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1. Inledning 
 

Författarrollen har under de senaste tvåhundra åren genomgått stora förändringar. Från att ha 

varit ett yrke knutet till hovet, öppnades under 1700- och 1800-talen försörjningsmöjligheter i 

form av ämbeten inom universitet och kyrka. Men i och med romantikens idémässiga 

omdefinition av vad litteratur skulle kunna vara, uppkom ett behov av en författarroll fri från 

beroenden av alla dessa traditionella maktinstitutioner. Författaren, eller diktaren, skulle vara en 

kraft i egen rätt som kunde förmedla sanningen om livet, människan och samhället till folket. 

Från detta utvecklades under 1800-talet idéer om ett fritt geni såväl som en revolutionär 

sanningssägare och en ”marknadsförfattare”, vilka alla är varianter av en fri författarroll.1  

           Idag, i ett nytt informationssamhälle där även ytterligare försörjningsalternativ i form av 

stipendier tillkommit, är författarens position långt ifrån entydig. Den existerar på många plan 

och pekar åt olika håll. Vad är egentligen författarnas funktion i samhället? Vad har de för ansvar 

och syfte, och vad har samhället å andra sidan för relation till sina författare? Samtidigt som man 

på många håll blivit så trött på det ständiga talet om författare att man med Barthes talat om 

”författarens död”, är det uppenbart att intresset snarast är på uppåtgående. Självbiografier och 

biografier är storsäljare, författarens roll som kändis blir allt tydligare, och många levande 

författare är inte sena att utnyttja det genom en genomtänkt mediehantering.2 Detta kan tyckas 

väsensskilt från 1800-talet, men alltihop handlar om vem som tar plats i det offentliga samtalet, 

och bygger på värderingar kring sådant som sanning, frihet och publik. 

          Trots att även forskningen intresserat sig för författares roll i samhället och offentligheten 

gäller det sällan de fall då de tar klivet in i fiktionens värld. När en konferens om författarrollen 

på film ordnades vid universitetet i York 2010 var det troligen första gången detta diskuterats i 

större skala. Ändå säger det mycket om vår syn på författare hur de framstår i ett medium som 

inte främst är deras eget men som når en bred publik. 

           I denna studie diskuterar jag två moderna TV-dramer, August från 2007 och Selma från 

2008, i relation till den moderna författarroll som utvecklades under senare delen av 1800-talet 

och som i hög grad påverkar vår syn på författare idag.3  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bo Bennich-Björkman, ”Författarkarriär och litteraturfunktion i det äldre svenska samhället”, Litteratursociologi, red. Johan 
Svedjedal och Lars Furuland, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 352. 
2 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, Författaren som Kändis, Roos & Tegnér, Malmö, 2011, s. 9-15. 
3 Bennich-Björkman, 1997, s. 347. 
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1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte kan delas upp i två grundläggande frågeställningar. För det första är jag 

intresserad av hur de två TV-dramernas skildring förhåller sig till den moderna författarroll som 

skapades kring sekelskiftet 1900, och för det andra av vilken funktion författaren får i den fiktiva 

handlingen. Min hypotes är att det finns drag i den moderna författarrollen som gör den till en 

attraktiv protagonist på film.4 Jag tror att författarrollens idémässiga bagage i form av frihet och 

sanningssökande skapar många möjligheter att illustrera samhällskonflikter. Vad gäller valet av 

analysmaterial tror jag att Selma Lagerlöf och August Strindberg är väl lämpade som exempel på 

hur författarrollen, kallet såväl som yrkespraktiken, kan gestaltas. De är Sveriges kanske mest 

kända författare genom tiderna, och SVT:s juldramer å sin sida når en stor publik och är ett 

etablerat koncept och medium. Tidigare har andra kända svenskar, exempelvis Bellman och 

Gustaf III, porträtterats.  

1.2 Avgränsningar 

Det bör kanske understrykas att denna uppsats inte handlar om författarens roll i text sådan den 

diskuterats av Barthes, Foucault med flera. Den författarroll jag syftar på är den yttre som äger 

rum på platser skapade av andra: författaren som objekt, inte subjekt, som något iscensatt, inte 

något iscensättande. Jag vill också påpeka att jag inte i någon större utsträckning avser att jämföra 

tv-dramernas skildring av August Strindberg och Selma Lagerlöf med andra bilder av samma 

författare. Hur diskurserna kring dem skapats, förändrats och tolkats genom tiden är förstås 

intressant, men här handlar det om att fokusera deras yrkesidentitet på ett mer generellt plan. Jag 

vill klargöra att jag med begreppen August respektive Selma konsekvent avser de fiktiva 

dramakaraktärerna, inte de historiska personerna August Strindberg och Selma Lagerlöf. 

 

1.3 Teori och metod  

Jag gör en närläsning av bilder, scener och handling för att undersöka hur rollerna Selma och 

August framställs och används. I analysen använder jag mig av David Gedins avhandling Fältets 

herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet från 2004. Gedin beskriver 1880-

talets utveckling mot en författarroll med förväntningar på sig att vara självständig, rebellisk och 

en sanningssägare fristående från samhällets maktinstitutioner.5 De nya författarna bröt tabun 

genom att tala om klass, sex, äktenskap, kyrkan och hyckleriet i det gamla samhället. Samtidigt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Begreppet ”film” avser här fiktiva framställningar i filmmediet såsom långfilmer, TV-serier och dramer gjorda för TV. 
5 David Gedin, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet, Symposion, Stockholm/Stehag, 2004, s. 330 f. 
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som de för det blev illa sedda av en stor del av den borgerliga publiken och kritiken, kämpade de 

för att bli erkända. Dels individuellt, men de ville också förnya innehållet i begreppet ”god 

författare” till att ha med oberoende och samhällskritisk ”sanning” att göra.6 Som modell för att 

beskriva denna typ av omdefinierande av värde och status använder sig Gedin av Pierre 

Bourdieus fältteori. Enligt denna kan kulturella områden betraktas som fält, där olika grupper och 

individer strider om något de alla bryr sig om. I striden används så kallat symboliskt kapital, varav 

enligt Gedin i en hänvisning till Donald Broady menar att ”’kulturellt kapital’ förmodligen [är] det 

mest betydelsefulla, eftersom det av majoriteten […] uppfattas som mer värt än andra former av 

symboliskt kapital”.7 En grupp som kan ge en annan kapital i form av exempelvis erkännande 

kallas konsekrationsinstans. Bourdieu, och Gedin, gör också skillnad på autonoma och icke 

autonoma fält, där ett fält är autonomt om konsekrationsinstanserna till största del finns inom 

fältet. Exempelvis kan ett litterärt fält beskrivas som autonomt om det inte är beroende av 

godkännande från folk utanför det, som en bred publik till exempel.8 Jag använder mig av 

Bourdieus teori utifrån Gedins tillämpning på det sena 1800-talets Sverige. 

         I analysen av vilken roll författaren får i handlingen använder jag den kände kanadensiske 

professorn Northrop Fryes ”Theory of Modes”. I denna essä i Anatomy of Criticism från 1957 

beskrivs ett sätt att kategorisera berättelser utifrån hur deras huvudpersoner förhåller sig till 

övriga karaktärer, sin omgivning samt läsare/betraktare. I en utveckling av en passage från 

Aristoteles Poetiken menar Frye att historier skiljer sig åt beroende på om ”hjälten” är sämre, 

bättre eller på samma nivå som läsaren. Detta kan verka omodernt, men behöver inte vara det 

om man inser att det inte handlar om moral, menar Frye, utan om handlingsutrymme: 

In literary fictions the plot consists of somebody doing something. The somebody, if an individual, is the 
hero, and the something he does or fails to do is what he can do, or could have done, on the level of the 
postulates made about him by the author and the consequent expectations of the audience. Fictions, 
therefore, may be classified, not morally, but by the hero´s power of action, which may be greater than 
ours, less, or roughly the same.9 
 

Frye urskiljer fem olika kategorier (modes), vilka bildar en nedåtgående hierarki baserad på 

hjältens (hero) förhållande till sin omgivning. På den första nivån är huvudpersonen överlägsen 

till sitt slag både i förhållande till andra karaktärer och till sin omgivning. Så är fallet exempelvis i 

gudaberättelser, en historietyp som av Frye kategoriseras som en myt (myth). På nästa nivå är 

personen inte av ett annat slag, men väl överlägsen i grad i förhållande till både andra karaktärer 

och omgivning. Denna kategori berättelser innefattar till exempel folksagorna, som utspelar sig i 

en värld där de vanliga naturlagarna upphävts. Även om huvudpersonen är en människa, en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Gedin, 2004, s. 378. 
7 Gedin, 2004, s.14 f. 
8 Gedin, 2004, s. 16. 
9 Northrop Frye, ”Historical Criticism: Theory of Modes”, Anatomy of Criticism, Princeton University Press, Princeton och Oxford, 
1990 (1957), s. 33. 
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dödlig, har den ofta övermänskliga förmågor, superkrafter, därtill. Denna nivå kallar Frye romans 

(romance). På den tredje nivån, den högmimetiska (high mimetic) är huvudpersonen överlägsen i 

grad till andra karaktärer men inte till sin omgivning. Denna person är en ledare, skriver Frye, 

som har ”authority, passions, and powers of expression far greater than ours, but what he does is 

subject both to social criticism and to the order of nature”.10 Det är den vanliga typen av tragisk 

eller episk hjälteskildring. På nästa nivå, lågmimetisk (low mimetic), är huvudpersonen istället på 

samma nivå som läsaren och andra karaktärer. Så är fallet i realistisk fiktion och även mycket 

komedi – ”hjälten” är alltså ingen hjälte i ordets upphöjande betydelse, utan någon att känna igen 

sig i. På den sista nivån, den ironiska (ironic), står huvudpersonen lägre än läsaren och andra 

karaktärer. Detta behöver inte betyda att personen är dummare eller har lägre moral, utan helt 

enkelt att hens handlingsutrymme är begränsat så att läsaren får en känsla av att ”looking down 

on a scene of bondage, frustration, or absurdity”.11 För att kunna applicera Fryes modell på de 

berättelser jag studerar låter jag begreppet omgivning (natural environment) motsvara samhället 

eller det kulturella fältet. 

 

1.4 Tidigare forskning  

Även om studier kring biografier och författaridentiteter har funnits under längre tid, tycks det 

vara först på senare år som forskningen fått upp ögonen även för filmens författarporträtt. Detta 

ämne tangeras av flera större forskningsfält inom såväl film- som litteraturvetenskap, och 

diskursanalys, litteratursociologi och biografisk litteraturforskning är alla områden inom vilka 

man kan behandla författarroller och teoretiskt skulle kunna behandla även dessa på film. När det 

gäller just den yttre författarrollen rör studier dock vanligen levande författare och/eller 

författares sätt att iscensätta sig i media. Ett färskt svenskt exempel på sådana studier är 

essäsamlingen Författaren som kändis från 2011. Där tar Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, 

författare till bland annat Fenomenet Björn Ranelid och Hamlet eller Hamilton?, ett brett grepp om 

författaren som mediefenomen idag i Sverige. De diskuterar aktuella exempel på kända författare 

och dessas offentliga uppträdanden, men den historiska översikten över författares kändisskap är 

relativt kort. Ändå står det klart att utvecklingen där författaren blir en kändis i egen rätt, 

jämförbar med stjärnor inom till exempel musik eller film, sammanfaller i tid med utvecklingen 

av vad David Gedin kallar en modern författarroll.12  

         Den enda svenska studie som mig veterligt finns om författare på film ingår just i Författaren 

som kändis. I studien, med titeln ”Selma Lagerlöf som TV”, behandlas tre olika TV-satsningar som 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Frye, 1990 (1957), s. 34. 
11 Ibid. 
12 Forslid och Ohlsson, 2011, s. 44. 
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sändes av SVT 2008 i samband med 150-årsjubileet av Lagerlöfs födelse, varav en är juldramat 

Selma. Forslid och Ohlsson väljer här att fokusera på skildringen av Lagerlöfs privatliv samt hur 

dramat togs emot när det sändes. De intresserar sig alltså för förhållandet mellan dramat och den 

biografiska personen, inte hur dramats bild förhåller sig till mer generella författarroller eller 

skildringar av yrket.  

       Andra studier som anknyter till förra sekelskiftets författarroller, dock utan särskild koppling 

till film, är Andreas Nybloms avhandling Ryktbarhetens ansikte, om Verner von Heidenstams 

kändisskap, och Anna Nordlunds avhandling Litteraturvetenskaplig analys under hundra år – åtta sätt 

att läsa Gösta Berlings saga från 2008. 

       Lite större är temat författare på film i den anglosaxiska och tyskspråkiga världen, något som 

inte minst visas av det digra programmet för en endagskonferens arrangerad av film- och 

litteraturprogrammet vid University of York våren 2010.13 Under en dag samlades forskare från 

framförallt Storbritannien och USA för att diskutera vad man uppfattar som ett tydligt ökat 

intresse för författare på film. Som exempel tar man nya filmer med huvudpersoner som William 

Shakespeare, Jane Austen, Virginia Woolf, Iris Murdoch, Sylvia Plath, Truman Capote, Franz 

Kafka och John Keats. ”This cultural phenomenon” skriver man, ”prompts a re-examination of a 

long and varied history of cinematic engagements with literary lives, literary processes and other 

forms of authorial creativity, both historical and fictional.”14 De föredrag som hölls vid 

konferensen, framförallt med fokus på filmer om anglosaxiska författare, men även vissa med 

bredare teman, är tänkta att resultera i en antologi. Redaktör är professor Judith Buchanan vid 

film- och litteraturprogrammet i York, som även är initiativtagare till konferensen. 

        I avhandlingen Literarhistorische Filmbiographien: Autorschaft und Literaturgeschichte im Kino 

analyserar Sigrid Nieberle hur ett antal kända manliga författare porträtteras på film. Nieberle har 

valt att fokusera på skildringen av författarnas privatliv samt filmbiografiernas relation till deras 

historiska liv, på ett sätt som hade kunnat göras även gällande skrivna biografier.  

      Ett annat tyskt exempel är Marius Nobachs uppsats Der Schriftsteller als filmischer Protagonist im 

Zeitalter der Postmoderne, framlagd vid universitetet i Köln 2009. Nobach undersöker fyra 

anglosaxiska långfilmer varav tre har en fiktiv författare som huvudkaraktär, för att se hur 

postmoderna teorier såsom Barthes Författarens död kan ha påverkat den filmiska skildringen av 

författare. Framförallt fokuserar analysen på författarnas personlighetsdrag och hur dessa 

förhåller sig till de postmoderna teoretiska författarrollerna, med fokus på sådant som 

dekonstruktion och detronisering av författaren. Även om detta skiljer sig från det romantiska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 University of York’s hemsida, the Film and Literature Programme in association with the Centre for Modern Studies 
http://www.york.ac.uk/media/modernstudies/WriterProgHighRes.pdf. Senast besökt 11/12 2012. 
14 Program för konferensen The Writer on Film,: Screening Literary Authorship, 25 mars 2010. 
http://www.york.ac.uk/modernstudies/conferences/writer-on-film/ 
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och samhällsförbättrande rollspektrum jag undersöker är det intressant att Nobach visar att spår 

av samhällets författarroller kan hittas i film.15 

I ett bredare perspektiv kan nämnas forskningsnoden FIFFI – Författaridentitet och författarförsörjning 

i Sverige, ca 1810-2010 vid avdelningen för Litteratursociologi vid Uppsala Universitet, som samlar 

forskning kring författares roller, samhällsfunktion och försörjning.  

1.5 Disposition 

Jag kommer att göra motsvarande en närläsning av vardera drama, det vill säga analysera sådant 

som repliker och bildspråk, utifrån Fryes och Gedins teorier. Efter ett inledande sammandrag av 

handlingen delas varje analys upp i fyra underkategorier: Skrivande och strävan, Det kulturella fältet, 

Publiken samt Hjälten i handlingen. Därpå diskuteras båda dramerna tillsammans, varpå följer en 

sammanfattning och en slutreflektion. 

 

2. August  

I juldramat August från 2007, med manus av Peter Birro och i regi av Stig Larsson, skildras i två 

nittiominutersavsnitt den unge August Strindbergs (Jonas Karlsson) liv i Stockholm på 1870- och 

80-talen. Handlingen är en blandning av stycken ur Strindbergs verk, fiktiva såväl som förment 

självbiografiska, samt verkliga händelser och nya påhittade scener. Dramat beskrevs på SVT:s 

hemsida som följer:  

                          Året är 1876 när tittarna möter August. Han är ung, fattig och refuserad, på randen att ända 
sitt liv. Han är en explosiv och intensiv människa som lever i kärlek och uppror. En modern 
människa med behov av att bli någonting stort. Han söker sitt öde, men hur långt kan man 
kompromissa med passionen, drömmarna och idealen utan att förlora sin själ?16 

 

2.1 Handling  

Den unge August har fått sin pjäs Mäster Olof refuserad. Han hotar att ta livet av sig, men räddas 

av sin vän Olle Montanus och sin grupp av vänner vari de flesta är konstnärligt aktiva. Han 

umgås även med den prostituerade Beda. August försöker ett tag bli läkare, men misslyckas, han 

blir vräkt och svälter, och hans svåra relation till sin konservative pappa som han är ekonomiskt 

beroende av ställer till det. Han gör allt för att få sin pjäs spelad, men misslyckas och tar sig 

istället in i tidningsvärlden vilket för en stund ger honom en position i Stockholms kulturliv. 

Societetsdamen och pianisten Ina vill presentera August för mäktiga människor, något August 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Nobach, Marius. Der Schriftsteller als Filmischer protagonist im Zeitalter der Postmoderne. Eine Analyse ausgewählter Filme. Universität zu 
Köln, GRIN verlag für akademische Texte, Köln/Norderstedt, 2009, s. 82 f.	  
16 ”Jonas Karlsson spelar Strindberg”. SVT:s hemsida www.svt.se, artikel publicerad 10/1 2007, senast besökt 10/12 2011, nu 
borttagen. 
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dock har blandade känslor inför då det innebär att fjäska för överklassen. Hans 

samhällsengagemang är radikalt, och dilemmat ställs på sin spets en kväll då August är på middag 

med Ina och det pågår demonstrationer utanför. I del två arbetar August, efter att ha fått sparken 

från Dagens Nyheter, istället på Kungliga biblioteket för att tjäna sitt uppehälle. Han har givit 

upp tanken på sin pjäs och tänker istället skriva en roman som ska ”avslöja alla lögner”. Bland 

vännerna tätnar spänningarna sedan målaren Sellén börjat måla porträtt och sälja sin konst till 

hovet. Han vinner även ett stipendium som Olle vill ha. Samtidigt umgås August med 

adelsdamen Siri von Essen och hennes make Carl Gustav Wrangel, och känslorna mellan Siri och 

August blir allt starkare. De motarbetas av Siris mamma som är rädd för en skandal, men när Siris 

make inleder ett förhållande med hennes kusin ser de sin chans och Siri bryter sig loss ur 

äktenskapet. Samtidigt tar dock Olle livet av sig, och August börjar äntligen skriva på den stora 

roman han lovat sin vän. Romanen Röda Rummet ges ut och blir en stor framgång och triumf. 

2.2 Skrivande och strävan 

Redan från början blir det tydligt att August har en passionerad relation till sitt skrivande. I 

inledningsscenen hotar han att ta livet av sig på grund av Kungliga Dramatiska Teaterns 

refusering av hans pjäs. Samtidigt som han står med snaran runt halsen räcker han dock sitt 

manus till en av de polismän som kommit dit för att stoppa honom, med motiveringen att det 

vore ”ansvarslöst” att låta manuset ”hamna i orätta händer”. Inte bara skrivandet utan den 

färdigskrivna artefakten är alltså en avgörande del av honom själv, rentav en aspekt av hans 

identitet. Samma tanke bekräftas i andra änden av dramat, då August i slutscenen talar med Siri 

om Röda Rummet och deklarerar att om hon föraktar den boken, föraktar hon också honom.  

      I en annan nyckelscen sitter August och Olle i en tom grav på kyrkogården, och i samtalet 

utspinner sig en typ av ideologisk programförklaring och filosofisk självbeteckning.  

Olle: Varför skriver du? Jag undrar för jag frågar mig samma sak hela tiden. Varför målar jag?  
August: Minns du som barn? Hur människor…kallar en för elak…om man vågar säga sanningen? 
Olle: Mm. 
August: Mm? ”Du är så elak”. Det sa min far alltid till mig när jag förklarade att någonting dåligt var dåligt. 
Olle: Ja, det minns jag. 
August: Eller också så…sa han att jag ljög. ”Du ljuger”. Fick jag höra. Så fort jag öppnade munnen. (Paus) Så jag 
lärde mig att tiga. Som alla andra. (Paus) Men nu vill jag inte tiga längre! 
 
Genom det speciella i denna scens fysiska situation händer flera intressanta saker med dialogen. 

Eftersom de är berusade och från början har ramlat ned i graven, börjar scenen i det låga, det 

Frye kallar ironic mode. Det är en absurd situation där hjältarna, även August, för en stund är 

löjeväckande. Desto större blir kontrasten till det allvarliga och viktiga samtal som sedan följer. 

Utanför samhället, på en mörk och skyddad plats, talar de om stora drömmar och idealistiska 
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ambitioner som lyfter dem till en nivå där de i grad är bättre än andra människor men samtidigt 

inte kan rå på sin omgivnings hårda lagar – den högmimetiska nivån. Deras ambitioner 

kanaliseras genom skrivande och målande, och dessa saker blir i jämförelse med fyllan, mörkret 

och misären laddade med höghet och drömmar.  

      Enligt David Gedin var en viktig del i de nya författarnas självbild under 1880-talet 

ungdom.17 De ville uppfattas som en ny generation som bröt gamla tabun, och som kämpade för 

ett nytt bättre samhälle.18 August, liksom de flesta av hans vänner, upprörs över kyrka, stat, 

korruption, fattigdom, klasskillnader, könsförtryck och ”sedlighets”-tabun, och mycket av 

handlingen drivs framåt av hans kollision med dessa begränsande faktorer i omgivningen. Han 

skriver argt om kungen, upprörs av korruptionen i kulturvärlden och kämpar med de fattiga mot 

överklassen. August är radikal av instinkt, förklarar han för Ina, eftersom han ”är underklass”. De 

institutioner som representerar makten, såsom hovet, samt föreställningen om sedlighet 

representerad av Siris mamma, var för åttitalisterna viktiga i föreställningen om vad man kämpade 

mot.19  

       På ett privat plan vänder sig August mot sin fars traditionella uppfattning om hur man lever 

sitt liv, och försöker dessutom forcera alla hinder för att få leva med sin älskade. Men samtidigt 

som strävan för August alltså är ideologisk, är den också personligt karriäristisk. I en scen där 

August arbetar på Kungliga biblioteket och baron Wrangel är på besök, går de tillsammans längs 

hyllorna och följande dialog utspinner sig:  

Wrangel: Jag känner mig nästan som en barbar härinne. Ja ni förstår, jag har inte läst en enda bok i hela mitt liv. 
August: Jomen det är nog bara för att ni är född i en känd och aktad familj, baronen. Ni har aldrig behövt läsa 
någonting. Men är man fattig och utan namn, då är kunskap och hårt arbete enda vägen ut. 
Wrangel: Och…vart är ni på väg då herr Strindberg med all er ”kunskap”? 
August: Upp. 
Wrangel: Upp? 
August: Ja naturligtvis. 
 
August brinner alltså för att berätta, men även för att bli erkänd. Han vill, kort sagt, ”upp” från 

den plats där han saknar möjlighet att nå ut med sitt skrivande. Eftersom August är en idealist 

som vill upphäva gränserna mellan samhällsklasser, blir det problematiskt då han för att nå ut 

tvingas fjäska för makthavare och societetspersoner. Det sätt på vilket han inte vill att samhället 

ska fungera, måste han själv fungera för att nå ut med sin samhällskritik. Han kan inte 

förkroppsliga den fria författaren förrän han lyckats som författare. Här bekräftas den 

högmimetiska nivån, där hjälten trots sin överlägsenhet är låst av omgivningens regler. Samtidigt 

ger detta upplägg, där rebellen står emot men samtidigt mitt i samhället, upphov till dramatiskt 

effektiva dilemman. I Augusts navigering för att uppnå sin strävan att nå ut, är det därför viktigt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Gedin, 2004, s. 135. 
18 Gedin, 2004, s. 376 f. 
19 Gedin, 2004, s. 80 och 378. 
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att visa att han är karriärist på rätt sätt. Även om han lika mycket som andra vill bli känd och 

erkänd, har han en stolthet i att behålla sitt oberoende.  

         På sitt första uppdrag som reporter ska August bevaka invigningen av en ny järnväg till 

Norrland, där kungen ska klippa bandet. På vägen till invigningen går August bredvid en äldre 

journalist, som menar att man efter tillräckligt lång tid i yrket förstår att ens roll i själva verket 

mest är den av referent. ”Vi skriver vad hans majestät säger”, menar han, en hållning vars 

uppgivenhet förstärks av Augusts svar. ”Jag trodde” säger han, ”att det var en journalists första 

plikt att skriva inte vad människor säger, men vad de verkligen menar?” Även om detta sägs 

apropå det journalistiska uppdraget och inte ”diktarens”, menar jag att man kan se det som en 

programförklaring för Augusts skrivande överlag. Vid denna tid var den manligt kodade roll som 

kallades ”litteratör” ofta flytande mellan skönlitteratur och journalistik.20 

        Augusts vassa penna riktad mot maktinstitutioner ger honom slutligen sparken från 

tidningen, men samtidigt förlänar hans skrivande honom Siris beundran. När Siris mamma för 

Siri förklarar att hon hört att August har ett ”förfärligt rykte” eftersom han ”skrivit en förfärlig 

pjäs, som är både osedlig och djupt omoralisk”, tydliggörs skrivandets samband med sociala 

hierarkier och maktpositioner. När Siri svarar att pjäsen tvärtom är ”ypperligt moralisk”, visar 

hon dels på ett annat moralbegrepp, och tydliggör dels för sin mamma, och genom henne hela 

societeten, hur nära hon står August.  

        En annan typ av strategisk användning av det fiktiva skrivandet antyds när Siris mamma vid 

ett tillfälle föreslår att August ska ta med hennes dotter som en romankaraktär, något han 

avfärdar. Hon tycker även att han ska ”använda sin fantasi” som ”pjäsförfattare” för att i verkliga 

livet arrangera och motivera sin av henne önskade flykt från stan. Då August vid ett tillfälle själv 

hänvisar till denna ”fantasi som pjäsförfattare” är det dock i en uppgiven ton av självförakt. 

         Så vad innebär ”sanningen” i August? Vad är det som ska berättas, och som genom att det 

är ”sant” motiverar skrivandet? I en bemärkelse handlar det om just avslöjande, sanning till 

skillnad från lögn. Denna typ av sanningssträvande åskådliggörs till exempel vid 

järnvägsinvigningen.  Lika viktig är dock en mer djupgående, självpåtagen uppgift, vilken visas 

bland annat i Augusts och Olles diskussion i graven. Detta handlar här om att säga den inre, 

individuella sanningen, som komplement till den kollektiva. Som August säger: att ”skriva hur allt 

är, bakom alla fasader”. Vilka problem detta kan innebära socialt blir tydligt till exempel i ett 

hätskt meningsutbyte med Sellén, där August som kontrast till Selléns förmenta publikfrieri 

hävdar att han själv bara skriver sådant ”han själv vill se skrivet”. Att ändra sin pjäs efter andras 

tycke, vilket Sellén hävdar att August gjort, är enligt detta synsätt uppenbart en stor synd.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Gedin, 2004, s. 73 och 378. 
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       För att August ska vara värd att se upp till kan han inte som Sellén sälja ut sig utan 

betänkligheter, och i avgörande ögonblick måste han välja rätt för att visa vem han verkligen är. 

Så sker exempelvis då August är på en fin middag med Ina samtidigt som det pågår 

demonstrationer på gatorna. Att mingla med rätt personer kan hjälpa honom att få sin pjäs 

spelad, men samtidigt kämpar folket mot överklassen. När August på detta sätt ställs inför ett val 

mellan övertygelse och karriär, följer han det förra och ansluter sig till folket. Hans övertygelse är 

orubblig oavsett vad andra tror: ”det värsta med att misslyckas” säger August till Olle på ett ställe 

”är att de som föraktar oss tror att de har rätt” (min kursivering). Alltså: skrivandet är ett medel 

för den politiska kampen såväl som för personlig karriär. Men målet med all kamp, på alla nivåer, 

är att föra fram sanningen. Vilket därför slutligen också blir skrivandets mål. 

 

2.3 Det kulturella fältet 

I TV-dramat August skildras ett samhälle med mycket spänningar och ojämlikhet, i vilket 

kulturlivet på många sätt har en viktig roll. Enligt David Gedin fanns under 1880- och 1890-talet 

ännu inget autonomt svenskt litterärt fält.21 Fältets aktörer är tvärtom beroende av instanser 

utanför det, exempelvis en bred publik och fält utomlands, för att legitimeras och finansieras.22 

Det senare visas i August exempelvis genom omnämnande av namn på utländska storheter, som 

när Augusts pappa hånfullt menar att Dramaten aldrig skulle ”spela Strindberg istället för Moliére 

eller Schiller”, eller när August själv säger att han vill skriva ”som Balzac eller Dickens”.  

Utöver sådana referenser är det litterära livet i August så uppenbart beroende av andra 

konstformer, att frågan är om man inte borde tala om ett allmänt kulturellt fält. Att fältet har 

internationella kopplingar visas inte minst av Augusts och Olles planerade Parisresa samt av det 

faktum att Ina och Siri är från Helsingfors, men i samtliga fall är det uppenbart att gränserna 

sällan går just mellan olika konstformer. Tvärtom hänger i August utövare och utövande av olika 

konstformer intimt ihop, och samtidigt som August rör sig på arenor där texten är det viktiga 

umgås han därmed också med personer och institutioner som är mer inriktade på bildkonst, 

teater eller musik. Två av hans vänner, Sellén och Olle, är bildkonstnärer. August bor under en 

stor del av dramat med Olle, och de få gånger man ser August skriva befinner sig denne också i 

rummet, inte sällan målande, varför skapandet kan sägas ske i en typ av salongsmiljö. En annan 

vän till August, Rehnhjelm, är aspirerande skådespelare, Siri drömmer om att bli skådespelerska 

men förvägras detta av sin makes ställning, och Augusts första ambition i dramat är inte att få sin 

text tryckt utan spelad på scenen. Augusts bror Axel är violinist som tvingas försaka sitt kall för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Gedin, 2004, s. 16. 
22 Ibid. 
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pappans drömmar, och den middag August går på för att träffa rätt folk genom Ina, som är 

pianist, är arrangerad av italienska operasällskapet. Slutligen kretsar kollisionen mellan folk och 

överhet kring avtäckningen av en skulptur, uppenbarligen ett mycket prestigefyllt evenemang.  

       Även om vi här ska fokusera på författare anser jag alltså att de övriga kreativa personer som 

omger August, och deras sätt att hantera sitt skapande, har stor betydelse. Dels för hur de ser på 

honom och vilka värden de därmed laddar, eller inte laddar, honom med. Olle målar ett porträtt 

av August och använder alltså sina uttrycksmedel för att sanktionera honom, och när August rör 

sig runt i samhället följer ofta flera vänner med honom. Bilden av en hop män i hatt är en helt 

annan än den av en ensam, och man får intrycket av att det är en generation som bryter fram, inte 

bara en individ. Genom filmiska bilder förmedlas alltså intrycket att August har stöd, något som 

inte minst blir betydelsefullt vid symbolisk forcering av byggnader, såsom Dramaten. Att August 

har en grupp kreativa människor runt sig som ständigt håller med honom, är på hans sida och 

tror på honom, är av betydelse.23 Utöver sådan ömsesidig sanktion tjänar de andra kreativa 

karaktärerna också som parallellöden till Augusts och ger, genom sina sätt att verka inom fältet, 

perspektiv på hans. August verkar omutlig i jämförelse med Sellén, privilegierad eftersom Axel 

aldrig fått chansen, hårdhudad eftersom Olle är så känslig, ostrategisk när Ina utnyttjar 

möjligheterna och seriös när Siri vill festa. I relation till andra förstår vi vem han är, och i relation 

till honom vilka de är. Hur det går för honom betyder något för många fler, som tror på honom 

och representeras av honom. Såväl Olle som Axel blir på olika sätt martyrer för sin konst, men 

får viss upprättelse genom att August, den starkaste bland dem som de alltid trott på, slutligen 

lyckas. Vid det sista samtalet kvällen innan Olle skjuter sig, säger denne till August: ”vi väntar 

fortfarande på den där romanen.” ”Jag ska skriva den Olle! Jag ska det” svarar August, och enda 

gången tittaren ser August sitta ensam och skriva är när han, strax efter Olles självmord, börjar 

skriva på Röda Rummet. Då vankar han efter första meningen omkring i rummet, drar händerna 

genom håret och är uppenbart uppe i varv i sitt tänkande. Tanken att August skriver Röda Rummet 

delvis för Olles skull är inte långsökt, och bokens framgång tjänar i någon mån som upprättelse åt 

Olle vilket inte minst blir tydligt i att denne parallellt, efter sin död, får sin första publicitet som 

konstnär. Att August måste antingen lyckas eller gå under framstår som tydligt tidigt i dramat, 

inte minst genom sättet att skildra de som tror på honom och de som inte gör det. De senare är 

generellt obegåvade och småsinta och har nått sin position genom kompromissande, kontakter, 

cynism och andra tvivelaktiga strategier. Olle och Sellén måste bli godkända av en man som 

”aldrig hållit i en pensel”, och August missar en chans att få hjälp att sätta upp sin pjäs eftersom 

han inte smörar tillräckligt för en grevinna som känner en teaterdirektör.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Gedin, 2004, s. 17 f. 
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          Att det inte råder meritokrati inom fältet, och att man därför inte kan inrikta sin strävan 

enbart på att meritera sig innehållsmässigt, står klart. Dramatenchefen refuserar Mäster Olof men 

väljer att sätta upp ett pekoral han skrivit själv, Bröllopet i Ulvåsa, och detsamma gäller inom 

bildkonsten, där det inte råder någon tvekan om att Olle är bättre än Sellén och alla de andra som 

får stipendiet. De är konstens motsvarighet till medelmåttan Hedberg inom teatern och den 

gamla journalisten på tidningen: varje viktig samhällsinstans representeras i dramat av en konkret 

person. Redaktören, kungen, teaterdirektören, bibliotekarien, förläggaren, Siris mamma och 

fadern gör alla genom sin förekomst abstrakta samhällsstrukturer till åskådliga vendettor.  

       I samtliga fall är personerna äldre än August, och alla dessa parallella spår av tradition mot 

förnyelse förstärker intrycket att det är här striden står. Av alla dessa skäl framstår Augusts brist 

på framgång inom fältet som resultat av systemfel, eller rentav korruption, och hans kamp som 

rättfärdig. Att det samtidigt är främst inom fältet som den koleriska och lätt maniska sidan av 

Augusts personlighet kommer fram, blir i och med den svartvita skildringen av dess korrupta 

hierarkier begripligt. Ett hätskt meningsutbyte med Frans Hedberg avslutas av August med orden 

”vi kanske ses – i min nästa pjäs!”, och vid ett annat tillfälle talar han med ödesmättad röst om 

för tidningsredaktör Wall att denne ”inte är värd annat än förakt”. Här är det tveklöst så att bilder 

av den historiske August Strindberg påverkat skildringen, men bilden skiljer sig inte från generella 

bilder av den samhällsomstörtande, folklige och samtidigt genialiske författaren, utan 

förkroppsligar dem snarare.24 

 

2.4 Publiken 

Under senare delen av 1800-talet, när författarna ville bryta sig loss från beroende av traditionella 

maktinstitutioner, blev de i praktiken beroende av en bredare publik istället.25 Samtidigt som de 

ville utmana den borgerliga smaken, var gränsen mellan just en borgerlig allmänhet och den 

köpstarka läsande publiken flytande.26 Därmed skapas intressanta konflikter för den som bestämt 

sig för att tjäna ”folket”, en typ av konflikt som diskuteras så öppet i August att dramat i den 

bemärkelsen är ett idédrama. Redan i en av de första scenerna förs ett samtal om huruvida det är 

viktigast att sälja eller att skapa ”sann” konst, varvid Sellén står för det förra och August för det 

senare. Här är alltså marknadsförfattandet något ont, representerat av Sellén, men samtidigt som 

August vänder sig emot denna typ av anpassning är föreställningen om en bred publik central 

även för den position han önskar sig. Detta eftersom hans identifikation med arbetarna innebär 

att han vill försöka föra dessas talan. Detta visas konkret inte minst när han reser runt som 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Gedin, 2004, s. 379. 
25	  Bennich-Björkman, 1997, s. 352.	  
26 Gedin, 2004, s. 334. 
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fattigläkare med doktor Borg och när han under demonstrationen tar stryk för folkets sak. Att 

August vill föra de fattigas talan även i sitt skrivande står klart när han i tidningsartiklar häcklar 

kungligheter och ständigt påminner om arbetarnas viktiga roll i byggandet av samhället.  

         Det är alltså viktigt att förstå att när Sellén talar om att anpassa sig efter publikens smak 

talar han om den högborgerliga publiken, de som betalar. Selléns publikfrieri är alltså bara 

ytterligare en variant av att vara makten till lags, medan Augusts handlar om att vara en röst åt en 

stor fattig befolkning som under rådande samhällsordning inte får komma till tals.  

Men är denna befolkning verkligen desamma som Augusts publik? Nja, en del av denna är förstås 

”tidningsläsarna”, vilka uppenbarligen inte alltid uppskattar det August gör, något som visas av 

redaktörens rädsla att mista dem. De enda som i dramat visar konkret uppskattning för Augusts 

skrivande är hans vänner Olle, Axel, doktor Borg, Ina och Siri, varav samtliga tillhör antingen en 

kulturellt aktiv eller ekonomiskt stark grupp, och därför inte kan tjäna som exempel på de breda 

folklager 1880-talets författare ville nå och representera. För att detta dramas August ska uppfylla 

sin roll som folkets man är det därför, när Röda Rummet når ut i stora upplagor, mycket viktigt att 

visa att den anses relevant av folk av alla samhällslager. Därför får vi också se, i en av dramats 

triumferande slutscener, att boken läses högt av en familj i en stuga vilka August tidigare mött 

som fattigläkare. Dessa ger, tillsammans med de prostituerade inklusive Augusts gamla flamma 

Beda som också läser boken, ett förkrossande intryck av en mycket folklig framgång. Den riktiga, 

fattiga, folkliga publiken är behagad, och därmed är Augusts författande enligt den idealistiska 

författarrollen motiverat.27 Att ha framgång hos publiken står i det ideala fallet också i 

motsatsförhållande till att ha det hos makten, något som illustreras av kungens missnöjt plirande 

uppsyn då han bläddrar i boken, samt i Augusts dialog med sin bror precis innan Röda Rummet 

publiceras.  

Axel: ”Tänker du lämna din tjänst?”  
August: ”Ja, jag tänker bli en fri författare!”  
Axel: ”Men vad ska du leva av?”  
August: ”Det ordnar sig alltid. När Röda Rummet kommer ut blir jag i alla fall tvungen att lämna landet.” 
 

2.5 Hjälten i handlingen 

Gemensamt för alla parallella kamper August för – politiskt, privat och litterärt - är att han 

framstår som driven och passionerad. I alla kamperna blir han också på olika sätt en hjälte vilket, 

anser jag, kan illustreras av Fryes mimetiska nivåer. På det idémässiga plan där han kämpar för 

”sanningen” lever August efter andra lagar än andra och är därmed annorlunda till sitt slag. Som 

benådad författare är han en romantisk hjälte, överlägsen i grad till alla inom fältet, vänner som 

fiender, och slutligen också till systemet vilket visas av att han lyckas. Som politisk skribent är han 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Gedin, 2004, s. 16. 
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en högmimetisk ledare, överlägsen människor men utan makt att bryta, för att inte tala om 

förändra, strukturer. Som förälskad ungdom är August lågmimetisk och allmängiltig, och slutligen 

dyker han ibland, när han hamnar i situationer som är ”frustrerande eller absurda” ner och blir 

vad Frye kallar en ironisk hjälte.28 Genom att driva handlingen framåt på alla dessa sätt samtidigt, 

bryter August mot normer. Den osäkerhet detta ger upphov till kan illustreras av Siris mammas 

kommentar till August som person och författare. ”Jag blir inte riktigt klok på er herr 

Strindberg”, säger hon. ”Ni skriver som om ni hade ert hem i rännstenen, men samtidigt är ni 

den mest förfinade och väluppfostrade unge man jag någonsin råkat.”  

       Den fria författaren får mycket riktigt en speciell position genom att i ett samhälle som 

bygger mycket på klass ha oklar eller flytande klasstillhörighet.29 August strävar alltså på flera 

plan, såväl personligt som kollektivt, efter att komma fram i och samtidigt avslöja systemet varav 

en del är den hierarkiska kulturvärlden. När han i dramats triumferande slutscener når framgång 

är det på grund av saker han skapat men också på grund av hur han hanterat sitt skapande och sig 

själv. Han har tvingats utnyttja systemet, men samtidigt är det sanningen han slutligen skrivit. 

Men vad är det egentligen som uppnåtts? I slutet av dramat har de facto ingenting i samhället 

förändrats, det finns ingenting som tyder på att systemet som förtryckte August utvecklats så att 

det skulle vara lättare för en ny begåvad ung man att slå igenom. Det som hänt är bara att just 

han fått en plats i solen, som en man som uppfyller samma roll som de andra fast bättre. Kampen 

motiveras alltså genom att framställas som allmän, men triumfen den resulterar i är individuell. I 

och med detta stannar författaren inte i det mytiska och heller inte i det romantiska spektrat, utan 

landar på den högmimetiska nivån. Detta eftersom han trots att han till sin grad står över sina 

medmänniskor inte förmår bryta sig loss ur eller förändra sin omgivning. Som Nina Björk skriver 

i Lyckliga i alla sina dagar: ”Meritokratin – individuell position efter individuell prestation – är en 

dröm om social rörlighet. Men inte en dröm om jämlikhet.”30 

 

3. Selma 

I juldramat Selma från 2008, med manus av Åsa Lantz och i regi av Erik Leijonborg, skildras i två 

timslånga avsnitt Selma Lagerlöfs författarskap och kärleksliv. I den första delen har Selma 

(Helena Bergström) just publicerat Gösta Berlings saga: i den andra, som utspelar sig 14 år senare, 

ska hon just ta emot Nobelpriset. Enligt SVT:s reklam är dramat baserat på de kärleksbrev mellan 

Selma Lagerlöf och Sophie Elkan som offentliggjordes 1990. I samband med att Selma sändes 
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blossade en debatt upp där dramats biografiska giltighet ifrågasattes.31 Jag väljer dock att endast 

behandla det som ett narrativ, och lämna frågan om fiktion eller biografi därhän.  

3.1 Handling 

Selma har publicerat Gösta Berlings saga och befinner sig på hotell på Sicilien tillsammans med 

flickvännen Sophie Elkan. Där finns också konstnärerna Marie Kröyer och Carl Larsson, 

belgaren Alexis Sluys med fru, och den svenske affärsmannen Axel med frun Anna och lille 

sonen Nils. Handlingen utspelar sig under en dag från morgon till kväll. Selma har fått en fin 

recension av den kände danske kritikern Georg Brandes för Gösta Berlings saga, och Kröyer 

föreslår att man firar med middag på kvällen. Hela dagen är sedan en upptrappning mot kvällens 

urladdning av spänningarna i sällskapet. Dessa inkluderar Sophies affär med Alexis Sluys, Axels 

elakhet mot sin fru och son vilka Selma försöker hjälpa, samt Selmas flirt med en italiensk 

prostituerad, Matilda. Del två utspelar sig under ett dygn 14 år senare då Selma just ska ta emot 

Nobelpriset i Stockholm. Hon vaknar på hotell med flickvännen Valborg Olander. Det framgår 

att Selma ska jobba med sitt Nobeltal, men att hon har två olika versioner. I matsalen stöter hon 

på en pojke som ger henne en gammal utgåva av Gösta Berlings saga – som Selma gav till Anna 14 

år tidigare. Det framgår att Nils, vars son pojken är, stal hennes brev när han bodde hos henne 

efter föräldrarnas död. Nu vill Nils hämnas eftersom han skyller Annas flykt från Axel på Selma. 

I samband med dessa konflikter anländer Sophie till hotellet, och hennes och Valborgs 

konkurrens om Selma blir tydlig. På gatorna eldar män upp varandra mot Selmas Nobelpris, som 

de ser som en eftergift åt suffragettrörelsen, och Nils hotar Selma med att publicera hennes och 

Sophies gamla kärleksbrev, vilket skulle avslöja henne som lesbisk, om hon inte gör om sitt 

Nobeltal till en hyllning till sin far. Även om Valborg försöker få Selma att hålla ett modigt tal för 

kvinnorörelsen, som hon först tänkt, ger Selma efter. Hon undviker en skandal genom att hålla 

ett falskt tal och få tillbaka sina stulna brev. Efter ceremonin går hon dock i hemlighet till det rum 

där hennes gamla mor inkvarterats, förklarar att det i själva verket är henne hon har att tacka för 

allt, och lägger Nobelmedaljen i hennes hand. 

3.2 Skrivande och strävan 

Dramat inleds med en text om ”otukt” ur brottsbalken från 1864. Det framgår snabbt att Sophie 

och Selma är ett par, och temat förbjuden kärlek är därmed etablerat. Samtidigt presenteras 

Selmas intellektuella verksamhet i och med att hon, medan Sophie sover i deras vackra rum, i 

fläta och vit nattsärk och i skenet av en oljelampa, sitter och skriver. Man hör skrapet av pennan, 
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som övergår i en soluppgång över havet. Generellt är i Selma skrivandet en aktivitet som på detta 

sätt sköts i vackra miljöer, med vackra verktyg och i vackra kläder. Vid ett tillfälle skriver hon 

faktiskt sittande på en sten framför havet med blåsande hår och kjol. Det finns inte som i August 

desperation i skrivandet, utan snarare något bortomvärldsligt. Selmas nattliga skrivande knyter an 

till en individcentrerad författartradition, medan dess övergående i en vacker naturbild 

understryker det sköna, romantiska.32 Samtidigt som dessa scener verkar lyxiga i sin skönhet, kan 

Selmas skrivande ibland tyckas tvångsmässigt. Hon får en rynka mellan ögonbrynen och 

försvinner in i en annan värld. Detta beteende kan uppenbarligen utlösas av såväl tankar som 

känslor, det senare exemplifierat av att hon senare på kvällen, efter att ha varit med Matilda, 

genast sätter sig och skriver koncentrerat. 

          I Selma, precis som i August, existerar huvudpersonens strävan på många plan, men det som 

här först blir tydligt är det privata. Selma älskar Sophie och vill ha henne för sig själv, vilket 

innebär att hon vill leva bortom samhällets relationsnormer. Men inte bara det lesbiska temat 

utan även öppna förhållanden diskuteras implicit, i och med att Sophie vill ha älskare och Selma 

söker bekräftelse hos Matilda. Selma är i alla relationer lojal med det hon anser rätt, men ryter till 

när det verkligen bränns. Artighet, sken och konvention är saker Selma i ord många gånger 

fördömer, men samtidigt ägnar hon sig själv åt dem. Hon visar inte för någon annan i sällskapet 

att hon och Sophie är ett par, även om många nog anar det. Endast mellan fyra ögon säger hon 

till Anna att denna kan lämna sin man, och endast efter många turer frågar hon Axel varför han 

är så elak mot sin son. 

           På samma sätt tycks Selmas skrivande i första delen vara något som sköts i skymundan, i 

ensamhet. De gånger det tas upp är det av någon annan varvid Selma ler och svarar artigt, men 

hon tar själv aldrig upp eller pratar om det. ”Folk vill gärna tro” svarar hon på en direkt fråga från 

Anna, ”att man skriver om det verkliga”. Underförstått: det gör man, det vill säga hon, inte.  

Så vad vill Selma egentligen med sitt skrivande? De samhällsförändringar som skulle behöva 

komma till stånd om alla skulle kunna leva som hon – kvinnans frigörelse, sexuell öppenhet – 

förefaller hon i del ett inte att vara engagerad i på ett större plan. Har hon då över huvud taget 

någon annan ambition med sitt skrivande än att ha en rolig och lukrativ sysselsättning medan hon 

ägnar sig åt sitt privilegierade privatliv utanför normen? Bryr hon sig, kort sagt, om samhället? 

Svaret på den sista frågan är, anser jag, tveklöst ja. Att Selma visar sitt engagemang på andra sätt 

och på andra plan än August betyder inte att hon är mindre engagerad. För att förstå vad som 

driver Selma och hur detta förhåller sig till de stora samhällsfrågorna hjälper det, tror jag, att 

betrakta de andra aktörerna i dramat som på ett plan allegoriska. Till skillnad från August är Selma 
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nämligen till stor del ett kammarspel, där få aktörer i enskilda samtal blottlägger motsättningar 

mellan samhällsgrupper genom sina relationer. Axel, den elake, brutale affärsmannen, 

representerar i dramat en destruktiv, bakåtsträvande kraft i samhället. Han är rädd för kvinnlig 

framgång, elak mot sitt barn och sin hustru, han värderar pengar högt och är okunnig om kultur. 

Att Selma inte genast går in i en strid med Axel utan hellre talar med Anna i enrum tyder på ett 

försök att kringgå maktstrukturer och vara osynlig hellre än att blottlägga sina avsikter. Selma 

producerar inga skandalösa tidningsartiklar eller ”förfärliga” pjäser, men hon hjälper Anna och 

vill hjälpa Nils, och ställer sig i detta på ett tydligt sätt på de svagas sida i samhället. Även om 

hennes verk i sig inte innehåller något tydligt subversivt, blir hon därför, och hennes fria position 

vilken tillkommit genom skrivandet, ett sätt att göra själva författarpositionen subversiv.33  

          I Selmas och Valborgs diskussion i del två, framför spegeln på Nobeldagens morgon, blir 

det tydligt att Selma själv är medveten om denna aspekt av sitt författarskap. Hon säger här 

tydligt att hon inte vill reduceras till en ”liten sagotant” eller ses som ”ofarlig”. När Selmas 

position inom fältet gått från att vara bekväm och privat till upphöjd och därmed mer synlig, blir 

alltså även hennes strävan tydligare. Genom den makt som ett Nobeltal ger i sin kraft att nå ut till 

många, tvingas Selma fundera på vad hon ska använda den makten till. Hon tvingas bekänna färg, 

visa var hon står. Att Selma har två Nobeltal och först i sista stund bestämmer sig tydliggör vilket 

dilemma detta utlöser inom henne. Valborg talar om hur viktigt talet är, Selma har en chans att 

tala till ”hela svenska folket, till hela världen”, något som ”kan förändra allt.” ”Det är det jag är 

rädd för”, svarar Selma, som på ett plan alltså vill fortsätta att leva i skymundan. Samtidigt säger 

hon till sina närmaste i enrum hur skönt det vore att ”för en gångs skull få säga sanningen”, ett 

uttalande som kanske bara avser hennes yttre livs konvention men som också skulle kunna avse 

hennes skönlitterära verk som då framstår som lek och spel. Vilket det än är har Selma kommit 

till en punkt där hon är beredd att ta ett steg ut och föra fram de konventionsbrott, som är 

avgörande för hennes privatliv, på den arena hennes verk förlänat henne. Precis som August har 

hon här chansen att avslöja samhällets lögner, att berätta hur allt egentligen är. I detta 

representerar hon många och många kommer att påverkas av hennes val, något hon är medveten 

om. I motsats till Valborg anser Sophie dock att Selma är vansinnig som ens funderar på att hålla 

ett ”sant” tal. ”Har du alldeles förlorat förståndet?” utbrister hon när hon läst det. ”Det här är ju 

en pamflett, en stridsskrift! Du kommer att förstöra din karriär!” ”För att jag säger sanningen?” 

undrar Selma: ”att kvinnor klarar sig lika bra utan män?” Ja, menar Sophie, det är inte värt det. 

Om Selma håller det här talet är hon slut som författare, dels på grund av själva talet men även 

för att breven ju då genom Nils skulle komma ut och deras förbjudna kärlek avslöjas. Sophie 
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menar att ingen skulle läsa Selmas böcker i framtiden då – ”de skulle inte minnas författaren utan 

ett missfoster.” Selmas båda flickvänner, som får representera varsin sida av konflikten inom 

henne, presenterar här varsin möjlighet att leva som intellektuell kvinna på den här tiden. Valborg 

blir den modiga kompromisslösa, Sophie den konventionella som vill att utvecklingen ska gå så 

sakta att hon själv slipper skada. Att Selma slutligen går på Sophies tryggare linje kan inte minst 

förklaras av Sophies sätt att använda verkens djupare mening som argument. Genom att hävda 

att det om Selmas läggning kom ut skulle vara slut med många kvinnors läsning av hennes 

böcker, appellerar hon till Selmas lojalitet med sina läsare såväl som den egna karriären. Selma vill 

med sitt Nobeltal egentligen ”för en gångs skull säga sanningen”, nämligen ”att kvinnor klarar sig 

utan män” - men vågar slutligen inte. ”Att skriva är mitt liv” medger hon för Sophie, ett liv det 

uppenbarligen är värt att offra mycket för.  

 

3.3 Det kulturella fältet 

På hotellet i första delen av Selma bildas ett tillfälligt litet kulturellt fält vari handlingen utspelar 

sig. Sophie är liksom Selma författare, och Marie Kröyer och Carl Larsson är konstnärer. Båda de 

senare målar av Selma och konsekrerar henne därmed genom sin konstform, samtidigt som de 

har en inomfältlig konflikt där de underkänner varandra. Ingen kulturellt aktiv i gruppen kritiserar 

dock Selma, tvärtom påminner de henne ständigt om hur fantastisk hennes bok är och hur vacker 

och begåvad hon är.34 Selma behöver aldrig själv föra sitt skrivande på tal, men det görs med 

jämna mellanrum av andra. En intressant aspekt av dramats första del är dock hur det åskådliggör 

den komplexa relationen till kritiken. Att Selma har fått en positiv recension av Georg Brandes 

för Gösta Berlings saga är här upprinnelse till hela handlingen: Sophie blir mycket glad och Marie 

Kröyer föreslår middag för att fira recensionen. Detta visar med all tydlighet på kritikerns 

betydelse, men under middagen driver folk med Brandes. ”Hon har rört självaste Brandes hjärta!” 

säger Kröyer, varpå Carl Larsson till allmänt skratt förvånas över tanken på att han ens har något. 

Kritikern är alltså en viktig maktfaktor, som alla samtidigt vill visa att de har distans till.35 För 

egen del oroar sig Selma mest för att hon inte minns vad som hände den kväll då hon träffat 

Brandes: hon är rädd att hon legat med honom och att recensionen alltså är god på felaktiga 

grunder. Dock får man också veta att anledningen till deras möte var att Selma sänt Brandes 

Gösta Berlings saga, en handling som ju tyder på medveten ambition.  

        I del två, när Selma flyttats ut ur denna relativt trygga grupp och vänliga, privata skildring av 

fältet, blir bilden av henne mer komplicerad. Första tecknet på detta är att Valborg menar, att 
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”den där människan på Carl Larssons målning” – den gamla bild som gjordes i Italien - inte är 

Selma. Denna bild, menar Valborg, hänger ihop med folks missuppfattning att Selma skulle vara 

en ofarlig liten sagotant. Deras samtal framför spegeln på Nobeldagens morgon handlar om 

formuleringsprivilegium, om vem som definierar vem. Eller annorlunda uttryckt: om att den 

sanna, privata identiteten inte är den som syns ute i offentligheten.  

När Selma och Valborg senare rör sig genom staden dyker flera situationer upp som visar olika 

sidor av vem den världsberömda Selma blir på det kulturella fältet. För Marie Kröyer, som de 

möter i en klädaffär och som nu lever som hemmafru och har slutat måla, representerar Selma ett 

bevis på att ett annat liv är möjligt. Kröyer är ett tragiskt parallellöde till Selma, en martyr liksom 

brodern Axel i August, som tvingats ge upp men upprättas genom hjältens framgång. Samtidigt 

finns på gatan utanför Svenska Akademien män som i brandtal utmålar Selma som ett hot. Inte 

för det hon skriver, betonar de, eftersom en ”sagoberätterska från landet” absolut kan ”förtjäna 

lite uppskattning”: däremot är hon farlig som representant för de kvinnliga rösträttskämparna 

och kvinnorörelsen i allmänhet. Här kopplas alltså Selmas person och engagemang loss från det 

hon skriver, som blir en ofarlig värld för sig. Anti-suffragetterna menar att kvinnor ”inte kan 

tänka i de stora banorna” och därför bör ägna sig åt de ”små oviktiga” frågorna, som familjelivet, 

en argumentation som var vanlig under denna tid.36 Samtidigt menar man att det farliga med 

suffragetter är att de splittrar familjer, en paradox som innebär att Selma bedöms som oviktig och 

farlig samtidigt.  

       När Selma slutligen genom Brandes, nu hennes vän, träffar August Strindberg är denna en 

bitter och missunnsam gammal man. Han förminskar först Selma genom att låtsas inte känna 

igen henne, och hånar henne därefter prövande genom att fråga vad hon gör i Stockholm. Hon å 

andra sidan är artig och tycks vilja tona ned sig själv och Nobelmiddagen, varpå August säger att 

han förutsätter att Selma är tacksam över att ha fått växa upp i närheten av en sådan man som sin 

far. Denne var ett självförbrännande geni, menar han, och det är från honom Selma har ”gåvan” 

att ”dikta och skalda”. Selma viftar bort detta men gör det bitskt, medan Brandes och Valborg 

åhör giganternas gnabbande. Den relation som här målas upp mellan de båda åldrande författarna 

skulle om man så vill kunna ses som en viktig symbolisk strid mellan olika litteratursyn och 

författarroller.37 Att den gamle August är bitter och avundsjuk fungerar eftersom han inte är 

hjälte i dramat, utan tvärtom en sidofigur, en av alla som har sina egna skäl att inte tro på den 

sanning hjälten, i detta fall Selma, står för.  

3.4 Publiken 
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För att förstå Selmas relation till sin publik i dramats första del kan man precis som gällande 

strävan ha hjälp av att se de personer som omger henne i symboliska termer. Hennes publik blir 

då, det står snart klart, Anna, som är den enda av de inte kulturellt aktiva personerna som har läst 

Gösta Berlings saga. Anna tar själv upp detta och berättar för Selma att den var ”fantastisk”. Det är 

tydligt att Anna hyser beundran, närmast vördnad för Selma, med ett till en början försiktigt 

beteende som följd. Selma lönar dock sin läsare med vänskap och uppmärksamhet, och låter 

henne förstå att hon alls inte stör. I en scen sitter Selma och skriver vid ett bord fullt av papper, 

men välkomnar Anna fram för att umgås. Anna tvekar, och i denna bild tycks de skrivrelaterade 

artefakterna representera en värld av frihet och oberoende. Att fiktionen Selma skriver har 

betydelse framgår också genom att Axel, i del ett representant för bakåtsträvandet, till synes är 

den enda karaktär som inte har tillgång till en fiktiv värld eller förstår poängen med en sådan. 

Hans hån av Gösta Berlings saga och fiktionsläsning överlag tjänar i och med sin avsändare bara till 

att sanktionera den. Genom Axels tilltagande förakt för Selma och allt hon står för blir det också 

tydligt vad litteraturen kan betyda för en sådan som Anna. Att hon tar sig tid att sitta och läsa 

fiktion för nöjes skull blir en trotsig frihetshandling, ett motstånd mot den förväntan på en 

ständigt tillgänglig hustru och moder som hennes man lägger på henne.38 Mycket riktigt säger 

Axel att hans fru jämt sitter med näsan i en bok, och att detta är slöseri med tid. Hon borde ägna 

mer tid åt sitt utseende istället, menar han. Här blir det tydligt att, som Gedin påpekar, även den 

syn på litteraturen som underhållning och fantasi, vilken under 1890-talet företräddes av till 

exempel Heidenstam, är en utilitaristisk litteratursyn med politiska konsekvenser.39 

På samma sätt som triumfscenen i August då de fattiga i stugan läser Röda Rummet, fungerar Anna 

i Selma som ett folkligt alibi. Det faktum att hon, en enkel fru utanför det litterära fältet, älskar det 

Selma gör motiverar detta inför tittaren starkare än någon annan konsekrationsinstans hade 

kunnat göra.40 Genom Annas behov och användning för Gösta Berling blir Selmas skrivande 

meningsfullt på ett sätt det inte hade varit om Sophie, Marie Kröyer, Carl Larsson och dylika 

personer med eget kulturkapital hade framstått som de enda beundrarna. Med en läsare som 

Anna blir Selma icke-elitistisk, folklig, och precis som i August förstärks denna folklighet även av 

en prostituerad kvinnas intresse för verken, i det här fallet genom att Matilda säger att det är 

”mycket intressant” att Selma är författare. 

       I del två har Selmas publik ökat till en massa. Hon är stor kändis, uppburen och folklig men 

också kontroversiell. Folk vill ha autografer vart hon går på gatorna, och de följer efter hennes 

droska. Samtidigt finns krafter, representerade av bland andra en åldrad August Strindberg, som 
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39 Gedin, 2004, s. 380.	  
40 Gedin, 2004, s. 378. 
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försöker framställa henne som icke-folklig. Under lunchen talar Strindberg om hur han hört att 

det finns ett ”anti-Nobelpris” som i protest mot akademins val av Selma istället vill belöna 

honom själv. Strindberg vill framstå som inte inblandad i dessa planer, som istället ska vara 

resultat av ”folkets” vilja. Han upprepar ordet ”folket” så maniskt att det nästan framstår som ett 

hjärnspöke, och eftersom tittaren vet att det avser anti-kvinnorättskämpar blir det tydligt hur 

olika krafter kan använda begreppet för sina syften. ”Ni verkar höra mycket röster” säger Selma 

apropå vad Strindberg ”hört”. ”Folket, det är det som räknas!” svarar Strindberg. ”Det beror på 

vilket folk man tillhör herr Strindberg.” svarar Selma, men besvarar inte själv följdfrågan vilket 

som då är hennes folk. Dock finns kanske en ledtråd till detta i den korta bit av det ”sanna” talet 

som når tittaren. Selma adresserar här de ”kära läsare” som orkat sig igenom hennes historier. 

Tilltalet alltså är privat, opolitiskt och varmt, precis som relationen till Anna en gång och i linje 

med den bild av nöjesläsaren som växte sig starkare under 1890-talet.41 

 

3.5 Hjälten i handlingen  

I dramats första del är Selma en person som mer blir omtalad än själv talar. Händelser kretsar 

kring henne, men inte så mycket genom hennes handlingar som genom andras apropå henne. 

Marie Kröyer och Sophie ordnar middagen, de andra kommer dit och Carl Larsson inleder samtal 

med Selma och tecknar spontant av henne. Andra använder sig alltså av Selma medan hon själv 

mest iakttar, och hon tycks på så sätt leva i lite av en annan dimension än de andra. I Axels och 

Annas äktenskap får Selma en avgörande symbolisk betydelse bara genom att vara en ogift 

intellektuell kvinna. Friheten i författarrollen ger i detta fall extra tyngd och illustration åt den 

kvinnliga frigörelsen, kontrasterad mot Annas ofrihet i sitt hemska äktenskap. Inte heller i sin 

egen kärlekshistoria är Selma den drivande, utan får tvärtom hantera den identitetskris Sophie går 

igenom. Selma här den lugna som finns i bakgrunden och till och med, på Sophies begäran, på 

sätt och vis regisserar. Det senare sker när Sophie, förtvivlad över att hon inte vet hur hon ska få 

ihop sin affär med Alexis, vädjar till Selmas särskilda förmåga att ”leva sig in” och att veta ”hur 

människor bär sig åt när de ger sig hän”. En förmåga som Sophie menar att hon själv inte har, 

trots att hon också är författare. Det faktum att Selma kan förutsäga Alexis reaktioner tyder på att 

dramat implicit håller med om denna beskrivning, och denna situation är, som jag ser det, enda 

gången då Selma tangerar den mytiska nivån. Detta eftersom hon, med Fryes ord, tycks vara 

annorlunda till sitt slag – en typ Gedin med Bourdieu för övrigt avfärdar som just en myt.42 Övriga 

regelbrott, eller sociala privilegier, inkluderar att Selma inte måste gifta sig, kan resa med en 
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flickvän, få en prostituerad utan att betala med mera: men detta är bara frihet i högre grad än 

andra karaktärer har, inte av ett annat slag, och placerar därmed Selma i ett romantiskt-

högmimetiskt spektrum.43 

          I del två är Selmas handlingsutrymme mer begränsat av omgivningen och hon pendlar 

endast mellan hög- och lågmimetik. På samma sätt som i August är hon en passionerad 

privatperson med kärleksproblem, och samtidigt en politisk ledare som kan påverka många. Axel 

och Nils representerar på ett personligt plan samma krafter som på ett professionellt plan, inom 

fältet, representeras av anti-suffragetterna och den gamle August Strindberg. Dessa män ser alla 

Selma som farlig, och försöker därför förlöjliga henne och allt hon står för.  

Selmas oförmåga att hantera Sophies och Valborgs konkurrens kontrasteras mot det stora 

filosofiska valet mellan de båda talen. Selma har ett stort ansvar, och dramat spinns kring frågan 

om vad hon kommer att välja. I detta dilemma blir Selma en aktiv part på ett sätt hon inte varit 

tidigare, och hennes avsikter uppenbaras. Ska hon välja att ta steget ut trots faran för egen del, 

eller behålla sin trygghet och fortsätta skilja på offentligt och privat? Det blir det senare och 

Selma sviker alltså utåt sina ideal, något som gör henne till en tragisk hjälte, en vanlig 

högmimetisk typ.44 Att Selma till skillnad från August väljer ”fel” kan dock, anser jag, delvis 

förklaras av att hon har mer att förlora, delvis av att hennes val inte är lika svartvitt. Genom att 

resonera kring att många kvinnor inte skulle få läsa Selmas böcker om det kom ut att hon var 

lesbisk, lanserar ju Sophie altruistiska motiv till även det säkra valet. När Valborg uppgivet efter 

Selmas tal undrar vem som nu ska säga sanningen, svarar Selma att någon annan kommer att göra 

det i framtiden. Med detta erkänner hon striden förlorad men menar samtidigt att kriget kommer 

att vinnas, eftersom den riktiga kampen är mycket större än hon själv och utvecklingen inte går 

att stoppa. 

 

4. Slutdiskussion 

I August och Selma porträtteras två författare både som yrkesmänniskor och privatpersoner. En 

stor del av handlingen vävs i båda fallen kring yrkesmässiga situationer och problem, vilket ger 

goda möjligheter att studera hur författarrollen fungerar i handlingen och i ett fiktivt kulturellt 

fält. Samtidigt går det inte att komma ifrån att dramerna till stor del också fokuserar på 

privatlivet. De väver så att säga ihop offentligt och privat, professionellt och sensuellt, på just det 

sätt som de nya författarna ville göra under 1880-talet.45 Detta sätt att bygga författardramer har 
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44 Frye, 1990 (1957), s. 37. 
45 Gedin, 2004, s. 377. 
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troligen flera skäl, varav ett är att det är svårt att i traditionell filmkonst gestalta de inre processer i 

vilka verk blir till.46 Privatlivets turer, men också situationer kring skrivandet, kommer då väl till 

pass. 

        Syftet med uppsatsen har varit att analysera skildringen av författarrollen i August och Selma 

utifrån hypotesen att det finns drag i den moderna författarrollen som gör den till en attraktiv 

protagonist på film. Min frågeställning har varit tudelad. För det första: Hur förhåller sig dramernas 

skildring av författarlivet till den moderna författarroll som skapades kring sekelskiftet? Och för det andra: 

Vad får denna roll för funktion i en fiktiv historia? Vad blir dess roll i handlingen?  

 

4.1 SVT-dramerna och den moderna författarrollen  

För det första bör påpekas att det inte fanns en entydig uppfattning om vad en författare skulle 

vara under 1880- och 90-talen. Tvärtom, just eftersom en ny roll höll på att formas fanns strider 

kring hur en sådan skulle se ut, och det var just i dessa strider rollerna kom till.47 Sådana kamper 

kring dels vad en bra författare är, dels vem som får vara denna bra författare, gestaltas i både 

Selma och August.  

   En viktig generell aspekt av författarrollen, såsom den utvecklades i Sverige under 1880-talet, 

kom dock att bygga på tanken att stå upp mot auktoriteter.48 Gränser skulle upplösas för att 

blotta fel i samhället, och många använde litteraturen som ett av flera medel till 

samhällsförändring. Gränserna mellan privat och offentligt var under attack i syfte att bryta tabun 

och utmana begreppet ”sedlighet”, samtidigt som frågor om klass och könsroller stod högt på 

dagordningen.49 Skrivande om sådana frågor sköttes i tidningar, men också ofta i realistiska 

romaner.50 I August är den kollektiva och samhällsengagerade aspekten av litteraturen tydlig. 

August umgås mycket i sin grupp, och det är ofta inför andra kulturellt aktiva han spelar ut sin 

individualism. Mellan scenerna sätter pappersaktiga vyer över Stockholm handlingen i ett 

sammanhang tids- och rumsmässigt, och kompletteras när det handlar om någon specifik 

samhällsfråga av användning av många statister vilka illustrerar olika samhällsgruppers funktion 

och beteende. Det gäller exempelvis den borgerliga publiken på järnvägsinvigningen, de många 

demonstrerande arbetarna, och de rika på Operasällskapets middag.  

      Under 1890-talet däremot kan, enligt Gedin, en rörelse skönjas från realismen och mot den 

privata läsupplevelsen. Selma skriver sagor för sina ”kära läsare”, och hon säger själv att folk 

gärna ”vill tro att man skriver om det verkliga”. Uppskattning söker hon främst, och får, av 
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50 Gedin, 2004, s. 256. 
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privatpersoner varav vissa som Anna inte är kulturellt aktiva alls. Till skillnad från Augusts 

folkmassor och avståndsbilder blir personerna runt Selma som ett samhälle i miniatyr. De 

representerar olika typer och deras konflikter kan ses som metaforer för motsättningar i 

samhället. Selma blir alltså en mer ”privat” aktör än August, vilket stämmer både med den 

”kvinnliga” författarrollen och 1890-talets.51 Men att Selmas litteratur framställs som 

världsfrånvänd betyder inte att hon skildras som mindre samhällsengagerad än August. Tvärtom 

handlar hennes dilemma om huruvida hon inför alla ska ta ställning i en av tidens stora frågor 

eller ej. Det är också tydligt att andra ser henne som en representant för politiska krafter liksom 

att läsande av hennes böcker i sig kan vara en upprorshandling.  

            I båda fallen är relationen till publiken, såväl som till andra kulturella aktörer, viktig och 

komplex. Hur man hanterar relationerna till andra inom fältet är avgörande för ens framgång, och 

såväl August som Selma tvingas balansera mellan att hantera sin position rätt och att ”säga 

sanningen”. Självklart har dramernas skildring påverkats av diskurser kring de historiska personer 

protagonisterna baserats på, men även om dessa bär namn av verkliga personer får man inte 

glömma att de deltar i fiktiva, nyskrivna historier skrivna för en publik mer än 100 år senare. Jag 

anser det därför osannolikt att manusförfattare, regissörer och skådespelare har lyckats hålla sina 

influenser inom ramen för just de personer karaktärerna baseras på. Tvärtom är det troligt att fler 

bilder av vad det innebär/innebar att vara författare har påverkat skildringen. I drama gör man 

alltid val – av vinkel, ansiktsuttryck, repliker, rekvisita – vilket omöjligt kan bli exakt 

verklighetsbaserat, varför det står klart att det säger något om bilden av författaren generellt. Det 

faktum att de bilder som förmedlas i SVT:s båda dramer i så hög grad överensstämmer med en 

bild av 1800-talets fria, sanningssägande författare, tydliggör därmed att denna bild är allmänt 

spridd och fungerar bra i fiktion. Också om man skulle vilja tolka resultatet som enbart tydande 

på hur bilder av Selma Lagerlöf och August Strindberg kan se ut, är det ändå intressant då de är 

bland de mest kända författarna från denna period och bilder av dem kan antas påverka 

människors bilder av vad det innebar att vara författare då. 

  

4.2 Författarens funktion i berättelsen 

Både August och Selma har i dramerna stormiga, passionerade privatliv. De är personer som 

lever utifrån sina känslor, och som följer sitt hjärta även om det innebär att bryta med samtidens 

relationsnormer. Att placera in en sådan person i ett drama är förstås tacksamt, och eftersom 

sensuell dekadens är en del i vissa kreativa roller är det troligen en delanledning till ökningen av 
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författarskildringar på film. Jag tror dock att det finns ett till minst lika viktigt skäl: det finns en 

dramaturgisk potential i den moderna författarrollen. 

Även om man som Gedin väljer att se skiljelinjen mellan 80- och 90-talen som ett epokskifte, kan 

man knappast neka till att värderingar från det första fanns kvar i det andra och att alltsammans 

ihop finns i den författarroll vi har idag. Begåvningsmyten och myten om sanningssägaren lever 

båda, och åtminstone i fiktion blir de ofta en och samma person vilket är tydligt i Selma och 

August. Båda vill de göra mycket för andra men har också begåvningar som gör dem speciella. Vi 

får se titelrollerna lyckas och misslyckas, och vara alltifrån högt beundrade till älskade till 

föraktade av sin omgivning, ibland har de särskilda förmågor, ibland en frihet som är få förunnad, 

och ibland låses de fast av förtryckande strukturer. För att applicera Fryes mimetiska nivåer, kan 

man konstatera att de rör sig mellan alltifrån den romantiska eller till och med mytiska hjälten ner 

till den fattiglapp i trångmål som befinner sig i en så desperat situation att tittaren inte kan göra 

annat än skratta. Från dessa extremlägen landar dock båda författardramerna till största del i en 

kombination av hög- och lågmimetik. De är speciella och ovanliga människor, som samtidigt gör 

misstag som alla andra. Högmimetisk är den framsynte, begåvade ledaren, lågmimetisk 

privatpersonen med kärleksproblem. Författardramerna tycks i och med denna pendling mellan 

nivåer bli komplexa historier med lika komplexa hjältar, vilka kan föra handlingen framåt på flera 

parallella plan, något som utnyttjas av fiktionen men, anser jag, inte är unikt för den utan finns 

inbyggt i den moderna författarrollen. Flexibiliteten hos denna typ av hjälte rör heller inte bara de 

egna utan också samhällets statusmässiga nivåer, något som visas av att såväl August som Selma 

umgås med alltifrån prostituerade till mycket högt uppsatta personer och allt däremellan. August 

är beundrad av de höga på grund av konstnärens genimyt, och av de låga på grund av idén om en 

folkets sanningsprofet. Han rör sig relativt fritt mellan samhällslagren eftersom dessa tolkar 

författarrollen olika. I Selmas fall är det hennes sätt att leva, samt blotta tanken på en skrivande 

kvinna som tar plats i rummet, som provocerar andra och utmanar strukturer. Författarens 

närvaro kan i båda dessa fall – även utan det hen skriver - sätta ljus på samhällets missförhållanden. 

Författaren konfronteras med samhällets gränser på fler nivåer än andra, och ogiltigförklarar dem 

gärna genom att gå fram och tillbaka över dem. När omgivningen som i dessa fall är ett strängt 

hierarkiskt samhälle eller dito kulturellt fält, kan blotta möjligheten att röra sig mellan nivåer och 

positioner ses som en väg till den högsta, mytiska nivån. Den individ som kan röra sig och handla 

på sätt ingen annan kan, måste ju vara av ett annat slag.  

          En intressant sak med författarrollens fiktiva implementering är just detta hjältens 

handlingsutrymme i omgivningen eller fältet. Författarnas funktion är slutligen att visa oss runt 

bland strukturer genom att utmana dessa, ett utmanande som, oavsett hur det går, implicit 
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skildras som hedervärt och gör dem till hjältar. För att åskådliggöra ett samhälles olika skikt såväl 

som för att väva ihop många handlingsplan är det, tror jag, av dessa skäl mycket effektivt att 

skicka in en författare i handlingen. 

 

4.3 Sanningens hjältar 

Att vara engagerad i samhällsfrågor är en tydlig del i författarnas identitet, och även i konflikter 

som för handlingen framåt. I Augusts fall handlar det dels om engagemang i de fattigas liv som 

fattigläkare, men också om en ”instinktiv” identifikation med det arbetande folket som får 

honom att delta i kravaller. Dessutom kan hans allmänna desperata kamp för att få sitt 

genombrott ses som en symbol för att riva ned gamla förstockade strukturer inom kulturvärlden, 

samt dennas, och medias, koppling till kungamakten. Genom att kämpa för att få tillträde till 

spalter och scener, trots att han inte har de kontakter det gamla samhället kräver för sådant, banar 

han kanske, men bara kanske, väg för ett mer meritokratiskt system som även kan gynna andra.  

Hur som helst hittar han det implicita svaret på SVT:s fråga: nej, en sann författare kan inte 

kompromissa om han inte ska ”förlora sin själ”.  

      I Selmas fall åskådliggörs kopplingen till samhällsfrågor genom privata relationer. När Selma 

uppmanar Anna att lämna sin våldsamme make, och till och med antyder att man inte alls 

behöver gifta sig, utmanar hon tidens bild av vad kvinnors liv kan vara. När hon därtill tar Nils 

parti när han som barn blir misshandlad av fadern, och säger att hon själv ”minns hur det är att 

vara barn”, pekar hon framåt mot en ny tid som ser till barnets rättigheter.  

August försvarar Siri inför Wrangel, Olle inför Sellén, sin dröm inför sin far och folket inför 

överheten. Han har ingen anledning att tiga och lite att vinna på att göra det; hans strävan handlar 

främst om hur han ska få ekonomiska och distributiva medel för att nå ut. Selma å andra sidan 

har en position, men hur hon ska använda den för sanningen är desto mer komplicerat. Hon 

bryter obekymrat mot normer på ett privat plan, men i hennes yrkesutövning finns starka krafter 

som ser henne som ett hot. Även om det hon skriver inte i sig innehåller något revolutionärt blir 

en skrivande kvinna, som är fri och får makt, så farlig att hon måste krossas.  

          I båda fallen tjänar en yttre kamp till att förstärka och förstärkas av författarpersonernas 

modiga, egensinniga individualitet, samtidigt som det är viktigt att skildra författarna som stående 

på ”folkets” sida. Att vara en marknadsförfattare för den breda publiken är inget fel, men 

däremot att stryka makten medhårs. Folket behöver litteraturen, är budskapet, för att 

åskådliggöra orättvisor och hyckleri som i August, eller för att fly en grym verklighet och skapa 

eget utrymme, som i Selma. I båda fallen ger författarna vidare sin frihet till andra genom 

litteraturen, och just därför blir det viktigt att understryka hur älskade de är av en bred publik. Ju 
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mer utsatta och maktlösa människor som läser deras böcker, desto mer motiverat, och sant, är 

författarskapet. 

         Medan det värsta August möts av i form av motstånd är likgiltighet och indraget 

ekonomiskt bistånd, står dock i Selma mer på spel. Starka krafter försöker aktivt att krossa henne 

såväl professionellt som privat genom att ställa dessa två typer av frihet mot varandra. Det är 

möjligt eftersom Selmas privatliv innehåller element - lesbiskhet - som hotar hennes möjlighet att 

utöva sitt yrke om det skulle komma ut. En del av hennes frihet måste därför döljas för att 

skydda en annan.52 Även om Selma under dramats gång stigit och blivit mer etablerad, betyder 

det alltså inte att hennes handlingsutrymme ökat. Tvärtom blir fallet för den hjälte som bryter 

mot normer snarare djupare ju mer hyllad hon är.53 

        Detta dramas stora dilemma handlar om huruvida hjälten ska våga riskera allt genom att 

upphäva gränsen mellan offentligt och privat, en gräns som skildras med skillnader i fysiska rum. 

I de små rummen är Selma en varm och engagerad person, men i de stora där många ser henne 

samlad och konventionell. Ska hon använda den maktposition hon fått genom skrivandet till att 

riva gränsen för att göra en politisk markering i tidens stora frågor, trots risk för personlig 

katastrof? Nej, i rädsla för detta missar Selma chansen, och kan i och med denna eftergift till 

skillnad från August ses som en tragisk hjälte. Samtidigt är det viktigt att hennes falska tal i 

offentligheten inte innebär att hon glömt sanningen, vilken tittarna påminns om genom hennes 

överräckande av Nobelmedaljen till modern. Detta är en nyckelscen, eftersom Selma där, i 

enrum, skapar en helt annan sanning än de flesta i dramat är medvetna om. Att lägga 

nobelmedaljen i den gamla moderns hand blir en ytterst effektiv bild, ett sätt att med en enda 

symbolisk rörelse visa att kvinnor och deras liv varit så mycket mer betydelsefullt än vad som är 

synligt ute i skenet. Med denna enda rörelse visar Selma att hennes inre sanning förblir 

opåverkad, liksom vissheten om att den en dag når ut. 

 

5. Sammanfattning 

August och Selma är historier om författare som navigerar mellan sin inre sanning och 

omgivningens krav och normer. De inre och yttre kamper de för kan på många sätt ses som 

metaforer för en konflikt mellan offentligt och privat, vilket var ett viktigt tema för många av det 

sena 1800-talets författare. För August och Selma har denna strävan dels personliga skäl – att få 

upprättelse och framgång respektive att få visa sig som de verkligen är – men handlar även om att 

vara del i samhällsutvecklingen. Folket ska få se hur samhället verkligen ser ut genom att 
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författaren bryter igenom konventionens och sedlighetens gräns, och för både August och Selma 

är begreppet sanning avgörande. I deras skrivande, såväl som relation till publik, kritik, samhälle 

och vänner, återkommer begreppet ständigt. Det är kort sagt en del av deras självuppfattning och 

avgörande för att de ska fungera som hjältar i dramat.  

          Att Augusts och Selmas vänner gillar det de gör tycks närmast självklart, och att andra 

alltmer får upp ögonen för dem är viktigt för deras karriär. Men för att slutgiltigt dramaturgiskt 

sanktionera det de gör inför tittaren, krävs att folk utanför fältet visar att det har betydelse för 

dem. Detta görs i Selma redan från början genom att Anna älskar Gösta Berling, i August i scenen då 

folket i stugan läser Röda Rummet. Folket är den konsekrationsinstans som gäller för det ultimata 

godkännandet, medan de som inte förstår, eller har förstått längs vägen, är förlorare som tillhör 

en svunnen, korrupt värld. Just den bild som 80-talsförfattarna enligt Gedin ville ge av sina 

kritiker. Det viktiga här är att påpeka att författaren har framtiden för sig och slåss för 

utvecklingen. I Augusts fall leder strävan efter många umbäranden till en triumf, medan Selma 

tvingas att till det yttre stanna innanför gränsen. Dock behåller även hon sin inre sanning och 

övertygelsen om att denna en gång når ut. 

        Även om det på film av flera skäl är vanligt att fokusera på författarens privatliv anser jag 

det högst motiverat att undersöka även hur yrkesrollen framställs och vad detta tyder på och får 

för konsekvenser. Detta för att det inte är någon slump att det är just författare som är 

huvudpersoner, utan tvärtom ett tecken på att allt fler filmskapare ser den dramaturgiska 

potentialen i den rebelliska såväl som den romantiska författarrollen och olika mellanting. Då det 

i dessa moderna författarroller finns många till synes paradoxala sammansmältningar av offentligt 

och privat, maktfaktor och rebell, begåvad och bespottad, kan man med en sådan roll i 

handlingen röra sig relativt fritt mellan mimetiska nivåer. Författare kan vara sanningsälskande 

mytiska hjältar, romantiska diktare, högmimetiska ledare, lågmimetiska älskare och komiska 

fattiglappar i en och samma person, vilket ger dem möjlighet att driva en handling framåt på 

många plan samtidigt. De kan också i och med författarrollens oklara klasstillhörighet röra sig på 

ett sätt andra inte kan i ett klassbundet samhälle. Rörligheten, komplexiteten och flexibiliteten 

hos denna typ av hjälte rör alltså inte bara personliga utan också samhälleliga statusmässiga 

nivåer, och författarna visar genom sin blotta existens på orättvisor i samhället de rör sig genom. 

Det råder alltså inget tvivel om att de författarroller som utvecklades kring förra sekelskiftet 

erbjuder goda möjligheter till framställningar av brytningstider och samhällsförändringar i form 

av individuella konflikter och våndor. Författaren blir en perfekt dramaturgisk kombination: ett 

förkroppsligande av samhällsfrågor och samtidigt en spännande individ, som uppenbarligen är 

mycket lockande för filmskapare. 
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5.1 Slutreflektion 

SVT:s publik är den bredaste tänkbara, och miljoner svenskar såg de båda juldramerna när de 

sändes. Även om forskare anser att olika författarroller utesluter och/eller har löst av varandra 

kronologiskt, är jag inte säker på att denna publik ser det på samma sätt. I populärkulturen 

kanske författarroller kan kombineras fritt till något som fungerar för en riktigt bred publik? En 

romantisk eller mytisk hjälte att förundras över, en högmimetisk ledare att se upp till, en 

passionerad privatperson att känna igen sig i och en komisk person med vilken man kan skratta åt 

(det gamla samhällets) begränsande ramar, allt i en och samma person. Även om SVT:s juldramer 

skildrar tiden kring förra sekelskiftet fjärmar kanske inte heller tidsskillnaden tittaren från 

protagonisten, utan tvärtom? I och med att August och Selma kämpar för att förändra samhället i 

moraliska frågor kring vilka det idag närmast råder politisk konsensus, kan publiken i största 

trygghet identifiera sig med personer som inom berättelsens ram är kontroversiella utan att 

riskera något för egen del.  

Vad får den flitigt använda, komplexa filmförfattarroll som här diskuterats för konsekvenser för 

vår tids bild av vad det är att vara författare? Vad har de alltfler fiktiva bilder av författares 

strävan och handlingsutrymme, som syns på bland annat film, för samband med vår uppfattning 

om författarens roll i samhället? Och hur hänger allt detta ihop med olika sätt att se på vad 

litteraturen är – individualistiskt psykologiskt projekt eller kollektivt politiskt – eller för den delen 

med de moraliska statusskillnader mellan hjältetyper vilka det inte fanns plats för att diskutera här? 

Allt detta och mycket mer är intressanta frågor för framtiden.  
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