
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång 110 1989

Svenska Litteratursällskapet

Distribution: Almqvist & Wiksell International, Stockholm

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa
en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.



REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Lars Lönnroth, Stina Hansson 

Lund: Ulla-Britta Lagerroth, Margareta Wirmark 

Stockholm: Inge Jonsson, Kjell Espmark 

Umeå: Sverker R. Ek

Uppsala: Thure Stenström, Lars Furuland, Bengt Landgren

Redaktör: Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Slottet ing. AO, 752 37 Uppsala

Distribution: Svenska Litteratursällskapet,

Litteraturvetenskapliga institutionen, Slottet ing. AO, 752 37 Uppsala 

Utgiven med understöd av

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet

Bidrag till Samlaren bör vara maskinskrivna med dubbla radavstånd och 

eventuella noter skall vara samlade i slutet av uppsatsen. Titlar och citat 

bör vara väl kontrollerade. Observera att korrekturändringar inte kan 

göras mot manuskriptet

ISBN 91-87666-02-2 

ISSN 0348-6133

Printed in Sweden by

Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1990



Övriga recensioner 151

tionsarsenal också tjäna den dekadenta poesins sak. 
Karl Martens Roman aus der Décadence (1898) gav 
en provkarta på dekadenta förhållningssätt men ock
så på anarkistiska aktioner. Stanislav Przybyszewski 
slog en brygga från anarkism till satanism. Bohemeri
et erbjöd en fruktbar miljö för inbördes kommunika
tion. »Verbrecher, Landstreicher, Huren und Klinst- 
ler -  das ist die Bohême, die einer neuen Kultur die 
Wege weist», förklarar Mühsam i sin uppsats Bohê
me, publicerad av Karl Kraus 1906 i Der Fackel.

Fähnders bok fyller onekligen en lucka i forskning
en kring sekelskiftets tyska kulturklimat. I ett slutav
snitt berör han den fortsatta affiniteten mellan anar
kism och estetiskt avantgarde i anslutning till Walter 
Benjamins stora surrealismuppsats 1929.

UlfWittrock

Conny Svensson: Åttitalet och konstnär sr omanen. 
Doxa. Lund. 1985.

I dessa dagar, då frågan om kulturens utvägar att 
finna ekonomiska överlevnadsmöjligheter diskuteras 
med återkommande livlighet, och då »sponsrings»- 
insatser på skilda områden försvaras eller ifrågasätts 
på tidningarnas debatt- och kultursidor, kan det fin
nas skäl att anlägga ett historiskt perspektiv på konst
arternas förhållande till samhället.

Ämnet inbjuder till många aspekter. Ända sedan 
antiken har författare, bildkonstnärer, skådespelare 
och musiker konfronterats med praktiska och mora
liska avgöranden för att finna en utkomst av sitt arbe
te. Mecenater, förläggare, teaterdirektörer och opera
chefer, men också politiska makthavare -  demokra
tiska såväl som diktatoriska -  har med varierande 
oväld och talang utövat sitt inflytande över konst
arternas villkor; de kulturpolitiska avgörandena har 
utformats efter en mångfald olika principer; publi
ken, den brokiga skara till vilken alla dessa kulturens 
estradörer i olika former utsänder sina locktoner, har 
lyssnat med varierande intresse och insikt.

Till de nämnda, uråldriga yrkesgrupperna har i se
nare tid sällat sig ytterligare några: folk som sysslar 
med press, film, radio och television. För dem gäller 
samma grundläggande problem: förhållandet till fi
nansieringsmöjligheterna, förhållandet till samhället, 
förhållandet till publiken, frågan om yrkesmässiga 
ambitioner och konstnärlig integritet.

Om man tillmäter kulturen -  och de konstnärliga 
områden där den manifesterar sig -  någon betydelse, 
finner man dessa frågor angelägna att belysa och dis
kutera.

Det är därför en viktig uppgift som Conny Svens
son har gripit sig an med i sin bok Åttitalet och konst- 
närsromanen. Han har dock inte anlagt de väldiga 
perspektiv som här antyddes; han har begränsat sig 
till en epok, det svenska 80-talet, en konstart, littera
turen, och ett motiv, bildkonsten. Inom denna ram -  
som alltså representerar ett slags syntes av två konst
arters erfarenheter -  rör han sig med stor säkerhet och 
omsorg, och hans val av period visar sig vara mycket 
givande.

Vad är en »konstnärsroman»? Tommy Olofsson 
inventerade i sin avhandling om bildningsromanen 
och utvecklingsromanen, Frigörelse eller samman
brott? (1981), ett stort antal romangenrer, däribland 
också konstnärsromanen. Han anslöt sig därvid till en 
terminologi, enligt vilken begreppet avser varje form 
av konstnärlig verksamhet (i hans fall författare). 
Svensson väljer en mera begränsad innebörd: »roman 
om bildkonstnär(er)», och hans strävan är att visa att 
det rör sig om »en avskild genre, med karakteristiska 
konventioner och fullt utvecklad typologi» (7).

I två inledande bakgrundskapitel diskuterar förfat
taren den franska konstnärsromanen, med utgångs
punkt i några representativa verk, och sammanfattar 
relationerna mellan konst och samhälle i 1880-talets 
Sverige. Vad som förändrade konstens situation un
der förra delen av 1800-talet var borgarklassens nya 
politiska och ekonomiska roll. Tidigare hade konstnä
rerna -  på gott och ont -  varit beroende av mecenater 
för att få sin verksamhet finansierad, nu gällde det att 
sälja sina verk på en marknad, där de kommersiella 
intressena gick före de konstnärliga.

Hos Balzac, t. ex. i novellen Pierre Grassou (1839), 
finner man ett åskådligt exempel på hur den nya 
situationen kunde hanteras av konstnären. Artisten 
Grassou har, säger Svensson, själv blivit borgare, han 
har »helt underordnat sig sin penningstarka publik» 
(10), han är talanglös men målar de porträtt som 
beställarna vill ha, och som de betalar för. Den synen 
på yrket ger honom inkomster som gör att han kan 
diskutera affärer med sina kunder såsom en jämlike.

I den »typologi» som Svensson -  med modell efter 
den franska konstnärsromanens figurer -  tillämpar 
genom hela sin undersökning, representerar Grassou 
alltså den principióse opportunisten och hans upp
dragsgivare den estetiskt okunnige men ekonomiskt 
välställde materialisten, som köper hans tjänster. Det 
återkommande persongalleriet rymmer också en girig 
och obildad konsthandlare och en konstnär som i 
motsats till Grassou har bevarat sin själ -  han vägrar 
att måla på borgarnas villkor.

Det intressanta med Balzac är att han, kanske som 
den förste, blottlägger konflikten mellan konstnären 
och samhället, demonstrerar hur det seriösa skapan
det hotas av kommersialismen. Svensson ser honom 
som portalfigur till en livskraftig tradition inom den 
franska konstnärsromanen, en genre vars höjdpunk
ter är bröderna Goncourts Manette Salomon (1866) 
och Zolas L Veuvre (1885). Den förstnämnda är »gen
rens klassiker» (15), den senare är det stora exemplet 
på en »naturalistisk konstnärsroman» (31).

I Goncourts roman urskiljer Svensson det para- 
digm, efter vilket han sedan skärskådar sina studieob
jekt. Romanens viktigaste problem är kommersialise
ringen, som utgör ett hot mot konstens integritet; och 
dess persongalleri består av en rad typer, vilka senare 
skall återkomma i ett otal verk inom den genre som 
förf. kallar den franska konstnärsromanen (och dess 
svenska efterföljare). Det är karriäristen, som redan 
Balzac hade observerat; den misslyckade artisten, 
som flyr till teorier och prat i stället för att koncentre
ra sig på sitt arbete -  med våra dagars terminologi 
skulle vi kanske etikettera honom som en »trendnis-
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se», som opportunistiskt hänger med i dagens senaste 
riktningar; bohemen, som saknar egentlig talang och 
som till slut måste välja: antingen social undergång 
eller ett annat, mindre glamoröst yrke; den begåvade 
och principfaste konstnären, som trots samhällets lik
giltighet i det längsta håller fast vid sin självständighet 
och sina estetiska visioner; konsthandlaren, profitö
ren för vilken konsten inte är något annat än ett 
spekulationsobjekt. Ännu en återkommande figur är 
den inkompetente men inflytelserike kritikern; och 
slutligen skildras den okunniga och i grunden oenga
gerade publik, till vilken både konsthandlaren och 
kritikern -  i olika syften -  vänder sig.

Den bild bröderna Goncourt ger av konsten^ vill
kor är pessimistisk och desillusionerad, men på sam
ma gång rymmer romanen ett drag av upproriskhet, 
genom sina beskrivningar av materialismens och 
obildningens verkningar.

Hos Zola drivs pessimismen ännu längre, han 
tecknar med starkare effekter, men man kan, menar 
Svensson, hos honom se flera motsvarigheter till »ty
perna» i Goncourts roman.

Här finns en inbjudan till en diskussion, som förf. 
praktiskt taget helt avstår från. Med den -  i och förlig 
fruktbara -  komparativa metod som han tillämpär, 
kommer mycket av hans resonemang att gälla likheter 
och olikheter mellan enskilda romaner, grad av belä
senhet i tidigare verk eller av kännedom om traditio
nen hos de enskilda författarna. Inte minst infor 
skildringen av de olika konstnärstyperna lockas man 
emellertid mer än en gång att fråga sig i vilken grad 
verkligheten, vid sidan av litteraturen, kan ha spelat 
någon roll som inspirationskälla.

Vi känner ju alla till de flesta av dessa typer även 
från andra fält än konstens, och även utan att ha läst 
ett antal konstnärsromaner; de finns bland oss ännu i 
dag -  karriäristen, pratmakaren/trendnissen, den 
principfaste ... Med den omsorg och överblick som 
karakteriserar denna studie känns det som en brist att 
Conny Svensson inte tar upp denna fråga. Att en 
utförligare utredning skulle ha varit både krävande 
och ganska osäker, bestrids inte, och det är knappast 
en sådan man vill efterlysa; men en tydligare gestaltad 
medvetenhet hos förf. om komplikationsgraden hade 
i detta avseende befriat hans verk från ett drag av 
begränsning i perspektiven, av litterär abstraktion. 
Nu kan diskussionen ibland uppehålla sig alltför ensi
digt kring de rent läshistoriska diskussionerna, röra 
sig exklusivt kring galleriet av fiktiva getalter och 
deras egenheter, som om inte iakttagelser och besvi
kelser ur verklighetens värld också kunde ha gett för
fattarna stoff.

När Svensson, i anslutning till en uppsats av den 
amerikanske forskaren Theodor Robert Bowie 1949- 
1950, vill definiera den franska konstnärsromanen 
som »en speciell litterär genre» (15), är det naturligt 
för honom att något diskutera konstnärsromanen i 
allmänhet, och han påminner om en delvis besläktad 
genre, bildningsromanen. Som exempel på hur di
stinktionen kan upprätthållas väljer han Kellers Der 
griine Heinrich, som han inte vill betrakta som konst- 
närsroman »i samma mening som Manette Salomon 
eller L ’Oeuvre» (39).

Till detta avsnitt vill man erinra om Tommy Olofs
sons avhandling, som ägnar en viktig del av sin dis
kussion åt att särskilja genrerna »bildningsroman» 
och »utvecklingsroman» (två genrer som ofta har 
sammanförts till ett gemensamt begrepp). Man erin
rar sig också att Olofsson klassificerar Kellers roman 
som en »konstnärsroman» (sedan den av Lukåcs har 
bestämts som »desillusionsroman», av Käthe Haesch 
som »bildningsroman» och av Bertil Romberg som 
»utvecklings- och bildningsroman»). Svensson för 
den nu till facket »bildningsroman».

En referens till Olofssons avhandling och en kort 
kommentar till klassifikationernas/genrebestämning- 
arnas betydelse och svårigheter hade varit motiverad, 
utan att boken för den skull hade blivit mer omfattan
de.

I ett kort men nyttigt kapitel redovisar Svensson 
det möte -  den konflikt -  mellan konst och samhälle, 
som utgjorde verklighetsbakgrunden till 80-talets 
svenska konstnärsromaner. De fria konsternas akade
mi, grundad på 1700-talet, var den läroanstalt som i 
praktiken hade monopol på utbildning av artister. 
Problemet har formulerats av Erik Blomberg, som 
citeras av Conny Svensson: »konstakademiernas kris 
var en naturlig följd av den allmänna samhällsomda- 
ningen under 1800-talets början och mitt. Som kung
liga ämbetsverk hade de kommit att representera 
hovets och de högre ståndens intressen, mer än de 
utövande konstnärernas.» (41)

Det var mot dessa stelnade och anakronistiska för
utsättningar som opponenterna riktade sig; Svensson 
talar om det »klickvälde av konservativa artister och 
byråkrater», som härskade i konstakademien (42). 
Med sina belöningar (främst den kungliga medaljen), 
sina prisämnen (bibliska, fornnordiska eller svensk
historiska motiv) och sina stipendier som instrument 
sorterade akademien myndigt artisterna i approbera- 
de och icke approberade. Dess sätt att utöva denna 
verksamhet skapade en växande polarisering mellan 
etablissemanget och opponenterna.

Men de unga konstnärerna -  och konstens utveck
ling över huvud taget -  hämmades inte bara av akade
miens politik; där fanns också, i det borgerliga Sverige 
liksom i det borgerliga Frankrike, en framväxande 
marknadsekonomi, som i allt högre grad gav konst
livet en kommersiell slagsida. Svensson samman
fattar situationen: »Adelsmännen blandas med gods
ägare, direktörer och grosshandlare. Mecenatsystemet 
avlöses av en marknad, och vaktombytet på posten 
som konstens behärskare formulerades oförblom- 
merat i ett anförande vid 1856 års riksdag av en 
grosshandlare Lallerstedt. Han talade då om ’borgar
ståndets skyldighet att i en tid av ökat välstånd och 
tekniska förbättringar värna om kulturen och kons
ten. Samhällsklasserna hade avlöst varandra som 
grundval för konsten, sade han. Aristokratin hade 
gjort sitt, nu var det medelklassens tur’.» (46; Laller
stedt refererad av Sten Karling.)

Ett uttryck för detta intresse var konstföreningarna, 
som därmed blev ytterligare ett »typinslag» i förfat
tarnas bilder från konstlivet. När efterfrågan växte, 
när de materiella förutsättningarna för att köpa konst 
förbättrades, och när allt fler konstnärer utbildades,
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uppstod en överproduktion av artister, som delvis 
kom att engageras i den tillverkning av massproduce
rade bilder, som den tekniska utvecklingen hade ska
pat nya villkor för -  utan att alla dessa artister för den 
skull hade önskat komma till denna bransch. Den 
blev deras födkrok, i stället för det som skulle ha varit 
deras livsuppgift, för att använda en distinktion hos 
Hjalmar Söderberg.

I denna komplicerade konstnärsvärld förhöll sig 
konstnärerna -  liksom deras litterärt skildrade kolle
ger -  på olika sätt. Den mest orubblige försvararen av 
konstens frihet var Ernst Josephson, som till följd av 
sitt uthålliga motstånd lämnade Konstnärsförbundet 
och till slut blev »den store förloraren» (56); oppo
nenter som Carl Larsson, Bruno Liljefors och Anders 
Zorn fick sina publikgenombrott genom två utställ
ningar 1885 i Blanchs salong och kunde därefter i allt 
större utsträckning vinna berömmelse (även i utlan
det) och stora inkomster.

Som reformrörelse misslyckades opponenterna -  
på kort sikt, enligt Erik Blombergs analys, därför att 
det saknades allmänna kulturpolitiska förutsättning
ar. Efter hand var det dock deras idéer och krav 
(inklusive Josephsons) som kom att segra.

*

Det är mot denna bakgrund som Conny Svensson 
sedan övergår till att studera ett antal svenska åttitals- 
författare. Strindberg, Georg Nordensvan och Anne 
Charlotte Leffler ägnas egna kapitel, fem andra förfat
tare behandlas i ett gemensamt kapitel, och ett avslu
tande får rubriken »Från nittital och sjuttital»; (den 
sistnämnda decenniebeteckningen betecknar inte ett 
överraskande kliv tillbaka i kronologin utan syftar på 
1970-talet).

Att bildkonstnärerna och deras förhållanden är ett 
återkommande motiv hos Strindberg förvånar inte; 
det var både genom sin allmänna karaktär och genom 
sin kontroversiella laddning ett tacksamt ämne, han 
hade själv talanger på området, och han kände till den 
litteratur där konstnärslivet behandlades (han skriver 
t. ex. i förordet till Fröken Julie om »bröderna Gon- 
courts monografiska romaner, vilka tilltalar mig mest 
av all nutidslitteratur»). Redan i ungdomsverk som I 
Rom (1870) och Anno fyrtioåtta, förstudien (från 
1875) till Röda rummet, gestaltas konflikter och 
mönster som är gemensamma med den klassiska 
konstnärsromanens.

Men det stora paradnumret, både i Strindbergs för
fattarskap och i Svenssons analys, är naturligtvis 
Röda rummet (som i och för sig som bekant utkom 
1879, på tröskeln till »åttitalet»). Det har inte gått att 
belägga att Strindberg hade läst Goncourt innan han 
skrev sin genombrottsroman, men Svensson prövar 
omsorgsfullt hypotesen att så är fallet. I denna genom
gång (utförd med både vaksamhet, nyanseringsförmå- 
ga och hänsyn till tidigare forskning) ställer förf. de 
två verken mot varandra. Vissa allmänna likheter, 
både i stort och i detaljer, är lätta att finna, samtidigt 
som skillnaderna på en rad punkter är uppenbara. 
Vad denna noggranna inventering leder fram till, är 
en övertygelse hos läsaren att Röda rummet som

»konstnärsroman» (den är ju, som förf. också med
ger, även möjlig att klassificera på andra sätt) i hög 
grad är ett representativt verk i samma tradition som 
Manette Salomon, men att den också -  i viss mån 
därmed -  har motiviska eller idémässiga samband 
med andra författares verk: Balzac {Les illusions per
dues]), Flaubert {L'éducation sentimentale), Alexandre 
Dumas d.y. {L'affaire Clémenceau), Henri Murger 
{Scènes de la vie de bohème). Däremot har Strindberg 
själv förnekat att han ens kände till Zola när han 
skrev Röda rummet.

I sin sammanfattning av avsnittet om Röda rummet 
gör förf. ett par reflexioner som öppnar vidare per
spektiv av det slag som jag inledningsvis nämnde (och 
som man gärna hade sett mer av): »Absoluta termer 
som optimism och pessimism är egentligen föga bruk
bara i samband med Röda rummet och dess gestalt
ning av konstens villkor i samhället. Den kamp mel
lan kultur och pengar som romanen skildrar ingår i en 
ännu pågående process och då kan man heller inte 
tala om något entydigt resultat. Också i dagens kultur
liv kan man möta mäktiga personer av Smiths eller 
grosshandlare Falks kaliber.» (98)

Georg Nordensvan representerar ett annat kynne 
än Strindbergs. Han hade visserligen ett ännu närma
re förhållande till bildkonsten än denne -  han var 
flera år elev vid Konstakademien, och han blev som 
bekant en betydande konstkritiker; men han hade en 
varsammare inställning till de litterära och konstnär
liga motsättningarna. Han ville, säger Svensson, »föra 
förståelsens och försoningens talan», samhällskritik 
behövdes, men den skulle ske i »sansade och måttful
la former som inte stöter motståndarna för pannan» 
(117).

Av hans skönlitterära författarskap har endast en 
bok överlevt: romanen Figge (tillkommen som flera 
berättelser under åren 1886-1890). Enligt Svenssons 
bedömning finns det »knappast något verk som lika 
väl som Figge förtjänar namnet konstnärsroman», så 
som förf. har definierat termen; den ger »en stiliserad 
syntes av svensk konstnärsliv från tiden närmast före 
och under opponentrörelsens framträdande» (143).

I analysen av Figge snuddar förf. vid de samband 
med verkligheten, som jag nyss efterlyste, dock ur en 
relativt begränsad synvinkel: vem som har stått mo
dell för huvudpersonen, den sorglöse, sällskaplige, 
ofta muntre men stundom pessimistiske Figge, som 
går från motgångar och besvikelser till genombrott, 
lyckligt familjeliv och ekonomisk framgång. Norden
svan själv har påstått att »nästan intet» av denna 
gestalt och hans karaktär skulle ha med Carl Larsson 
att göra; Conny Svensson demonstrerar, enligt min 
mening övertygande, att likheterna är betydande -  
samtidigt som han klokt understryker att det natur
ligtvis inte gäller någon »total identifikation» (146). 
(Att redan samtiden såg likheten kan exemplifieras av 
att Anders Forsberg, när han illustrerade en novell 
om Figge i Nornan 1898, gjorde honom påfallande lik 
Carl Larsson.)

Men framför allt ger Figge en representativ bild av 
konstens och konstnärernas villkor mot slutet av 
1800-talet, i ett skede då det gällde att »verka som 
konstnär i ett materialistiskt samhälle med bevarat
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gott samvete» (152). Svensson urskiljer i Nor
densvans roman de flesta av de klassiska figurerna 
och problemen. Där finns opportunisten, i kontrast 
mot -  och i konflikt med -  den naturbegåvade och 
okuvligt idealistiske huvudpersonen; där finns också 
generationsmotsättningarna, den förstelnade konst
akademien, de patriotiska prisuppgifterna, de okun
niga kritikerna, den konventionella publiken, konst
föreningarna med deras eftergifter för marknadskraf
terna ...

Romanen avspeglar också den omsvängning i 
synen på massproducerad konst, som Nordensvan 
genomgick: från en starkt kritisk till en mer balanse
rad och förstående värdering. Och än en gång snuddar 
förf. vid skildringarnas förhållande till verkligheten 
(förutom deras förhållande till varandra): »Definitiva 
svar presenteras aldrig i romanen, naturligt nog efter
som de konflikter som engagerade Figge och hans 
upphovsman inte heller i verkliga livet fått sin lös
ning.» (169) Det är en viktig aspekt, men den utveck
las inte.

Ett av de motiv som återkommer i den franska (och 
den svenska) konstnärsromanen är artisternas förhål
lande till kärlek och familjeliv och de konflikter som 
tycks vara en oundviklig följd av att sådana drag
ningskrafter möter den konstnärliga driften. Hustrun 
blir lätt antingen en oförstående betraktare eller en 
materialistisk pådrivare, som påskyndar mera lättled- 
da artisters opportunistiska böjelser; mera sällan är 
hon själv en utövande konstnär.

Särskilt intressant med Anne Charlotte Leffler är 
därför att hon beskriver den kvinnliga konstnärens 
villkor, som naturligtvis var ännu besvärligare än de 
manligas; till alla deras problem (som hon delade med 
dem) kom bördan av att närmast definitionsmässigt 
vara ifrågasatt och dessutom hindras av äktenskapliga 
och sociala uppgifter. Lefflers egen besvikelse över 
mannens bristande förståelse för hennes författarskap 
återspeglas tydligt i hennes verk.

Hon hade, liksom både Strindberg och Norden
svan, målat i sin ungdom, ehuru med blygsammare 
anspråk, och hade därigenom vissa kunskaper om 
yrket; men hon skilde sig klart från dem i sin konst
uppfattning. Hennes intresse var amatörens, och 
Svensson noterar om hennes beskrivningar av konst
verk att hon är »betydligt mer ytlig och konventio
nell» än de (191).

Svensson visar att konflikten hos Leffler i det vikti
gaste verket, romanen En sommarsaga (1886), i vä
sentlig mån inte gäller olika konstuppfattningar eller 
de problematiska generations- och karaktärskolli- 
sioner som hör till genren; visserligen kan hon skildra 
kontrasten mellan konventionella borgare och fri
gjorda artister -  och även persiflera den enfaldiga 
publiken -  men viktigast är problemen på det känslo
mässiga planet. Det gäller valet mellan konsten och 
kärleken -  naturligtvis i ett annat perspektiv än hos 
de manliga författare som hade skildrat kvinnans/ 
hustruns vanskliga inflytande på konstnärens utveck
ling.

När det gäller Leffler finns inte, som kanske särskilt 
hos Strindberg, möjligheter att kartlägga vad hon 
hade läst, och förf. är medveten om konsekvenserna;

hans avsikt är inte »att till varje pris söka visa, att 
sommarsagans författarinna läst och påverkats av den 
ena eller andra romanen. Den metodiska situationen 
är en annan. Jag placerar in Lefflers roman i en litte
rär tradition, där den genom ämnesvalet tydligt hör 
hemma, och jag vill visa hur hon arbetar med pro
blemställningar som är centrala också för tidigare 
konstnärsskildrare. Det intressanta blir då att i stort 
bestämma hennes förhållande till denna breda ström
ning, inte att i detalj kartlägga hur kontakterna kan ha 
etablerats.» (188)

Man tager kort sagt vad man haver, och med Svens
sons omsorg och omdöme blir även detta kapitel in
tressant och läsvärt, trots att paradigmet och »typolo- 
gin» inte ger samma goda utbyte som på andra håll. 
»Konstnärsromanen» kan, om man så vill, se ut på 
många sätt och ändå bli accepterad som medlem i sin 
genre.

I ett sammanfattande kapitel om »Andra åttitals- 
författare» inventerar Conny Svensson, med samma 
tålamod och konsekvens, en grupp författare för vilka 
konstnärens uppgift och villkor var viktiga frågor, 
men som inte har skrivit så stora eller så centrala verk 
om detta: Ernst Ahlgren, Gustaf af Geijerstam, Hilma 
Strandberg, Amalia Fahlstedt och Mathilda Roos. 
Avsnitten är kortare, materialet magrare, men förfat
tarna behandlas med samma omsorg och noggrannhet 
som i de större genomgångarna. Sambandet med »de 
franska konstnärsromanerna» blir visserligen allt svå
rare att belägga, varigenom förf:s inledande bakgrund 
liksom bleknar bort, men kartläggningen blir i alla fall 
intressant och meningsfull, ty det är hela tiden samma 
problem, konflikter och moraliskt/estetiska avgöran
den som skildras, av en rad skilda temperament och 
talanger.

Här kunde Conny Svensson med gott samvete ha 
avslutat sin genomgång, efter att väl ha fyllt den upp
gift som bokens titel anger. Han bjuder emellertid på 
ytterligare några författarskap i genren -  två nittitalis- 
ter och en sjuttitalist (1970-tal): Axel Lundegård, Per 
Hallström och -  Sven Delblanc.

Det blir förbryllande. De två äldre skribenterna, 
särskilt Lundegård, ansluter sig naturligtvis väl till de 
föregående, även om den angivna ramen får öppna sig 
utan egentlig motivering (i förordet meddelas endast 
att det sker »i kontrasterade syfte») (8). Eftersom 
frigörelsen från mönstret har varit så pass omfattande 
i åtskilliga av de tidigare behandlade verken blir 
»kontrasten» hos Lundegård föga distinkt. Någon 
markant eller dramatiskt tydlig skillnad mellan »åtti- 
talets» och »nittitalets» konstnärsroman demonstre
ras alltså inte, även om Svensson menar att Lunde- 
gårds -  dåliga -  roman Prometheus (1893) till »inne
hållet om än inte till formen avviker [-----] starkt från
den typ av konstnärsskildringar som var vanliga un
der det svenska åttitalet» (265).

Både om Lundegård och om Hallström gäller att 
»den franska realismens typologi lever kvar», men 
»problemställning och tendens är en annan än hos 
föregångarna» (266). »Föregångarna» har dock inte 
lämnat några enhetliga vittnesbörd, mångfalden är 
tvärtom påfallande, och med denna mjuka övergång 
till »nittitalets» konstnärsromaner kunde man lika
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gärna vänta sig ytterligare ett antal verk -  och därige
nom kanske material till en tydligare motsättning 
mellan de två decennierna.

I stället får man, onekligen överraskande, ett »mo
dernt exempel», nämligen Sven Delblancs roman Pri
mavera från 1973. Med tanke på de fasta konturer 
förf. har gett oss i starten, inte endast av konstnärsro- 
manens »typologi» utan också av de ekonomiska och 
sociala epokernas strukturer, hade man snarare haft 
skäl att vänta sig en sammanfattande diskussion om 
det tredje skede som i Sverige har följt efter mecena
ternas och borgarnas; alltså de decennier och den 
kulturpolitiska utveckling, som har präglats av »det 
demokratiska genombrottet» och framför allt av den 
betydelsefulla faktor som kallar sig det socialdemo
kratiska arbetarepartiet. Medelklassen har gjort sitt, 
nu är det arbetarklassens tur -  för att travestera Lal- 
lerstedt. Vad har den gjort av sin uppgift?

Lika väl som grosshandlare Lallerstedt 1856 
»oförblommerat» talade om borgarståndets ansvar 
för att värna om konsten och kulturen, talar i dag 
Bengt Göransson, liksom en rad andra företrädare, 
om sitt partis mål och medel på detta område. Det är 
det tredje skedet som sedan länge har inträtt, med 
andra ekonomiska och klassmässiga förhållanden; 
och med all respekt för Sven Delblanc räcker knap
past detta ensamma exempel för att belysa den ut
vecklingen, efter de gedigna genomgångar och omfat
tande perspektiv som Conny Svensson har gett i det 
föregående.

Boken slutar alltså en smula rumphugget, men det 
beror enbart på att man känner lockelsen av stora och 
intressanta frågor. Det är som om författaren själv 
har haft en förnimmelse av denna lockelse, men med 
en sista disciplinerad åtbörd har hållit fast vid »den 
franska konstnärsromanen» och sin komparativa me
tod. Eller har han inte riktigt varit medveten om 
vilken spännande bok han har skrivit?

I avsnittet om Röda rummet säger han bl. a.: »I 
Selléns gestalt förkroppsligas övertygelsen att konst 
måste vara något annat än att köpa och sälja andliga 
skapelser med vinst. Den attityden är lika viktig nu 
som 1879. Så blir Röda rummet en roman som littera
turhistoriskt och tematiskt sträcker sig tillbaka i ti
den, samtidigt som dess budskap lever vidare långt in 
i framtiden med oförminskad aktualitet så länge 
konsten hotas av en kommersiell nonsenskultur.» 
(99)

Det är en både riktig och viktig reflexion, men den 
görs med stor försiktighet och parallellen återkommer 
sällan; och när en liknande tanke formuleras på bo
kens sista rader sker det med stor stillsamhet. I fil
mens, radions och televisionens tidevarv finns det 
gott om verklighetsmaterial för en fortsättning på 
Conny Svenssons arbete, om dessa medier men även 
om bildkonstens och litteraturens villkor, och det tor
de inte saknas romaner -  konstnärsromaner, med 
eller utan den franska konstnärsromanens figurgalleri 
-  som skildrar dessa förhållanden. Den forskare som 
vill skriva om denna genre och dess verklighet har all 
anledning att för sin inspiration konsultera Conny 
Svenssons bok.

Bure Holmbäck

Egil Törnqvist och Barry Jacobs: Strindberg's Miss 
Julie. A play and its transpositions. Norvik Press. 
Norwich 1988.

Göran Stockenström (red.): Strindberg’s Dramaturgy. 
University of Minnesota Press. Almqvist & Wiksell 
International. (Tryckt i Minneapolis) Sthlm 1988.

Lagom till hundraårsjubileet av tillkomsten av 
Strindbergs internationellt mest bekanta drama Frö
ken Julie har Egil Törnqvist och Barry Jacobs färdig
ställt en monografi över stycket och dess nästan lika 
berömda förord. Dramats internationella ryktbarhet 
och förordets status av intressant naturalistisk pro
gramskrift har gjort det naturligt att publicera denna 
monografi på engelska, även om av bara farten också 
Strindbergs dialog blivit översatt. Det senare kan tyc
kas lite märkligt, eftersom på speciell plats i volymen 
svårigheterna att översätta Strindbergs dialog till eng
elska uppmärksammas med ett antal talande exem
pel. En utväg ur dilemmat hade varit parallella citat. 
Men att boken riktats in mot en internationell publik 
är högst rimligt. På svenska språket finns för övrigt 
redan Lennart Josephsons Strindbergs drama Fröken 
Julie från 1965 och den av Ulla-Britta Lagerroth och 
Göran Lindström redigerade Perspektiv på Fröken 
Julie från 1972.

Fröken Julie är en text som genererat såväl ett stort 
antal iscensättningar som vetenskapliga studier. Inom 
båda områdena har en del hänt som alldeles oberoen
de av jubileet motiverar en ny monografi. Bland an
nat har Gunnar Ollén med hjälp av kriminalteknisk 
expertis etablerat den sannolikt slutgiltiga texten -  
vilken alltså tog 96 år att restaurera. Och vad beträffar 
uppsättningar har t. ex. Ingmar Bergman -  vars verk
samhet inte heller längre är enskild svensk angelägen
het -  gjort sina omtalade uppsättningar på Münchens 
Residenztheater 1981 och på Dramatens lilla scen 
1985.

Törnqvists och Jacobs’ bok rymmer två avdelning
ar. Den första behandlar texten och dess förutsätt
ningar och den senare ‘‘The Transpositions”, dvs. 
textens vidare öden hos översättare och i händerna på 
olika konstnärer i samband med uppsättningar på 
scenen, i radio, i TV, på film, på operan och på 
balettgolvet.

Av de sålunda fördelade 14 kapitlen står Törnqvist 
för merparten: han har skrivit hela andra delen och 
dessutom ett kapitel om förordet, ett om pjäsens pro
blematiska slut och ett om pjäsens inflytande hos 
senare dramatiker.

Barry Jacobs -  professor i Montclair och känd bl. a. 
för en ofta citerad men inte tryckt Harvardavhandling 
med titeln Strindberg and the Problem of Suffering 
(1964) och dessutom översättare av såväl Strindbergs 
dramer som Gunnar Brandells doktorsavhandling -  
skriver om pjäsens bakgrund i Strindbergs författar
skap och i samtida diskussion, om styckets genretill
hörighet och om det intrikata rollspelet i spelet.

Även när författarna upprepar välbekanta sanning
ar slås man av att de uppenbart inspirerats av uppgif
ten. Texten rymmer fortfarande magi och oexploate
rade resurser och något okritiskt festtal är det inte




