard: Du påstod en gång att du bytte masker oavbrutet, så att du slutligen inte visste vem du 

var. (Paus) Jag har bara en mask. Men den sitter fastbränd i mitt kött, om jag försöker slita bort 

den –304  

 

I kontrast till makarnas tidigare diskussion framstår maskspelet här som ett mindre smärtsamt 

alternativ till det som biskopen beskriver.  

När biskopen är död och Emelie återvänt till familjen Ekdahl och teatern, 

framstår äktenskapet med Edvard som ytterligare ett av hennes maskspel. Det avklädda 

ansiktet, som hon har fått visa för både biskopen och gud, framstår som ännu en mask.  

 Om konflikten mellan konst och religion i Fanny och Alexander kan kokas ner 

till en fråga om det maskspel som både konstnären och guden ägnar sig åt, porträtteras den i 

Vargtimmen något annorlunda. Här är konstnärens bekymmer snarare att denne vill ägna sig 

åt konst som anknyter till en högre verklighet, men som genom publikens vilja tvingas 

förhålla sig till det banala och profana. När paret Borg är bjudna till familjen von Merkens, 

avrundas kvällen med att sällskapet samlas framför en miniatyrteater för att beskåda en scen 

ur Mozarts Trollflöjten (1791).305 De konstdiskussioner som präglat kvällen fortsätter när 

arkivarie Lindhorst presenterar operan:306   

 

LINDHORST: Trollflöjten är det stora exemplet. Varsågoda jag ska genast bevisa. Talaren har 

just lämnat Tamino på den mörka palatsgården utanför vishetens tempel och ynglingen ropar i 

djupaste förtvivlan: O ewige Nacht, wann wirst du schwinden? Wann wird das Licht mein Auge 

finden? Dessa ord upplever den dödssjuke Mozart med hemlig närhet. Körens och orkesterns 

svar är också: Bald, bald, Jüngling oder nie. […] Den skönaste mest uppskakande musik som 

någonsin skrivits. […] Med dessa fraser som underlag har Mozart i femtio takter skrivit sitt 

credo. Så fullständigt naket, så djupt ogenomträngligt personligt och ändå självklart och 

obetonat. Ett enkelt sagospel (hr Mozarts nya maskinkomedi, som kritikerna kallade stycket). En 

naiv text, kort sagt ett beställningsstycke och så konstens högsta uppenbarelse! Eller hur herr 

konstnär?307 

 

Vad är Trollflöjten då det stora exemplet på? Som jag tolkar det handlar Lindhorst utläggning 

om att det stora konstverket – och dess upphovsman – tvingas förhålla sig till publikens 

 
304 Bergman 2018a, s. 237.  
305 Trollflöjten är, i likhet med Ett drömspel, ett verk som Bergman återkommande refererar till i sina verk. Bergmans gjorde dessutom en 

omtalad TV-uppsättning av operan 1975. Se Stiftelsen Ingmar Bergman, ”Trollflöjten” https://www.ingmarbergman.se/verk/trollflojten 

(hämtat 2020-11-16). I Bilder beskriver Bergman Trollflöjten som ett exempel på ”illusionsteaterns ädla magi. Ingenting är, allting 

föreställer” (Bergman 1990, s. 353). Denna sentens har tolkats av bland annat Koskinen som Bergmans estetiska credo (se Koskinen 2001).  
306 Som jag påpekar i mitt inledningskapitel står Bergmans Lindhorst genom namn och titel (arkivarie) i förbund med E.T.A. Hoffmanns 

karaktär i Der goldne Topf.  Hoffmanns Lindhorst gestaltas som en magiker, vilket möjligen ger inför denna dimension av trolleri även i 

Vargtimmen. Även referensen till Trollflöjten kan infogas i en sådan läsning, men jag har av utrymmesskäl valt att inte vidare undersöka 

eventuella samband.  
307 Bergman 2018b, s. 26-27.   

https://www.ingmarbergman.se/verk/trollflojten
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mottagande. Det som i själva verket är ett porträtt av en existentiell fråga blir i mottagarens 

ögon en vara för konsumtion. Den scen som här beskrivs, där ynglingen Tamino ropar ut sin 

förtvivlan i nattens mörker, ter sig här vara en parallell till Johan Borgs lika förtvivlade och 

sömnlösa nätter. Lidandet – må det vara Taminos, Borgs, eller rentav Mozarts – ter sig här 

som ett nödvändigt inslag i familjen von Merkens mest sublima konstupplevelser.  

Ändå tycks det mig som att styckets roll i Vargtimmen inte främst syftar till att 

berätta något om Borgs situation. Istället tolkar jag det som en – möjligen något malplacerad 

– kommentar i en större diskussion om konstens innersta väsen och konstnärens roll som 

förmedlare av dito till publiken. Lindhorst lyfter fram Trollflöjten som ett tvetydigt verk. Å 

ena sidan är det den ”skönaste och mest uppskakande musik som skrivits”, men det är 

ofrånkomligen också ett beställningsverk och en ”maskinkomedi”. Denna estetiska krock 

mellan det ideala och det världsliga fångar också konstnärens fluktuerande villkor. När ”hr 

Mozart” får en beställning på en opera, är det en påminnelse om det som Josef Julius 

Wecksell kallar ”konstnärns lott på jorden”.308 Konstnären måste tillfredsställa publik och 

uppdragsgivare, men inom ramen för detta kan – i bästa fall – ett odödligt verk skapas.  

 

2.4. Spegeln är sönderslagen: Konstens, verklighetens och konstnärens 

sammanbrott  

 

En sak som är karaktäristisk för de konstnärsgestalter som jag här undersöker, är att de 

slutligen alla drabbas av någon form av sammanbrott. För konstnärsgestalterna fungerar 

verkligheten så länge liv och dikt inte sammanblandas eller ställs mot varandra. När de får 

befinna sig i en fantasivärld, och arrangera denna efter eget tycke och smak, befinner de sig 

också på rätt sida om galenskapen.  

 Vargtimmen präglas av målaren Borgs psykologiska kollaps. När berättelsen tar 

sin början är det bara Alma Borg som är närvarande. Genom hennes utsaga om makens 

försvinnande förstår vi att han har drabbats av någon form av sammanbrott. Alma låter berätta 

att han var ”förfärligt sömnlös. Och rädd. Liksom mörkrädd”.309 Hon förklarar också att 

Johans psykologiska problem är tätt sammanlänkande med hans skapande: ”Han var lite 

orolig kanske, det var han alltid när det inte gick bra med arbetet. Och det hade inte gått så bra 

den sista tiden”.310 Hennes utsago om symbiosen mellan Johan Borgs psyke och konst blir ett 

 
308 Wecksell 1860, s. 23. 
309 Bergman 2018b, s. 10. 
310 Bergman 2018b, s. 10.   
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adelsmärke för hans konstnärskap, eftersom vi förstår att han genom sin potentiella galenskap 

uppfyller ett grundläggande krav för att räknas som ett konstnärligt geni.  

 Almas tillbakablick på den sista tiden med Johan visar vidare hur deras liv 

präglades av hans begynnande sammanbrott: Hans sömnlöshet, förtvivlan och 

(van)föreställningar. Det som slutligen utlöser hans sammanbrott är ett besök hos familjen 

von Merkens. De har bjudit honom till slottet för att träffa hans gamla älskarinna Veronica 

Vogler. Inför mötet har han sminkats upp som en sorts clown. När det väl är dags att i köttet 

förenas med Vogler märker Borg att de inte är ensamma, och att deras möte är en 

föreställning med medlemmarna ur familjen von Merkens som publik. Johan låter då yttra:  

 

JOHAN (röst): Så är gränsen slutligen överskriden. Spegeln sönderslagen, men vad speglar 

skärvorna? Tomrummet har äntligen sprängt det tunna skalet och möter – tomrummet? I så fall. 

Vilken triumf för tomrummet.311  

 

Han har utsatts av den slutliga förnedringsakten, som människa och som konstnär. Hos 

familjen har Johan Borg tvingats spela konstnär (se avsnitt 2.1.3., i vilket Borgs konstnärsyrke 

beskrivs som något extraordinärt), så till den grad att han nu inte längre kan vara konstnär. 

Det som återstår är en människa som har fått sin verklighet sönderslagen. Efter den sista 

föreställningen med Veronica Vogler åtestår bara tomrummet.  

 Tidigare i berättelsen, när Borgs kärleksaffär med Vogler beskrivits, har det 

framgått att han har låtit porträttera henne i en av sina målningar (målningen har sedermera 

köpts av fru von Merkens, som förklarar för Alma att hon nu äger ”en ganska ansenlig bit av 

din man”).312 Detta faktum menar jag ger ytterligare dimension till Borgs sammanbrott. Han 

är inte bara en man som har varit med sin gamla älskarinna inför publik, han är också en 

konstnär som har förenats med sitt konstverk. Mötet mellan Johan Borg och hans musa och 

”skapelse” Veronica Vogler ter sig som en allegori över publikens fetischistiska idé om 

konstnären. Publiken vill inte bara ha tillgång till konstnärens verk, de vill rentav ha tillgång 

till konstnärens mest intima sfär; både hans konstnärliga och erotiska fantasier.  

 Det är denna händelse som får Johan Borg att tappa fattningen. Han försöker 

döda Alma och försvinner sedan. Nu tar istället Alma Borgs narrativ över, eftersom det bara 

är hon som kan förmedla vad som har inträffat på ön. Hon blir en sorts ställföreträdande, eller 

snarare potentiell konstnärsgestalt, vilket bekräftas av hennes avslutande monolog:  

 

 
311 Bergman 2018b, s. 51.  
312 Bergman 2018b, s 33.  
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ALMA: Jo en sak har jag funderat på. Har ni bråttom nu. Jag vill fråga om en sak. Det är såhär. 

Kan det inte vara så, att en kvinna, som lever länge tillsammans med en man, kan det inte bli så, 

att hon slutligen blir lik den mannen. Jag menar, hon älskar honom och försöker tänka som han 

och se som han. Det sägs ju att sånt kan förändra mänskor. Var det därför, som jag började se de 

där andra?313  

  

Här ter det sig som att Alma har börjat få Borgs drag, vilka också är konstnärens drag. Från 

att ha levt ovetande om demonerna kan hon nu själv se dem. Borgs försvinnande leder till ett 

potentiellt övertagande av hans roll. På så vis har även Alma vampyristiska drag, även om 

hon inte alls är särskilt demonisk i sin framtoning.   

För den romantiske klockaren Alrik Lundstedt börjar sönderfallet när han 

kommer ut till Rånö:  

 

Förgäves sökte han förlika sig med tanken på att det skulle kunna bli bättre, att det skulle kunna 

glömmas igen, grävas ner, dunsta bort i drömform. Drömmarne blevo tankar, vassa, skärande, 

som klippte sönder alla slöjor han ville hänga opp för det förflutna, reflexioner som syrsatte och 

upplöste. Hans jämna, lugna lynne förstördes, och ett smygande missnöje med allt sökte sig 

insteg.314 

 

Uppbrottet från Stockholm beskrivs i traumatiska ordalag, och den tröstlösa resan från 

Akademien till landsortskyrkan framgår i beskrivningen av Rånös torftiga kyrkorgel.  

 Det framstår därför som en räddning när Alrik Lundstedt träffar fyrvaktarens 

dotter. Oavsett om det är fantasi eller inte, är det denna händelse som i någon mån återställer 

honom och får honom att återvända till sin fantasivärld. Motivet av fyrvaktarens dotter – 

jungfrun i tornet – ter sig djupt arkaiskt. Lundstedt går från att vara en bortkommen klockare 

till att bli en riddare. Detta mytiska stoff gör att hans fantasi kan spinna loss, och hans liv kan 

ta skepnad av en medeltida ballad (liknande de fantasier han kunde ägna sig åt i Stockholm, 

exempelvis när han promenerade hem från sin första dag vid Akademien och tyckte sig se 

medeltida jungfrur hänga ut genom fönstren).  

 I havsbandet slutar med Axel Borgs något dunkla sammanbrott. Den disharmoni 

mellan historia och diskurs, hur respektive vad som berättas, tycks nu än mer akut.315 Det 

tydliga avslutet uteblir, istället lämnas läsaren med fler frågor än svar.  

Efter projektet med att framkalla ett sydeuropeiskt landskap åt Maria faller 

tillvaron på ön bitvis samman. Relationen tar slut när Borg förstår att Marias vampyrism 

urholkar honom, konflikten med Predikanten trappas upp och hans roll på ön ter sig möjligen 

som än mer svårbegriplig än tidigare. Naturen, som tuktats under Borgs trolleritrick, har han 

 
313 Bergman 2018b, s. 57.  
314 Strindberg 1984, s. 62.  
315 Olsson 1996, s. 243.  
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nu tappat greppet om, och har till och med förödande effekter för honom: ”Regnvattnet hade 

förstört hans böcker och papper; apparaterna hade ärgat, rostat”.316 

 Borg betecknas nu som sjuk. I texten refereras han nu också som ”den sjuke”. 

För att råda bot på sitt lidande försöker Borg sätta sig själv i en sorts trance: ”Han sov illa om 

nätterna oaktat han sökt att reglera sina drömmar genom att giva sig starka suggestioner innan 

han somnade”.317 I likhet med Johan Borg från Vargtimmen gestaltas det stundande 

sammanbrottet med sömnlöshet.  

När han skulle bota Maria från hennes sjukdom handlade det om att trolla, 

berätta berättelser och skapa en värld av illusioner för henne. Även här försöker Borg ägna sig 

åt att forma sina verklighetsintryck.  

 I detta skede av romanen får döden en större roll än tidigare. I ett närliggande 

hus dör en grannfru och Borg ser liket bäras ut. Vidare börjar Borg kontemplera över döden, 

och han börjar planera sitt eget utslocknande.  

 Närheten till döden ger Borg en förnyad törst efter livet och det levande. Det 

framstår nästan som en drift för honom. Tidigare har Borg känt en drift till att skapa och 

färglägga tomma ytor, men beskriver han en drift som är av biologisk snarare än cerebral 

natur.  

Nu när döden nalkades och slutet på ett liv, på en släkt, framstod i dess ödslighet, var det som 

om släktdriften krupit fram yttrade sig i längtan att äga ett barn. Men att gå hela den banala 

vägen att söka en kvinna, binda sig genom familj vid jorden och samhället, var honom emot mer 

än någonsin, och i sitt svaga sönderslitna tillstånd spekulerade han ut en genväg, som skulle 

skänka honom släktglädjen, om endast några timmar.318  

 

Det Borg sedan gör är att han tar ett par dockor och leker att han är deras far. Längtan efter att 

skapa liv är stark, men som betonar i stycket ovan Borg vill han inte göra det på det 

konventionella sättet. Hellre än att skapa en familj skapar han istället en sorts sista 

föreställning, i vilken han har skapat sig en familj. De dockor som han får ägnar han den 

största omsorg. Han borstar deras hår och baddar deras fötter. Den senare handlingen har 

bibliska konnotationer. För ett ögonblick blir Borg en Jesusgestalt som tvättar sina lärjungars 

fötter, eller som en jungfru Maria som tvår sin sons fötter.    

 Genom sin vetenskap har han tidigare experimenterat med livets uppkomst. Han 

approcherat skapandet av liv i sitt laboratorium, i vilket han på egen hand konstruerat en sorts 

kuvös för befruktade celler.  

 
316 Strindberg 1982, s. 174.  
317 Strindberg 1982 s. 173.  
318 Strindberg 1982, s. 176.  
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Axel Borgs självmord sker på julafton. En sista gång förbannar han den 

kristendomens slavmoral och dess makt över öborna innan han kastar loss: ”Ut mot den nya 

julstjärnan gick färden, ut över havet, allmodern ur vars sköte livets första gnista tändes, 

fruktsamhetens, kärlekens outtömliga brunn, livets ursprung och livets fiende”.319 Kopplingen 

till Jesu födelse är uppenbar, särskilt i de avslutande raderna om ”livets ursprung och livets 

fiende”.  

I Strindbergforskningen har slutet tenderat att diskuteras utifrån filosofiska 

aspekter. Borgs självmord är tvetydigt, då det å ena sidan kan läsas som ett tecken på att 

fiskeri-intendenten inte förmår stå upp för sina ideal och att han erkänner sig vara förlorad. 

Samtidigt kan självmordet också ses som någonting subversivt, eftersom Borg genom det 

begår en handling som är tabubelagd inom kristendomen. Jag läser Borgs självmord – liksom 

romanens dunkla avslut – som ett sorts verklighetens slutgiltiga sammanbrott. Axel Borg har I 

havsbandet låtit verklighet och suggestion bilda motsatspar. Genom olika trolleritrick har han 

skapat illusioner som har roat och fängslat åskådarna (främst Maria), men dessa trick har trots 

allt skett inom ramen för verkligheten. Detta har varit begränsande för hans framställningar.  

Episoden när Borg ska presentera sin italienska hägring för öborna, men avbryts 

av att Predikanten kommer är ett sådant exempel. När han ger sig ut på havet kan han hänge 

sig åt konsten på att annat sätt än tidigare. Vidare menar jag att hans självmord, eller resa kan 

ses som en rörelse från naturkunskap till konst. Genom att lämna Österskäret och öborna 

bakom sig har han nu full potential att fullständigt hänge sig åt sin konst.  

Ulf Olsson har i sin läsning av I havsbandet lyft fram textens rumsliga aspekter. 

Ölandskapet är ett gränsområde, och romanens titel framhäver dessutom romanjagets position 

mellan land och hav. Med inspiration av Michail Bachtins idéer om kronotoper i 

romankonsten menar Olsson att ”ingenting kan förbli på gränsen”.320 Borg har genom sin 

närvaro på ön blivit en gränsvarelse och befunnit sig precis på gränsen mellan natur och 

kultur.  

En påfallande aspekt som Axel Borgs och Johan Borgs sammanbrott har 

gemensamt är att det omges av en sorts feminin mystik. Axel Borg söker sig tillbaka till 

moderlivet genom att först försöka skapa liv på konstgjord väg. Delblanc betecknar slutet som 

ett slutgiltigt sökande till ”ut mot den ensamhet som för konstnären är fruktsamhetens brunn, 

livets ursprung”.321 Johan i Vargtimmen ägnar sig förvisso inte åt den sortens projekt (till 

 
319 Strindberg 1982, s. 183.  
320 Olsson 1991, s. 244.  
321 Delblanc 1979, s. 27.  
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skillnad från Strindbergs Borg uttrycker han inget vetenskapsintresse), men istället väntar 

Alma hans barn. Axel Borgs experimenterande med konstgjord befruktning anknyter till 

homunculus-motivet.322 Detta misslyckande blir det slutgiltiga i en rad av andra misslyckade 

projekt. Delblanc skriver: ”Han har fallit för könslivets lockelser, och hans verk har visat sig 

vara en förfelad gärning som reformator, en lufthägring, en kortlivad homunculus”.323  

Vidare är det Almas narrativ som har tagit över berättelsen. Trots att Johan Borg 

dominerar berättelsen, är det genom hans hustru som berättelsen förmedlas. Dagboken, som 

fram tills försvinnandet varit den främsta källan till information, och som enbart har författats 

av målaren, framstår nu som arkiverad. 

Till skillnad från Vargtimmen och I havsbandet slutar inte Fanny och Alexander 

med konstnärens undergång. Skillnaden i temporalitet är en möjlig förklaring till detta – 

Alexander Ekdahl är bara ett barn, och har hela sitt konstnärskap och eventuella undergång 

framför sig. När berättelsen slutar befinner sig Alexander med sina syskon i barnkammaren, i 

vilken han sätter upp en nyskriven pjäs: ”[Emelie] stänger dörren försiktigt och hör nu 

hemska gurglande ljud från den döende och skrämda skrik från de levande. Döden har tagit 

gestalt i barnkammaren”.324  

Redan i en av de första scenerna av Fanny och Alexander, när Alexander går 

runt i Helenas lägenhet, ser han Döden vänta på honom i ett hörn. Med tanke på de händelser 

och dödsfall som sedan drabbar honom kan man emellertid ana att döden har fått en ny 

konstnärlig betydelse för honom. Alexander Ekdahl är nu närmare ett liv som konstnär.  

 En gemensam nämnare som dock finns mellan slutet i Vargtimmen, I 

havsbandet och Fanny och Alexander är att slutet även i det senare verket präglas av en 

kvinnlig pånyttfödelse. Inte bara föder Emelie en dotter som ges det segervissa namnet 

Viktoria, hon blir också konstnärlig ledare för teatern. I slutscenen föreslår Emelie att hon och 

Helena ska spela ”ett nytt teaterstycke av August Strindberg”, det vill säga Ett drömspel 

(1902).325 Denna uppsättning skulle vara Helenas första skådespelarinsats på en lång tid:  

 

Emelie: Jag lägger boken här.  

 
322 Nationalencyklopedin, Homunculus. https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/homunculus (hämtad 2020-05-

03). I sin avhandling Strindberg och skräcken: Skräckmotiv och identitetstematik i August Strindbergs författarskap (2008) undersöker 
litteraturvetaren Henrik Johnsson bland annat homunculus-motivet i förhållande till I havsbandet, se: Henrik Johnsson, Strindberg och 

skräcken: Skräckmotiv och identitetstematik i August Strindbergs författarskap, Umeå: Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, 2008, s.66ff. 

Johanssons tolkning anknyter till Delblanc och Stenströms tankar om romanens generella skapelse-omskapelse-tematik, men betonar också 

den misslyckade relationen med Maria som en utlösande faktor i Borgs experiment. Det är en slutgiltig ”strävan att frigöra sig från oönskade 

fysiska begär” (Johnsson 2008, s. 71). Därtill har Borg i romanen ägnat sig att försöka omskapa Maria, men misslyckats.  
323 Delblanc 1979, s. 26.  
324 Bergman 2018a, s. 262.  
325 Noterbart här är att Ett drömspel knappast är ett särskilt nytt stycke i förhållande till den tidsrymd som Fanny och Alexander befinner sig 

i. Fanny och Alexander utspelar sig mellan 1907 och 1909, vilket gör att det skiljer åtminstone fem år mellan urpremiären av Ett drömspel 

och Helena Ekdahls upptäckt av dramat.  

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/homunculus
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Helena: Du har en plan?  

Emelie: Jag tänkte att vi båda skulle spela.  

Helena: Aldrig i livet. Jag har inte stått på scen på –  

Emelie: Desto större anledning, Helena.  

Helena: Jaså.  

Emelie: Vi måste vara rädda om vår teater.326  

 

Helena Ekdahls tvivel till trots, framstår samtalet som en konstnärlig nytändning för teatern. 

Efter Oscars död och Emelies giftermål med biskopen fick teatern en undanskymd roll, både i 

familjen Ekdahl och i stadens kulturliv. Biskopens död är början på en ny storhetstid för 

teatern, och i synnerhet dess två främsta skådespelerskor. Genom spegelns sprickor letar sig 

den kvinnliga konstnären fram.  

 

2.4.1. Slutreplik: Ett drömspel i Fanny och Alexander  

 

Som jag diskuterar under föregående rubrik avslutas Fanny och Alexander med att Alexander 

ligger uppkrupen i sin farmors knä, medan hon läser Ett drömspel. Helena läser styckets 

introduktion, av författaren kallad ”Erinran”.  

 

Helena (läser): – allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existera icke. På en 

obetydlig verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster.327   

 

Man kan föreställa sig hur denna scen kommer forma den blivande konstnären Alexander 

Ekdahl. I berättelsen kännetecknas han av sin estetiska perception och hans förmåga att ta 

intryck av tillsynes små saker och skeenden.328 Törnqvist beskriver sekvensen som en dragen 

lans för den livsåskådning ”som erkänner fantasins ofrånkomlighet och nödvändighet”.329  

 Maaret Koskinen menar att ”Erinran” utgör ett ”estetiskt credo” för Fanny och 

Alexander.330 Dels på den tematiska nivån – som synes ovan – men kanske också på en 

narratologisk nivå. Som tidigare nämnts bär Fanny och Alexander spår av släktkrönika, men i 

den senare delen av dramat (från livet i biskopsgården, men kanske framför allt sista 

 
326 Bergman 2018a, s. 268.  
327 Bergman 2018a, s. 268. 
328 I fallet med Ett drömspel tvingas man återigen förhålla sig till Ingmar Bergman, vars uppskattning för stycket är vida känt. Under sin 
teaterkarriär satte Bergman upp stycket vid fyra tillfällen. Utöver det inflytande Ett drömspel har över Fanny och Alexander kan nämnas 

dramat Efter repetitionen (1986). Denna finns utgiven i Ingmar Bergman, Femte akten, Stockholm: Norstedts förlag 1994. Här skildras hur 

en åldrad regissör ska sätta upp stycket. Intressant i sammanhanget är också den kritik Bergman fick för sin uppsättning på Dramaten 1970. 

Harry G. Carlson menar att Bergman förvanskat stycket genom att tona ner de religiösa inslagen för att istället betona sambandet mellan 

Diktaren och Drömmaren, se Carlson 1979, s. 182ff. Kärnan i denna kritik är att den kretsar kring att Bergman i Ett drömspel skapat en 
tydlig konstnärsgestalt. Nämnas bör också att Ingmar Bergmans arbetsmanuskript av Ett drömspel, som användes vid uppsättningen 1986, 

finns utgivet med Bergmans strykningar och marginalanteckningar. August Strindberg, Kungliga dramatiska teaterns pjäsbibliotek. Ett 

drömspel, Stockholm: Kungliga dramatiska teatern 1986. 
329 Törnqvist 1983, s. 259.  
330 Maaret Koskinen, ”Teatern som metafor. En analys av Bergmans Fanny och Alexander” I Chaplin årgång 25, 6:1983, s. 262. 
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tredjedelen, när barnen flyr biskopen med hjälp av Isak Jacobi) utvecklas en sorts 

drömspelsatmosfär:  

 

Alexander har kanske sovit några ögonblick, kanske sover han fortfarande, möjligen är detta en 

dröm. Det kan också hända att han bara har blundat, att allt det som nu följer inte alls är fantasi 

eller dröm, utan verklighet. Då han någon gång, inte allt för ofta, tänker tillbaka på sina tre 

upplevelser kan han fortfarande inte bestämma sig för om han bör bagatellisera dem eller om 

han rent av bör betrakta dem som livsingripande. Hur som helst, reflexioner är bortkastade, de 

kommer inte på filmremsan, därför ska två resterande upplevelser berättas just så som de 

passerar genom Alexanders medvetande.331 

 

De tre händelserna som beskrivs är mötet med faderns vålnad, mötena med Aron och Ismael. 

I synnerhet den sista, som leder till biskopens död, kan enbart äga rum i en berättelse som rör 

sig från den borgerliga familjekrönikan till att bli mer av ett sagospel.   

 Vidare menar Egil Törnqvist att referensen till Ett drömspel måste förstås som 

en hälsning från Bergman till Strindberg. Törnqvist skriver: ”Att Strindberg får sista ordet i 

Bergmans (förmodligen) sista spelfilm innebär både en antydan om filmens 

drömspelskaraktär och en hyllning till den som både estetiskt och ideologiskt betytt mest för 

honom. Det är en tacksamhetsskuld som uttrycks i det avslutande citatet”.332 Även om jag kan 

förstå Törnqvists idé om citatet som uttryck för en tacksamhetsskuld menar jag att slutet 

snarare tjänar på att läsas i enlighet med Espmarks tankar om dialogen. De rader som Helena 

Ekdahl läser upp är inte placerade i Fanny och Alexander som enkom ett tack, utan snarare 

som slutet på en konversation. Förutsatt att Ingmar Bergmans författarskap kan läsas som en 

pågående dialog med August Strindberg – vilket är min ståndpunkt – är ”Erinran” inte bara 

sista ordet, det är ett sista replikskifte. Det kan tyckas vara hårfin skillnad mellan detta och 

Törnqvists tanke om slutord, men jag vill betona att slutet är ett slut på en dialog som pågått 

under decennier, och som här når vägs ände.333  

 

3 Avslutande diskussion  

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka fyra konstnärsskildringar av August 

Strindberg och Ingmar Bergman, dels som enskilda verk, men också hur dessa talar med 

varandra. I uppsatsens inledning ställer jag följande frågor: 1) Hur förhåller sig 

konstnärsgestalterna till frågor som rör det konstnärliga skapandet? 2) Hur skildras 

 
331 Bergman 2018a, s. 239.  
332 Törnqvist 1983, s. 259.  
333 Bergman slutade förvisso inte skriva, men Fanny och Alexander blev som Törnqvist anade hans sista regelrätta filmberättelse. Därtill har 

den kommit att betraktas som ett tematiskt och estetiskt bokslut över det egna konstnärskapet. 
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konstnärsgestalternas relationer till sina närstående? 3) Hur skildras konstnärsgestalternas 

förhållande till de eventuellt gudomliga nivåerna i skaparprocessen? När jag undersöker dessa 

frågor gör jag det dels i förhållande till de genretypiska element som karaktäriserar 

konstnärsromanen, dels Kjell Espmarks dialog-begrepp. Min förståelse av konstnärsromanen 

som genre, såsom den beskrivs av Maurice Beebe, men också av Tommy Olofsson, är att 

konstnärsgestaltens psykologiska profil ofta är ett framträdande element. Med detta i åtanke 

har jag haft en psykoanalytisk blick på berättelserna, med särskilt fokus på Sigmund Freuds 

artikel om diktaren.  

En utgångspunkt som jag fått genom min läsning av Käte Laserstein är termen 

”der künstlerproblematik” eller konstnärsproblematiken. Centralt i myten kring konstnären, 

åtminstone sedan Hoffmanns dagar, är att det finns en inneboende konflikt mellan att vara en 

hängiven konstnär och att vara en människa med fast förankring i det verkliga livet. 

Relationer till andra människor eftersätts, liksom de samhälleliga plikterna. Hos Beebe 

konkretiseras denna kluvenhet till två symboler: källan och elfenbenstornet. Konstnären – 

åtminstone såsom denna tenderar porträtteras i litteraturen – måste i någon mån offra olika 

aspekter ur den yttre verkligheten, men är också beroende av denna yttre verklighet som 

inspiration till konsten. I de verk jag har valt förekommer i synnerhet källan som bild, då hos 

Ingmar Bergman, även om konflikten på en tematisk nivå är återkommande.   

 Jag ämnar nu gå igenom verk för verk och presentera de slutsatser jag har dragit. 

August Strindbergs ”Den romantiske klockaren på Rånö” är det verk som kanske tydligast 

kretsar kring frågan om dikt och verklighet (även om detta är ett genomgående tema i valda 

verk, liksom i konstnärsberättelser i största allmänhet). Den narratologiska ambivalensen som 

exempelvis Ulf Olsson poängterar stämmer väl överens med novellens tematik. Organisten 

Alrik Lundstedt tenderar forma verkligheten efter egna inre impulser. Detta märks inte minst i 

hans relation till Angelika, kvinnan i kyrkbänken. Genom att fantisera om Angelika och 

hennes omständigheter får han kraft till sitt orgelspelande. Orgeln i sig är ett objekt som han 

tillmäter en väldig kraft, och som binder upp hans kreativa begär och impulser. Min analys är 

inspirerad av Winnicotts idé om övergångsobjektet. På ett psykologiskt plan befinner sig 

övergångsobjektet, här orgeln, mellan barnet och den yttre verkligheten.  

Jag menar dock att orgelns funktion i berättelsen inte enbart handlar om att 

överbrygga skillnaden mellan Lundstedts inre (det vill säga psykologisk-konstnärliga) och 

yttre verklighet. Orgeln sammanför den jordiske konstnären med det gudomliga som 

(kyrko)musiken här representerar. Ytterligare ett signifikant drag hos künstlerromanen 

tenderar vara konflikten med det gudomliga: Konstnären strävar efter en egen form av 
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gudomligande, och den skapande verksamheten jämförs inte sällan med Guds. Samtidigt 

tenderar konstnären vara av gudsföraktande natur. I ”Den romantiske klockaren på Rånö” 

njuter Lundstedt av att tysta prästen med sitt orgelspel och på så sätt bli den sanna 

förmedlaren av det gudomliga. Någon större gudsföraktare är han dock inte.  

Ett annat tema i berättelsen om Alrik Lundstedt är förhållandet till hans 

föräldrar. Saknaden efter den döda modern får utveckla en estetisk hypersensibilitet: Han 

tvingas uppfinna världen omkring honom. Relationen till fadern är däremot av det motsatta 

slaget. Lundstedt fruktar sin far, och när denne kommer för att besöka honom i Stockholm 

drabbas han av en panik som också får konsekvenser för hans skapande. Det är snarast flykten 

från fadern som driver honom ut till Rånö. Först när han hittar en ny kvinna, det vill säga 

fyrvaktarens dotter – som i enlighet med Lundstedts sagonarrativ är en jungfru i tornet – 

återfår han sin kreativitet.  

Strindbergs I havsbandet handlar om en person som är snabb med att ta avstånd 

från allt vad konst och poesi heter, men som paradoxalt nog är att betrakta som en konstnär 

och skapare. Hans syn på världen som omger honom är geologens eller kanske 

kulturhistorikerns, men han har också en stor ”bilddrift” och kan därigenom inte låta bli att 

närma sig konstnärens skapande. Precis om Lundstedt vill han skapa i tomrummet. Därtill vet 

han hur man manipulerar publiken till att se hans framställda bilder.  Genom Axel Borgs 

iscensättning av det italienska landskapet blir han illusionist, trollkarl och bildmakare. 

Öbefolkningen är tacksamma åskådare på så vis att de inte är invigda i Borgs kyliga och 

rationella världsåskådning, samtidigt som de ser på ”den ensamme” (för att tala med Thure 

Stenström) med viss skepsis. Konstnärens konflikt med det gudomliga blir här genomlyst 

genom Borgs antagonistiska förhållande till öns predikant. Detta är en man som i likhet med 

Borg har kommit dit med en syftet att trollbinda lokalbefolkningen, men som i kontrast till 

fiskeriintendenten lyckas med sitt uppdrag. När det tärande förhållandet med den 

vampyristiska Maria adderas till detta misslyckande innebär det slutet för Axel Borg. Han 

drivs ut i havsbandet en sista gång. Detta visar möjligen på samspelet mellan konstnärens 

skapande och mellanmänskliga relationer.  

I likhet med I havsbandet är Ingmar Bergmans Vargtimmen en berättelse som 

utspelar sig på en avlägsen ö. Liksom sin strindbergske namne tampas Johan Borg med å ena 

sidan relationen till publiken, å andra sidan relationen till sin fru Alma. I denna berättelse är 

det publiken som är av vampyristisk natur, de är människoätare som lever genom hans konst, 

men också hans känslor och trauman. Detta blir extra tydligt när han i slutscenen sminkas upp 
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för att publikt älska med sin musa Veronika Vogler. För mig ter detta sig som en metafor för 

publikens besatthet av den konstnärliga konceptionen.  

 När Johan sedan försvinner är det Alma Borg som dominerar narrativet. Läsaren 

känner redan från början till hans försvinnande, har följt berättelsen genom hans efterlämnade 

dagböcker. Den höggravida Alma som berättar sin berättelse representerar någonting som 

återfinns även i Strindbergs I havsbandet, och senare i Fanny och Alexander, nämligen den 

konstnärliga pånyttfödelsen, vilken har feminina konnotationer. Axel Borg försöker på 

konstgjord väg befrukta celler ansluter till myten om homonculus. I Fanny och Alexander 

föder Emelie Ekdahl en dotter och blir sedermera konstnärlig ledare för teatern. Sammanlagt 

vittnar det om att det konstnärliga skapandet har likheter inte bara med det gudomliga 

skapandet, utan också med skapandet av liv.  

 I Fanny och Alexander är konflikten tydlig mellan dels religionen och konsten, 

dels mellan fantasin och verkligheten. Detta visas genom konflikten mellan Alexander och 

biskopen. Även om konsten och religionen i sig inte behöver stå i motsättning till varandra 

(biskopen påpekar som bekant att fantasin och konsten är en gåva från Gud) tycks konflikten 

närmast ohjälplig i detta fall. Ekdahls förkärlek för teatern, laterna magican och lögnerna gör 

honom omöjlig i biskopens ögon. I likhet med ”Den romantiske klockaren på Rånö” betraktar 

jag laterna magican som ett övergångsobjekt i Winnicotts mening; det är genom denna som 

han närmar sig å ena sidan sina fantasier, å andra sidan den yttre verkligheten.  

 Idén om konstnären som en sorts trollkarl är i likhet med särskilt Strindbergs 

verk närvarande även i Fanny och Alexander. Trollkarlen kan vara en illusionist som Aron 

Retzinsky, eller en person som står i kontakt med det övernaturliga, såsom Ismael och Isak.  

 Vidare är Fanny och Alexander det verk som kanske tydligast uppvisar en 

dialog mellan Bergman och Strindberg. Dels genom textuella utbyten; Bergman låter Helena 

Ekdahl citera Strindbergs ”Erinran” i slutet, men också på ett mer konkret plan. Jag menar att 

mötet mellan Alexander och Ismael är att betrakta som en iscensatt dialog mellan de två 

författarna. Bergmans porträtt av Isamel syftar givetvis till den bibliska gestalten, men i än 

högre grad till den strindbergske dito.  

Avslutningsvis skulle jag vilja betona potentialen som finns i att med Strindberg och Bergman 

som exempel undersöka porträtterandet av den kvinnliga konstnären. Elisabeth Vogler i 

Persona och Charlotte Andergast i Höstsonaten slits tydligt mellan rollerna som mor och 

konstnär, vilket jag menar vore givande i förhållande till någon av Strindbergs dubiösa 

mödrar och konstnärinnor. Dessa potentiella läsningar har varit lockande, men av 

utrymmesskäl och inriktning har de lämnats utanför denna uppsats. Förhoppningsvis kommer 
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framtiden bjuda på en sådan studie, men för stunden tystnar nu viskningarna och ropen mellan 

Strindberg och Bergman.  

 Slutligen vill jag tacka Stiftelsen Ingmar Bergman för att jag i augusti 2019 fick 

möjligheten att besöka arkivet hos Filmhuset i Stockholm.  

 

Uppsala, november 2020 
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