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Förord

Utvecklingen vid Linköpings universitet alltsedan högskolans start år
1970 handlar i hög grad om hur enskilda lärare och forskare genom enga-
gerade och kompetenta insatser efterhand lyckats att förädla och utveckla
den 1967 inrättade filialen till Stockholms universitet till en alltmer fullö-
dig filosofisk fakultet. Det första årets 600 studenter fördelade på ett- och
tvåbetygskurser i sju ämnen är att jämföra med dagens 11.000 studenter
upp till fakultetens magisternivåer inom en mängd ämnesområden samt
nära 400 doktorander.

Under 1970-talet intog den strategiska frågan om tillgång till resurser
för forskning och forskarutbildning den centrala platsen på fakultetens
dagordning. Dess arbete kröntes med framgång när man våren 1975 fick
regeringens uppdrag att återkomma med ett förslag till en ”tvärveten-
skaplig och tematiskt organiserad forskning inom flera fakultetsom-
råden”, ett uppdrag som samtidigt öppnade för statsmakternas beslut att
1975 ge Linköpings högskola status av universitet (LiU).

När förberedelserna för starten 1980 av temainriktad forskning och
forskarutbildning gick in i sitt slutskede aktualiserde fakulteten behoven
av en vidgning av dess ämnesuppsättning. År 1979 föreslog man i rappor-
ten ”Bygg Vidare” en utbyggnad med 16 nya ämnen och en breddning av
några redan befintliga. I den förstnämnda gruppen ingick ämnet ”bild-
vetenskap”, ett ämne som ansågs angeläget såväl från grund- och fortbild-
ningsperspektiv som utifrån omsorgen om humanioras lokala forskning-
sanknytning.

Tack vare en anslagsfinansierad utökning av antalet platser på kultur-
vetarlinjen, vartill kom resurser avsatta för en 1977 inrättad enstaka kurs,
”Ting och Bild”, kunde LiU i samverkan med Folkuniversitetet 1985 ut-
lysa ett universitetslektorat i bildvetenskap. I juli samma år hade man
lyckan att till tjänsten rekrytera Bengt Lärkner, en person som i sin gärning
vid LiU mycket väl knyter an till fakultetens inledningsvis nämnda pionjärer.

Under nu gångna tjugo år har Bengt framgångsrikt lett uppbyggnaden,
etableringen och utvecklingen av sitt ämne, numera benämnt ”Konstve-
tenskap och visuell kommunikation.” Flerfaldigt uppmärksammad och
belönad för sina utmärkta pedagogiska kvaliteter har han svarat och sva-



rar alltjämt för centrala insatser både som studierektor i sitt ämne, som
planeringsansvarig för och lärare inom kulturvetarprogrammet och som
verksam inom ramen för universitetets tredje uppgift. Placerad vid den
samhällsvetenskapliga institutionen var han en viktig kugge i olika delar
av dess verksamhet och i det utvecklande samspelet med filosofer, histori-
ker, kulturgeografer, religionsvetare, sociologer och statsvetare. Mycket
tack vare hans insatser blev det ämnesövergripande projektet ”Tidernas
Europa” en synnerligen utvecklande samt för alla inblandade högst min-
nesvärd och stor framgång.

Genom en ändrad institutionsstruktur kom flera ämnen att slås sam-
man med Institutionen för Tema 1996, där ämnet blev en avdelning asso-
cierat till tema Kommunikation. Idag ger avdelningen kurser i konstveten-
skap på A- till D-nivå samt sedan några år tillbaks en kurs med rubriken
Visuell kultur 20p. Förutom detta medverkar avdelningen med kursdelar
i flera program på olika fakulteter inom universitetet.

Denna bok har undertiteln: Sju texter till Bengt Lärkner. Texterna är
författade av personer som på olika sätt varit delaktiga i ämnets utveck-
ling under dessa 20 år: professor Lena Johannesson, Konst- och bildveten-
skapliga institutionen, Göteborgs universitet, tidigare professor vid tema
Kommunikation; universitetslektor Jan Willner, Institutionen för Reli-
gion och Kultur (LiU); universitetslektor Yvonne Eriksson, Konst- och
bildvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, tidigare dokto-
rand vid tema Kommunikation; fil mag Mikael Carlsson, tidigare timlä-
rare vid avdelningen; fil mag Dietmar Mölk, tidigare timlärare vid avdel-
ningen; Anna Bryntorp, doktorand vid tema Mat; Bengt Erik Eriksson,
professor vid tema Mat, prodekanus vid filosofiska fakulteten.

Finansiellt stöd från tema Kommunikation samt Mölk Kompetens AB har
verksamt bidragit till utgivningen av denna vänbok.

Linköping mars 2006

Christer Knuthammar Gary Svensson
Prefekt Universitetslektor
Samhällsvetenskapliga Konstvetenskap och visuell
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Anti-samlarens samling
Tankar om samlandets fenomenologi

Lena Johannesson

Att samla är något man skall akta sig för. Det förstår man redan av de
laddade sammanställningar som ordet dyker upp i och där samlarmani,
samlarnit, samlarvurm och samlardrift hör till de mest negativa. Ibland
går klangen över i positiva tonfall, men även då är det fara å färde. Kring
begrepp som samlarglädje och samlarlusta står en aura av en något oan-
ständig uppsluppenhet, kanske frosseri och under alla omständigheter
brist på kontroll. Troligen är det just inslaget av omåttlighet, som ses som
mest stötande. Det graverande ligger inte i passionen i sig utan i det
ohöljda sökandet efter njutningsrik uppfyllelse.

Samlarens passion riskerar att ses inte bara som förkastlig utan även
som lite löjeväckande i sin kompletteringsiver och barnsliga dröm om att
besegra det ouppnåeliga. I alla fall om det inte omedelbart framgår att det
handlar om ekonomiskt goda investeringar. Detta har bibliofilernas famil-
jer många gånger fått uppleva inför bouppteckningarnas chockerande
låga värdering av det förväntade arvet, hyllmeter efter hyllmeter av böcker
ger sällan tjocka plånböcker. Och hur nedlåtande blev inte Bertil Larssons
i Östra Tommarp stora passion behandlad, när han erbjöd ett antal kom-
muner att få ta emot världens största samling av tomtar, över 50 000 ex-
emplar och noterad i Guinness rekordbok.1  Ingen kommun ville åta sig

1 Ystads Allehanda 3.6 2005, Trelleborgs Allehanda 27.5 2005, Karlshamn
Kommun, Kulturnämndens protokoll KN 4, § 39 Tomtesamling
181.2005, Sjöbo Kommun, Kultur-, turism- och fritidsnämndens arbetsut-
skott, protokoll 54, § 67, Tomtefigursamling, 23.8 2005, Varbergs kom-
muns arbetsutskott Ks au § 273 14.6 2005. Markaryds kommun ställde
sig inte helt avvisande, Utbildnings- och kulturnämnden protokoll 125/
151,§ 106, 15.6 2005, men samlingen såldes slutligen på auktion efter
Bertil Larssons bortgång hösten 2005.
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museiansvaret. Naturligtvis, för ingen annan människa i hela världen kan
få uppleva den förtjusning Bertil Larsson kände varje gång han fann nå-
gon ny liten nisse.

Några gånger har jag räddat mig undan samlarnojan, men jag har varit
mycket nära att fastna. Det som i sista minuten hejdat mig har varit att
möjligheten till vinst och spekulation plötsligt känts så trivial och tröttan-
de.Tänk, att efter att ha gjort ett lyckokast omedelbart behöva sätta igång
och kämpa för att bli av med det! Det ligger något motsägelsefullt i bara
tanken. På annat sätt kan jag inte förklara att jag inte köpte också det
andra bladet ur Frederic Ruyschs anatomi som jag hittade i ett bokstånd
på Piazza Barberini i Rom en höstdag 1972. Priset var en bagatell och jag
gav mig själv utmanande mycket tid att fundera, eftersom jag i min ung-
domliga oskuld och osäkerhet först sprang iväg till Bibliotheca Herziana
för att kontrollera i Thieme-Becker att det handlade om äkta vara.2  Båda
sticken fanns kvar när jag återvände men jag köpte bara det ena, den ma-
kabra men samtidigt rara skelettorkestern på sitt lilla korallberg.3  Att
köpa båda hade varit en hädelse mot såväl min tur som mitt risktagande.

Tidigare samma år hade jag haft en intensiv period av vykortssam-
lande. Därför var jag  lyckligtvis immun och hade i färskt minne insikten
om att jag aldrig skulle kunna göra samlingen komplett och att ingen mer
än jag troligen skulle uppskatta det system jag hade organiserat i mina
pärmar. Också den gången hade larmet gått och alla varningsklockor sla-
gits på. För att begränsa min sökarlusta hade jag därför bestämt mig för
att enbart samla vykort över Uppsala stad och att samlingen endast skulle
få bestå av vad jag sommaren 1972 kunde finna i Uppsalas tobakslådor
och kiosker, missionsbokhandlar etc. Detta kunde jag motivera som en
rimlig metodisk inriktning på ett relevant etnologiskt studium av sprid-
ning, motivfrekvens per stadsdel och per minnesmärke etc. Det blev en
uppsats också så småningom, och det var nog min räddning, för då fick

2 Ulrich Thiemes och Felix Beckers Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart und  Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts, Leipzig 1907-1950, 1978, 1996,
är med sina 37 volymer mellan 1907-1950 och med senare volymer från
1978 och framåt det mest uttömmande internationella konstnärslexikon
som finns tillgängligt rörande klassisk konst och uppdateras kontinuerligt.

3 Ruysch , Frederic Thesaurus Anatomicus, Amsterdam 1709. Frontespiece i
kopparstick och etsning, ad vivium sculpsit av Cornelis Hüÿberts, Neerd.
Taf. 83.
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jag berätta för andra om mina fynd och sedan kunde jag förnöjt sätta
stopp för hela dårskapen.4  Men varje gång någon har frågar om sam-
lingen är till salu blir jag bara så matt. Inte för att där inte skulle finnas
fynd, för det gör det, men vem skulle någonsin kunna sätta ett pris på hur
roligt jag hade den sommaren under mina ständiga cykelturer Uppsala
runt?

Allvarligt talat så är nog just sådana upplevelser ett av skälen till att jag
blivit konsthistoriker. Yrket låter mig få syssla med alla dessa unika och
beundransvärda ting som människor har skapat, utan att jag behöver
tänka på vinst och värde i min kult. Det betyder inte att jag hyser  antipati
mot samlandet, men att jag kan vårda lusten att få göra fynd och i ordets
sanna bemärkelse få vara amatör. Det är väl just däri som motsättningen
jag försöker undvika ligger? I rätten till att få uppleva fyndarförmågans
avspändhet i kontrast till fullständighetsiverns anspändhet. Naturligtvis
överdriver jag samlarvåndans avigsidor: jag har vänner som har avslutat
strålande samlaräventyr med att när ”oseendets” tremor mortis efter någ-
ra decennier satt in helt sonika sälja hela härligheten och så kunnat njuta
av ett nytt kapital.

 Hur som helst: Ulf Linde har i sin underfundiga essä om Gerard
Bonnier,”Samlandet som konst”, skildrat det spänningsmoment som in-
går i förvärvandets konst och där den lite vresiga tävlan mot den egna för-
väntan är större än kampen om vinsten.5  Givetvis jämför jag mig inte med
konnässörer som Gerard Bonnier eller Rolf de Maré, Conrad Pineus, Her-
man Gotthardt, Klas Fåhraeus och Hjalmar Gabrielson eller någon annan
av dessa samlandets giganter i Sverige som Bengt Lärkner ägnat sitt stu-
dium.6  Mutatis mutandis tror jag ändå att jag vet något om samlarfeno-
menets fenomenologi.

4 Johannesson, Lena ”Liten vykortshistoria över Uppsala”, Upplands nations
årsskrift, 35/1972, s. 23 – 43.

5 Linde, Ulf ”Samlandets konst”, Donation Gerhard Bonnier. Red. Nina
Öhman, Årsbok för Statens konstmuseer, Stockholm 1989, s. 11-19.

6 Lärkner, Bengt, Det internationella avantgardet och Sverige 1914-1925,
(diss.),  Malmö 1984; ”Hjalmar Gabrielson - samlare och
mecenat ” Konsthistorisk tidskrift 1988 (57:3/4), s. [55]-58 .



12   Lena Johannesson

Nya väggar – ny konst

Att byta boende är som att byta hud. En ny bostad innebär nya väggar och
volymer och det är påtagligt, hur man ser sin konst i ny dager, när den
kommer upp på andra väggar och i nya ljusförhållanden. Ofta lockar flyt-
ten till tidigare oprövade hängningar och nya kombinationer av de kända
verken, och för en tid stegras den sensuella närvarokänslan till ett oväntat
maximum och välbehag.

Att byta boende är i ju dessutom i sig lite som att byta kropp eller i alla
fall sinnen. Länge, länge efteråt överraskas man av de nya upptäckter som
väntar alldeles runt hörnet. Butiker, parkstråk, restauranter - allt upplevs
med en sinnlighet och ett behag som påminner om resandets. Därför kan
det också finnas en risk i att för snabbt möblera ”insidan” i ett nytt hem
med alltför välbekanta inslag.

Under det gångna året har jag gjort ett experiment eller snarare ett ut-
brytningsförsök ur det vanliga. I samband med förvärvet av en övernatt-
ningslägenhet i Vasastan i Stockholm, satellit till mitt ordinarie boende i
Göteborg, valde jag att inte flytta över konst som jag dagligen har haft för
ögonen i mitt stora hem. Något sade mig att här fanns chansen att få pröva
nya känslor och nya insikter. Visst har en hel del smått och gott, som länge
hört till vardagstrivseln fått följa med. Främst smått, eftersom formatet
var utslagsgivande för vad som fraktades från Göteborg till Stockholm
och jag tog något med mig i portföljen nästan varje gång jag reste upp.
Bland dem till exempel ett utsökt handkolorerat stålstick över Senatstor-
get från 1830-talets Helsingfors, Peter Schenks lilla kopparstick med den
långa.långa titeln Die krooninge van der Princes Ulrica Eleonora tot
Koningnin van Sweden; den 28 Maart 1719/ Coronatio Reginae Ulricae
28 Martii 1719 samt Lars Vilks statyettvariant av skulpturen Omfalos. En
följeslagare som – trots större format - tidigt fick följa med och som har
hängt med i alla mina hem är en akvarell ur den i förtid bortgångna Ingrid
NilsonOlssons tidiga produktion med ett truligt blått lejon i sällskap med
Adam och Eva.

Inledningsvis inträffade det kanske inte helt oväntade, att saker som
kommit lite i skymundan i mappar och skåp fick en ny och oväntad ange-
lägenhet. Till dem hörde ett par pjäser av Vicke Lindstrand från Upsala
Ekeby liksom Martin Elias Ridingers surrealistiskt sakliga demonstration
av vaktelfångst, som aldrig tidigare hade fått vara framme, eftersom den
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olyckligtvis av tidigare ägare klistrats upp på syrahaltig kartong.7  Ett re-
klamblad från H. Nyberg Xylografisk Ateljé var trevligt att återse i göm-
morna. Jag fick det av Sverige sista yrkesxylograf, Henning Nybergs dot-
ter Elsa Kjellström, i samband med mitt avhandlingsarbete.8  Prospektet
från ca 1905 levererar en handfast plädering för xylografin i den pågående
konkurrensen mellan gravyr- och fototeknik:

Klichéer efter träsnitt äro de mäst lämpliga för åstadkommande av klara
och tydliga illustrationer med skarpa konturer och detaljer. [...] Prisupp-
gift omgående vid insändande av fotografier eller modell.

Den här transportverksamheten skedde peu en peu och alltefter lust och
läge, men den kom så småningom i tysthet att interfoliera en helt annan
och mycket viktigare process. Det är nu det roliga börjar.

Anti-samlarens samling

Det började med Olle Hjortzberg. Jag blev så häpen att kunna göra så-
dana fynd i en lumpbod på Norrmalm, där efterfrågan borde vara hög.
Etsningen över Kornshamnstorg ur sviten av Stockholmsbilder impone-
rade. Jag hade inte tidigare funderat över Hjortzbergs förmåga till rums-
skildring, och trots att bladet tvättats dåligt och är gult av kemikalier både
från efterbehandlingen och inramningen, imponerade det djärva perspek-
tivet. Från förgrunden och torgståndens spända markistak, via ”Bågskyt-
ten” på pass på sin piedestal och affärsskyltarna på mellangrundens hus-
fasader och fondens språng upp till de dräktiga burspråken och in i den
mörka gränden. Ljust mot mörkt, horisontellt mot vertikalt i ett hisnande
ögonkast. Trots skavankerna var den värd sina 70 kronor.

Därnäst kom en lustig liten olja, som till och med fått ramen målad i
oljefärg, i grått och guld. Signaturen är Torder – 44, om jag har tytt den
rätt. Motivet föreställer Stadshuset och Norr Mälarstrand sett från

7 Wie die Reh-Hüener türasirt werden, M.E, Ridinger inv. et del, scupls. Aug.
Vind., kopparstick, samt dito  Die krooninge van der Princes Ulrica
Eleonora tot Koningnin van Sweden; den 28 Maart 1719/ Coronatio
Reginae Ulricae 28 Maart 1719, Pet Schenk Exc. Amst. C. Priv.

8 Johannesson, Lena  Xylografi och pressbild. Bidrag till trägravyrens och till
den svenska bildjournalistikens historia, Nordiska museets Handlingar 97,
(diss.), Uppsala 1982, se t.ex. s. 46-48, 55, 188 passim.
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Mariahöjden och över Riddarfjärden, ett vanligt motiv men här framställt
av en söndagsmålare eller naivist i mättat rött, grönt, blått och grått. I för-
grunden en grönskande grässlänt med en gångstig utmed ett rött plank
ned mot vattnet och mot ett ockragult hamnmagasin. En gatlykta tittar
fram till vänster, en lyktstolpe står i mitten och till höger löper ett rött trä-
staket och reser sig ett akacieliknande träd – troligen en lind - som böjer
sin krona över det hela. I fonden bortom vattnet det rödskimrande Stads-
huset mot en hög himmel och Norrmalms bebyggelse som svävande ljus-
grå klossar med molnvita tak. Ett stockholmskoncentrat för 40 kr på en
second hand-butik.

Nu började det bli riktigt roligt. Nästa förvärv var så oansenligt, att
butiksinnehavaren ville förbättra det åt mig. Det var ändå ”dyrt” och gick
på 100 kronor. Det handlar om ett fotografi som skulle ha kunnat få Ro-
land Barthes att smälta, och det föreställer fyra män, två sittande och två
stående bakom. Det kan vara ett av de i Sverige så vanliga grupporträtten
av några arbetskamrater. Det ovanliga här är emellertid att alla männen är
så lika varandra och att alla fyra ser så ovanligt bra ut. Dessutom är fotot
kolorerat och koloristen eller fotografen har dessutom signerat det i olje-
färg. Pressvecken är oklanderligt markerade med vass kontur, celluloid-
kragarna och kravatterna likaså och koloristen har varsamt förstärkt den
brunsvarta tonen i kostymtygerna och lika varsamt tonat de vackra
ansiktsdragen. Är det far och söner, kanske? Fotot är kopierat på linneduk
och spänt på ram, ca 30 x 20 cm. Direkt på en liten märla på ramen är en
grövre järntråd fästad och bockad i en ögla som upphängningsanordning.
Det var denna rostiga krok som affärsinnehavaren ville ta bort åt mig. Det
var i sista minuten jag hann hejda vandalismen. Den där kroken måste
synas vid hängningen, annars förmår man inte att uppskatta den märkliga
kontrasten mellan bildens sköra skönhet och den uppenbarligen påvra
miljö den förvarats i.

Dessa tre varandra så olika bilder lockade till ständiga reflektioner. Det
var som om jag inte kunde bli mätt på det nya umgänge de hade skänkt
mig och inget hindrade ju att väggarna fick berätta mer, så strövtågen fort-
satte. Vid det här laget började jag känna samlarpirrningen, men mest njöt
jag av att fullt legitimt, så att säga, få gå in i nya bildvärldar och få ha dem
omkring mig hela tiden. De två stockholmsmotiven fick mig att börja
känna ett nytt intresse för landskapsmåleri eller låt oss säga miljöskild-
ring. Något var det som hade satts igång, och efter att i ett par månader ha
sett en oljemålning hänga osåld i en anspråkslös antikbod gick jag in och
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köpte den. Nu började priset bli högre, hela 250 kronor. Egentligen visste
jag varför jag inte tidigare hade brytt mig om att slå till och köpa den: det
vilar något ofärdigt över den. Himmelspartiet verkar inte fullföljt och man
kan inte upphöra att undra, om avsikten är att det skall vara så hög him-
mel med övergång mellan himmel och hav i soldis eller om det handlar om
en valhänt skildrad horisontlinje. Ändå är jag mycket glad över att jag
bestämde mig till slut, för också här lockar det mig att fundera på vad det
är för miljö det handlar om och om hur konstnären – G. Holmquist - har
sett på sitt problem.9  Dessutom värms jag ständigt av dess sommarloja
grundstämning. Vi ser en bygata som svänger av mot vänster. Det är hög-
sommar och husväggarna och gatan gassar fortfarande av solvärme men
eftermiddagssolen börjar kasta allt längre skuggor. Husen till höger ligger
redan i skugga. Vi ser ytterväggen av ett kapell eller ett magasin och däref-
ter en skymt av ett vitkalkat hus med hög vit skorsten, också i skugga.
Längre ned i vägkröken följer rosamålade byggnader med röda tak som
glimtar fram mellan träden ned mot havet. Före kröken, på bergshällen till
vänster, vilar tre hus, två lägre röda med gröna fönsterluckor och ett högt
vitt i mitten. Hustyperna med det branta takfallet, de höga, smala, vita
skorstenarna och den dramatiska nivåskillnaden i topografin får mig att
tro, att det kan handla om någon av de små städerna på Bornholms nord-
kust, till exempel Gudhjem eller Allinge. Det skulle i alla fall kunna för-
klara, att man bara ser hav eller bara himmel från en så hög siktpunkt på
land.

Att samla men inte äga: ur hand i hand

En vacker dag föll min blick på ett collage, så elegant att konstnären skulle
kunnat vara en kombination av Tove Jansson, Helga Henschen eller
Mago. Mot svart botten står en plirig figur i svart polkahår lutad mot en
schvungfull sopkvast. Den lilla gestalten, en flickaktig kvinna som är på-
fallande Janssonsk, bär orientaliskt vida byxor och en kort liten jacka.
Koloriten går i ockra, grönblått, vitt och svart och hela collaget är upp-
byggt på bitar av fotografier och tidningspapper. Möjligen handlar det om
en rollfigur och en ovanligt komplett kostymskiss. Tyvärr är den inte sig-

9 Eventuellt är det Gun May Holmqvist, som har målat duken, Svenskt
konstnärslexikon, vol. III,  Malmö 1957.
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nerad. Men dess sprittande goda humör gjorde att den måste få bli en gåva
och den hamnade därför omedelbart hos min äldsta dotter och hennes
familj. Dit gick som julklapp ytterligare ett bodfynd, nämligen ett fullstän-
digt felfritt exemplar av Gocken Jobs stora tygtryck ”Trämålning” från
1967, komplett monterat på sin spännram. Det idag eftertraktade trycket
som i triptykens form återberättar första strofen i psalmen ”Det är en ros
utsprungen ur Jesse rot och stam” trycktes mellan 1967-1974 och sedan
endast i smärre upplagor, senast 1981 och 1983.10

När man finner välvårdade klassiker av detta slag för en spottstyver i
second-handbutikerna, ser man tydligt, att de är resterna av en gång in-
tressanta men nu nedmonterade hem. Det gör upptäckten och tillvarata-
gandet än angelägnare. Den känslan av ömhet för en annan människas
upptäckter och insikter tror jag är ett inte alltför ovanligt samlarincita-
ment. Emellanåt tycker man sig dessutom ana, att det kan handla om
kvarlåtenskap efter en person utan arvingar och att godbitarna därför
slumpmässigt och olyckligtvis spritts för all världens vindar. Detta tycks
mig som enda förklaringen till att man på loppis i Stockholm kan finna två
av Hjalmar Mörners litografier, ”Slå bak” och ”Thé Visit, ur Stockholm-
ska Scener tecknade och lithografierade af Hjalmar Mörner. Stockholm,
tryckte hos Gjöthström & Magnusson, 1830”.11  Efter omramning blev de
årets bonusjulklapp till min yngsta dotter och hennes man. Till julfröjde-
rna hörde även att kunna ge min mor, blekingska och passionerad väver-
ska, ett vackert inramat blad föreställande en blekingetös i brudstass ur
landsmannen Bengt Nordenbergs xylograferade och handkolorerade
folkdräktsalbum från 1850-talet. (Dräkten är ovanlig och den skiljer sig
på många punkter från övriga bygdedräkter i landskapet med sitt höga
svarta sammetsliv och sitt stärkta huvudlin som ligger som ett huckle över
en tygkrona.)

10 Varmt tack till Jobs Handtryck, Västanvik, för generösa uppgifter ur
matriklar och arkiv.

11 Winqvist, Margareta  Hjalmar Mörner. Kosmopolit, folklivsskildrare,
litograf, textdel samt bilddel, (diss.), Stockholm 1972, del I: s. 126-132,
del II: G 112 s. 113, G 121 s. 118.
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Fynda eller att systematiskt söka?

Det kan låta som om mitt letande vid det här laget hade tagit sig maniska
uttryck och tidsödande proportioner. Men läsaren måste tro mig när jag
säger, att det fortfarande handlade om flanörens nöje. Efter drygt ett år är
denna syssla en naturlig del av mitt fredags-lördagsstrosande i ett Stock-
holm som jag håller på att bli bofast i. Dessutom sätter en liten lägenhets
kompaktformat sina sportsmannamässiga gränser och jag får väl tillstå,
att ett kriterium som vuxit fram är att det även prismässigt gärna skall
handla om fynd. Fast jag kan lugnt erkänna, att hade jag haft förmånen att
i dessa sammanhang stöta på något verk av någon av våra kända konstnä-
rer, så hade jag inte dragit mig för att rusa till banken. Och jag har gjort
mina misstag. Tvekade en timme för länge inför en dov liten olja med
motiv från Söder och två män i samtal i fonden. Den var av Bertil Wahl-
berg och den högg tag i mig.12  Redan därför borde jag aldrig ha tvekat. Att
jag inte köpte en etsning av Einar Forseth med motiv från Gamla Stan
berodde dock mer på att man ibland kan känna sig trött på hur lättvunna
effekterna kan vara i kombinationen etsning och stadsmotiv. Bladet var i
mycket bättre skick än Olle Hjortzbergs kornhamnstorgsstudie men helt
utan dettas energiska frasering av svart och vitt, höjd och djup.

  Men när jag en dag hamnade inför ännu ett stadsmotiv befästes i alla
fall ytterligare ett av mönstren i vad jag höll på med, nämligen intresset för
landskap och miljöskildring. Det nya fyndet var ett färgträsnitt. Beige,
kraftigt grönt, rött och blått utgör färgdominanterna och spelet på färg
mot det grova svartvittrycket är effektfullt. Motivet är återigen det tack-
samma med gata som möter gata och husvolym som skär över husvolym.
Till skillnad från den bornholmska stadsgatan visar den här ett slutet
gaturum, där en husfasad i fonden stänger av bilden i djupled medan dess
röda dörröppning drar blickarna vidare in mot husets mörker. En gestalt i
rött och blått står vid en pump på torget utanför en annan röd port på
vänster sida. Träd, takfall och markiser skuggar motivet och kompositio-
nens ljus- och färgfält bygger upp ett abstrakt mönster av trianglar och
spetsiga vinklar. Träsnittet bär på mer än ett sätt vittnesbörd om sin era
och om originalträsnittets återkomst. Det expressiva formspråket talar
för att tillkomsten ligger kring 1910. Signaturen har jag inte kunnat iden-

12 Se t.ex.Gösta Arvidsson, En vackrare vardag. Ett kooperativt kulturarv
förvaltat av Konsumentföreningen Stockholm, Stockholm 2005, s.118,
131, 150.
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tifiera ännu. Det påminner i sin kraftfulla sgraffering och kontrastverkan
om Gustaf Ramberg, som dock inte var känd för att arbeta i färg och det
kan lika gärna handla om ett kontinentalt arbete, eventuellt ur München-
kretsen.13

Märkligt nog fann jag några veckor senare på ett helt annat ställe ännu
ett prov på denna träsnittsrenässans och då av omisskännligt svensk prä-
gel. Det var ett av Hjalmar Strååts tidigaste tryck,”Vårnatt” från 1912
eller 1914 och med nogsamt tillägg ”originalträsnitt”.14  Strååt hörde till
grundarna av Föreningen Original-Träsnitt, som tillkom 1912, och man
kan konstatera att det stilmässigt mer hör hemma i den nordiska stäm-
ningskonsten än i den framväxande modernismen. Motivet föreställer en
lastångare eller pråm på väg över Riddarfjärden en vårnatt. Landmassan
i fonden är homogent mörk, himlen ovanför beige brutet mot svart och
svagt ljusnande vid horisonten, fartyget ligger i total skugga, det är hel-
svart och lyses endast upp av tre små lanternor. Kranarna och riggen reser
sig som skelettkonstruktioner mot det mörkt grå omgivande vattnet, tre
ljuspelare slingrar sig ned i vattnet som reflexer från lanternorna. Ljusre-
flexerna har en lätt touche av Munchs träsnittsteknik över sig, men i övrigt
är det narrativa mer än det måleriska som dominerar och Eugéne Janssons
stockholmsskildringar som tycks vara närmaste stilreferensen. Den ambi-
tiösa men riskabla behandlingen av svart i svart och den tunga infärgning
detta för med sig, gör det nästan till en sensation att det är fråga om ett
nybörjararbete i tekniken. Sannolikt är det mer tur än skicklighet, att bla-
det inte krackelerat av den tunga svärtan.

Studiesamlingen

Efter ett drygt ett års auskulterande i småsamlarens bransch har jag kom-
mit underfund med vad som är den grundläggande lusten i det jag nu har
hållit på med. Förutom själva letandet och glädjen över att se att ens kun-
skaper står sig även på ”fältet”, så att säga, så är det något helt annat än
det ekonomiska perspektivet eller landskapsstudiet eller intresset för

13 Wallin Wictorin, Margareta Föreningen Original-träsnitt. Grafik och
grafiker på ett tidigt modernistiskt konstfält, Gothenburg Studies in Art
and  Architecture 18, Acta Univ. Gothoburgensis, (diss.), Göteborg 2004,
s. 183.

14 Wallin Wictorin 2004, på s. 163, 375. Båda årtalen anges.
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stockholmiana som driver mig. Närheten till människor som har agerat en
liten bit bort i historien är avgörande, och det gör mig varje gång lika hög-
tidlig när jag står inför en målning, ett blad eller en statyett som överlevt
tidens törnar. Innerst handlar det om att vilja förstå det personligaste i en
konstnärliga ansträngningen och de tankar som upptagit konstnärerna
när de arbetat med visualiseringens konst. Många gånger har jag påmints
om Maurice Denis´ kända yttrande om vad som är en målning. I Ulf Lin-
des omskrivning måste den först vara ”en plan yta täckt med färger ord-
nade på ett särskilt vis, innan den är en naken kvinna.”15  Det är ytan mot
motivet och formen mot ytan som skapar spänningen. Finner jag en akva-
rell från 1909 som föreställer två flickor i profil, lutade över ett bord och
i färd med att diskutera hur en julljusstake skall målas, är det fräschören i
angreppssättet som lockar mig. Den är viktigare än de uppenbara problem
som målaren J. Gröön har haft med perspektivet både i fråga om händerna
och stakens kryssformade fot. Viljan att fånga flickornas ögonblickliga
och riktade uppmärksamhet är mer imponerande än den tekniska lös-
ningen som helhet. Möter jag en mästarhand som Waldemar Nyströms i
ett halvabstrakt litet vårlandskap i olja från 1948 slås jag kanske av hur
länge såväl impressionism som kubism hållit sig kvar i landskapskonsten.
Men mest lockas jag av hur osökt den smultna koloriten med sitt milda
marsljus över himmel, skog, träd, hus och åkrar växlar alltefter ljusets
växlingar i rummet där den hänger. Därutöver är det endast det suveräna
seendet omsatt i handens lätta ansats som betyder något. Då spelar det
heller ingen roll, att Nyström fått en reserverad presentation i Svenskt
konstnärslexikon.16

Min största upptäckt under den här samlarperioden har varit, att jag
håller på att bygga upp en studiesamling mer än ett konstkapital, en
seendeverkstad istället för ett hemmamuseum. Det är nästan precis så som
Gregor Paulsson tänkte sig, när han pläderade för att den värdefullaste
konsten kunde spridas ut i landet och till allas båtnad, medan National-
museum borde behålla ett antal problemverk i en studiesamling för konst-
historikerna att få studera på nära håll.17  Nu har jag min egen studie-
samling.

15 Donation Gerard Bonnier 1989, s. 106.
16 ”Waldemar Nyström”, artikel av Eva Liljegren, Svenskt konstnärslexikon,

vol. IV,  Malmö 1961,s.293. På sidan 292 återges dock en  helsidesplansch
av Nyströms ”Efter mässan i Nôtre Dame” från 1950.

17 Paulsson, Gregor Nya museer : ett programutkast, Stockholm 1920.
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Doften av le père Alexanders kavaj

Jan Willner

I en ganska lång följd av år läste magisterstudenter i konstvetenskap vid
Linköpings Universitet den sammanfattande avslutningen i Maurice
Merleau-Pontys L’Oeil et l’ésprit. Texten är kompakt, och på några inle-
dande rader hinner en antologiredaktör visa att han inte har förstått den.
Den centrala tesen i Merleau-Pontys artikel handlar om den figurativa
målningens natur. ”Den relaterar till alls inget erfaret ting om den inte till
att börja med är ’autofigurativ’. Den är uppvisande bara genom att visa
upp ingenting, genom att gå under ytan och visa hur ting blir ting, hur
världen blir värld.” (Merleau-Ponty 2004 sid. 312) Enligt en komplette-
rande tes speglar detta också målarens intentioner, nämligen att söka
”denna inre animation, det synligas utstrålning” (Ibid. sid. 313)

Ganska sällan har det funnits undervisningstid för att med magister-
studenterna, utöver frågan om hur teser som dessa skall tolkas, också ta
upp det väsentliga om Merleau-Ponty har rätt. Det beror naturligtvis
bland annat på att det inte känns uppenbart att ens all tid i världen skulle
räcka för att värdera fenomenologins anspråk och tanken om att bild-
konstnärer och filosofer har projekt som i någon central mening är iden-
tiska. Några genvägar finns dock. En särskilt intressant sådan verkar gå
över Cézanne. Denne är speciellt utpekad av Merleau-Ponty som en filo-
sof utanför filosofins egen formvärld, (Merleau-Ponty 1945, sid xvi) och
Merleau-Ponty gjorde honom till föremål för några studier i egenskap av
att paradigmatiskt representera de målare som är hängivna sin uppgift.

Den filosofiska frågan om Cézanne kan göras synlig, om man ett ögon-
blick stannar vid beskrivningar av hans verk. En känslig observatör är
Rilke. Han besöker gång på gång Cézanne-rummet i höstsalongen på
Grand Palais hösten 1907, och han var naturligt omedveten om kom-
mande tolkningskonflikter. Inför ett av självporträtten (rimligen det med
paletten) noterar han att det är utfört inom ett mycket snävt färgregister.
”Men ser man närmare efter kan man även i denna bild konstatera en inre
närvaro av ljusa gröna och saftiga blå nyanser, som driver ut de rödaktiga
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tonerna och preciserar ljusheten.” (Rilke den 23/10 1907) När han iakttar
gestalten på tavlan ser han att håret ”har halkat ned på bakhuvudet och
ligger ovanför öronen, så att skallens hela kontur blottas; den är dragen
med utomordentlig säkerhet, hård och ändå rund, pannan bakåt ur ett
stycke, och dess fasthet är giltig också där den har upplösts i form och fält
och bara blir den yttersta av tusen konturer.” (ibid.)

Rilke säger i snabb följd några saker som kan vara svårsmälta för den
som menar att ”måleriet utspelas bland färgerna” (också detta Rilke, men
den 21/10 1907). Metaforiken i ”saftiga” vilar rimligt nog på något som
händer bland färgerna, men detsamma gäller inte att skallen är ”hård”
och att pannan har ”fasthet”. Dessa egenskaper pekar ut ett taktilt fält,
och Rilke bemödar sig till och i det nyss citerade om att peka ut något slag
av objektnivå genom att poängtera att egenskapen inte finns i målningen,
att fastheten inte är en egenskap hos den kontur målaren dragit.

Det går lätt att protestera mot att ge den tillskrivna fastheten i en av-
porträtterad gestalts panna en icke metaforisk tolkning. Risken är emel-
lertid att man resonerar cirkulärt, ungefär: Det går inte att tillskriva
avmålade objekt verkliga objekts taktila egenskaper, eftersom det inte går
att i målning återge taktila egenskaper och det som inte kan finnas hos
dessa objekt kan inte tillskrivas dem. Protesten kan göras mer sofistike-
rad, och den grad av sofistikation som fordras syns bäst, om man bryter ut
den problematiska tanken för att se i vilken utsträckning den kan försva-
ras. I grundform kan frågan då ställas så här: Är det möjligt att represen-
tera icke-visuella kvalitéer i måleri?

Inte bara Merleau-Ponty anknytningen och dennes tolkningar gör det
naturligt att behandla den frågan med hjälp av Cézanne. Han har dess-
utom uttryckligen dokumenterat sina ambitioner. Redan före 1880 börjar
han berätta om att det är naturen själv han vill åt. Till Zola skriver han och
beklagar att det är så sent i livet han gjort denna upptäckt. (Cézanne den
19/12 1878) För Emile Bernard, som gärna vill tala teori, förklarar han
långt senare hur perspektiv kanske är tillräcklig information för den alle-
städes närvarande guden. ”Men för oss människor är naturen mer djup än
yta, vilket gör det nödvändigt att vi i våra ljusvibrationer, representerade
av de röda och gula färgerna, inför tillräckligt mycket ljust blått för att
luften ska uppfattas.” (Cézanne den 15/4 1904) Likaså till Bernard sätter
han på pränt något som i det här sammanhanget kan betraktas som en
nyckelpassage. Den filosofiska delen av den skall kanske inte utkrävas
preciseringar, men positioneringen mot Zolas konstsyn (i en parentes) är
tydlig nog.  För Bernard vill han understryka ”den envishet med vilken jag
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anser det vara nödvändigt att arbeta för förverkligandet av den del av
naturen som när vi betraktar den, ger oss tavlan. Det som ska utvecklas
(oavsett vilket temperament eller vilken typ av makt inför naturen vi kan
ha) är vår förmåga att återge bilden av det vi ser och att glömma allt vi stod
och såg på.” (Cézanne 23/10 1905)

Den tanke som finns här är före alla preciseringar utmanande. Det vi
ser är levande föremål och föremål med alla de egenskaper de konkreta
tingen har. Hur skall vi tillåta oss att glömma att vår subjektivitet, vårt
temperament, och våra möjligheter att avläsa, vår makt, är ett filter ge-
nom vilket råmaterialet måste passera innan det kan redovisas?

Tanken om en omöjlighet i Cézannes konstnärskap utvecklas på ett
kompromisslöst sätt i Zolas roman L’Oeuvre från 1886. Den sätter ett
abrupt slut för en 35-årig vänskap. Cézanne är lätt igenkännlig i huvud-
personen Claude Lantier och så är även Zola själv som författaren
Sandoz. Cézanne hann skicka iväg ett tack för boken och dess utforskande
av minnen, när han hade fått den sig tillsänd. Det korthuggna brevet, som
blev det sista till Zola, kan tolkas på olika sätt, men det förefaller inte
osannolikt att han bara hunnit läsa en bit in i boken och fått sig till livs de
inledande skildringarna av den lätt förklädda kamratkretsen och dess
möten. Efter hand växer dock i boken fram en psykopatologisk karaktä-
ristik och en monumental oförståelse inför en typ av konstnärskap som
det är svårt att skilja från förlagans. Saken blir inte bättre av att Lantier i
några avseenden är mer respektabel än Cézanne; den senare samlever
utom äktenskapet, medan romanfiguren gifter sig.

Det tunga anslaget i L’Oeuvre ligger i att Claude drivs av en så irratio-
nell vilja att den förgör både konst och medmänniskor och, till slut, även
honom själv i ”denna kraftansträngning att skapa ett konstverk, denna
möda i blod och tårar som ständigt plågade honom, för att skapa kött, för
att blåsa in liv! Alltid i strid med det verkliga, och alltid besegrad …”
(övers. fr. Zola sid. 327) Att låna in några drag av en vän för att moderni-
sera en gammal fantasi om konst hade kunnat vara oskyldigt, men Zola
kommer nära konstnären Cézanne. Han skildrar på ett korrekt sätt bruket
av bakgrunder och en purism som exkluderar vassa verktyg. Utan sympati
beskriver han även konkreta tekniker som han kallar ”manier”, till exem-
pel att gradvis förändra komplementfärger, att modellera utåt med successivt
pålagda små drag och att måla från höger till vänster. (Ibid. sid. 330-31)

I slutändan är det oförmågan att skapa med valda medel som betonas.
Myt och skräckhistoria passeras: Claude låter sitt barn dö; han misslyckas
i att ge barnet liv i ett konstverk, och han tar sitt liv. Romanens dom byg-
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ger dock inte på handling utan på karaktär och konstnärlig förmåga.
Zola-gestalten, Sandoz, tar till orda efter Claudes begravning. ”Nej, han
var inte vuxen det projekt han hade. Jag vill säga att han inte var begåvad
nog för att genomföra det och få det förverkligat i ett slutgiltigt arbete.”
(Ibid. sid. 485) Zolas budskap till Cézanne är ett ganska enkelt ”Det kom-
mer aldrig att gå!”, och om romanen eventuellt hade kunnat tolkas annor-
lunda, så uteslöt Zola detta med tiden på sätt som nådde fram till Cézanne.

Grällheten i Zolas röst är visserligen förvånande, eftersom han är en
gammal vän. Men den är bortsett från inslaget av personhistoria till inne-
hållet ganska typisk för reaktionerna på ett måleri med ett slag av klum-
pighet, som det fordrades till exempel en Rilkes känslighet att gå bakom.
Området för intressanta frågor ligger kring vad somliga kan acceptera
med intresse, medan andra absolut inte kan acceptera det. Brytningsåren
för Cézanne-reception i början av det förra seklet pendlar mellan entusi-
asm för närhet till tingen och upprördhet för brott mot perspektivregler
och oklarhet i ytor (”en toalettstädares kludd” är ett invektiv som speglar
en del av stämningen på motståndarsidan). Till och med en som ivrigt lyss-
nar på Cézanne, Emile Bernard, står i detta avseende på Zolas sida och
talar om ”Cézannes självmord” - ”att söka vekligheten men att förvägra
sig medlen att nå den”. (cit. efter Merleau-Ponty 2004 sid. 63) Uppenbar-
ligen väger estetiska föreställningar in här. Oförståelse finns emellertid
både i fråga om estetik och om vilka olika inslag som finns i konstnärska-
pet. Just nu gäller inte frågan den estetiska sidan, även om varseblivnings-
analytiska bidrag kanske har någon indirekt relevans också i kvalitets-
diskussion. För att komma åt de för Zola främmande delarna i Cézannes
måleri bör man nog exploatera det som återfinns i uppfattningen såväl hos
Cézanne som hos hans vedersakare. Det är nämligen inte så lite, utan det
gäller en huvudpunkt: I konstnärskapet finns en ambition att fånga tingen
bortom yta och form. I den allra mest öppna formen uppstår då frågan om
i vilken utsträckning det går att på en duk återge andra kvalitéer än form
och färg. För att inte onödigtvis tvinga på skeptiker ett erkännande av
grader är det dock lämpligast att ställa frågan på ett annat sätt: Går det att
måla det som ges av känseln?

Att till att börja med begränsa frågan till känseln är rimligt, eftersom
det ligger i riktningen för Cézannes mest tydligt uttryckta intentioner.
Dessutom är nog uttrycken för taktila intryck de vi oftast för över i bild-
tolkningar – åtminstone går det lätt att läsa citat som de av Rilke ovan
utan att reagera. Utan gissningar går det dock att placera in känseln som
en smula mindre problematisk än vissa andra sinnen. Det finns nämligen
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en sinnenas hierarki. Högst av allt från och med renässansen är synen –
med andra ord håller man sig till det högsta när man ägnar sig åt ”visuell
kommunikation”. Det har producerats argument för synens primat – det
viktigaste är nog att synen tillåter intellektets fria vandring utan ingrepp.
Möjligen har det också sitt ursprung i målerikonstens anspråk på en unik
kapacitet att överbringa essentiella budskap. Synen primat har naturligt-
vis kommit med i svepet och på senare årtionden utmanats av alla idéer
om teorins företräde framför direkt erfarenhet. Men det finns en implicit
tanke om en hierarki som dominerat i alla fall den större delen av den
moderna tiden. Carolyn Korsmeyer har följt variationer i tiden vad gäller
denna hierarkisering. Som den dominerande ordningen har hon funnit
följande ranking: syn, hörsel, känsel, smak, doft. (Korsmeyer, kap 1) Sin-
nesanalogierna får tänkas vara (traditionellt) mest lättillgängliga i an-
gränsande steg. Åtminstone är det inte svårt att förstå vad som menas med
ljusa klanger, vibrerande toner, stickig smak eller sötaktig lukt. Ytterligare
komplikationer kan behandlas sedan, men till att börja med kan avstån-
det mellan syn och känsel vara stort nog. Därav alltså den  fråga som ställ-
des – Går det att måla det som ges av känseln?

Om vi tar Cézanne på orden och tror att han menar sig vara på väg att
måla sådana saker som tyngd, täthet och massivitet finns det goda skäl för
att ställa sig reserverad. Cézannes projekt vilar kanske till stor del på en
missriktad ambition, och storheten i verket är i så fall en bieffekt av en
egendomlig strävan. Det enklaste av skälen för detta är att hålla sig till en
tolkning som gör det till en väsentlighet att en visuell kvalitet inte samti-
digt informerar om en taktil. I grunden är detta förstås ett argument från
anatomin: Utan kroppskontakt vet vi inget bestämt om hårt/mjukt,
varmt/kallt, glatt/strävt etc. Det går i och för sig lika bra att vända på
argumentet och säga, att eftersom all erfarenhet säger att vi aldrig riktigt
vet hur något känns efter att bara ha iakttagit det, så har vi kommit att
förstå våra anatomiska begränsningar. Visst vore det lyckligt om vi bara
kunde se om såsen var tillräckligt varm på spisen, så att vi inte behövde
stoppa fingret i den; men så är det inte. Det vi inte kan se hos tingen själva,
kan vi a fortiori inte se i avbildningar av dem.

I någon form ligger argumentet mycket i Zolas naturalistiska anda.
Utan den andan, med ett mer platonistiskt anslag, finns ett lika gott skäl
att svara på frågan på ett annat sätt. Konstnärer har faktiskt lyckats måla
tavlor som vi utan att tveka inser föreställa känseln och det som ges av
detta sinne. Vi känner inte, men vi vet det, om det nu var detta som var
problemet. Antag att vi står inför ett äldre stilleben som visar en tubki-
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kare, en luta, en blomma, ett bröd och ett par tärningar. Vi vet då förmod-
ligen att vi står inför en allegori över människans sinnen. I alla fall kan vi
ta reda på det utan att känna efter. Att veta att tärningarna hör till handen
är visserligen en förkunskap, men detta skiljer sig näppeligen från för-
kunskapen att tubkikaren hör till ögat.

De två argumentlinjerna hjälper oss naturligtvis inte att ta ställning,
utan de tvingar oss bara att titta närmare på vad det betyder att det ”inte
går” att måla det som ges av känseln. Ibland är förhållandet mellan det
målade och det avmålade objektets taktilitet en balansfråga. Konsthand-
laren Ambroise Vollard berättar om en blind kund som valde bland några
Cézanne-tavlor. Han styrde sina händer över dukarna och fastnade till
slut för en målning utförd med kniv. Han tyckte den gav tillräckligt in-
tryck av himmel och vatten. Det berodde tydligen mycket på tavlans vidd
– ”vattnet tycks liksom breda ut sig bättre”. (Vollard, sid. 48) En liknande
poäng råkar han föra fram när han berättar om hur Cézannes son hade
imiterat faderns ovana och gått löst på dukar med en kniv. Cézanne var
överförtjust. ”Min son har öppnat fönstren och spisarna, den lille lym-
meln ser nog att det är ett hus!” (Ibid. sid. 53) Med en tendens till nog-
grannhet skall man kanske inte ta dessa exempel som intäkt för att det går
att måla det som ges av känseln. Det enda som visas är förmodligen att det
går att utforma en målning så att en tillräckligt fantasifull person utan
motstånd ser taktila egenskaper som starkt korrelerade till figurer på yta.
Ansatsen till noggrannhet är värd att skärpa.

Många har ägnat sig åt mångtydigheten i ”att se”. Intressanta precise-
ringar är till exempel ”att löpa med blicken över”, ”att rikta blicken mot”,
”att urskilja”, ”att identifiera som”, ”att uppfatta en visuell kvalitet”,
”att tolka som” och ”att ha evidens genom varseblivning”. En noggrann-
het som börjar med dessa distinktioner är dock för mycket för den ”filo-
sofi” som kan tillskrivas Cézanne. Det finns dock en för sammanhanget
intressant distinktion som har gått genom mer än hundra år av percep-
tionspsykologi; för övrigt är den naturligtvis besläktad med det gamla
kontrasterandet av aesthesis och noesis. Frågan gäller, när man har upp-
fattat att något är på ett visst sätt, om det var en fråga om perception plus
en tanke eller om perceptionen i sig själv är en sorts tanke.

Skillnaden i synsätt kan spjälkas upp för att göras till en logisk-analy-
tisk fråga, vilken skulle ligga på en kognitionsvetares bord, eller till en psy-
kologisk-empirisk fråga. Det är den senare infallsvinkeln som nu är aktu-
ell, och det gör ärendet spekulativt bland annat därigenom att det inte
finns någon konsensus bland fackfolk att förlita sig på. Det finns en hel del
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argument, som befinner sig på en snarast filosofisk nivå, vilka pekar på att
perceptionen ger rådata vilka senare behandlas kognitivt. Introspektion
visar inte på tankeprocess i perceptionen, barn percipierar utan lärdom
eller träning och människors perception har starka motsvarigheter hos
enkla djur utan att det finns motsvarighet på kognitionssidan. Det finns
dock motbilder. Perceptionsforskaren Irvin Rock är exempelvis en av de
starka företrädarna för tanken att perception som ett slag av tanke är
empiriskt välgrundad. Han tolkar flera experiment som att perceptions-
systemet känner till optikens regelbundenheter och reglerar upptag och
hantering av avvikelser för att maximera överensstämmelse med dessa
regelbundenheter. (Rock sid. 10) Uttryckt i allmänna ordalag förefaller
poängen vara att perception på många sätt är tankeliknande. Likheterna
finns i närvaron av logisk ordning, i systematik i kontextpåverkan, i följ-
samhet mot sökfunktioner och i organisationsdrag, men inte i vad som
organiseras. Den huvudsakliga skillnaden, enligt Rock, är att kognitionen
inte begränsas av uppgiften att redogöra för det han kallar ett ”proximalt
stimulus”. (Rock sid. 340) Med det menar han aktiviteten att skaffa sig en
så tydlig uppfattning om det föremål som angriper sinnena, att det går att
formulera sig om vad det är. Den filosofiska utgångspunkten för ett sådant
sätt att närma sig perceptionsstudier är den naiva realismens; det är föremålet
som iakttagaren ställer sig i relation till, data för sinnena är inte med i bilden.

Hur det förhåller sig med sinnesanalogierna när perception ses som en
form av tanke är inte klart. Det är enligt Rock ett icke explorerat fält.
(Rock sid. 338) Öppenheten i detta fält släpper dock in ”filosofen” Cé-
zanne. Även bortsett från alla rimliga sätt att se hans tavlor har hans ut-
tryckta intentioner all önskvärd tydlighet för att isolera honom från dem
för vilka bilden är ett material för tanken, för att i stället se honom som
samhörig med dem som identifierar varseblivning och tanke. Cézanne trä-
der ju inte in för att teoretisera om detta. Det perceptionsteoretiskt radi-
kala hos honom kan i stället ses som att skapa verk, i vilka kognitionen är
utesluten. Den finns där varken som analys, att representera vad som for-
dras för en viss effekt såsom hos impressionisterna, eller som syntes, att
redovisa vad som upptäckts som de essentiella objektegenskaperna. I stäl-
let finns något som ser ut som empirisk forskning från en bestämd ut-
gångspunkt: att illustrera det som finns i perceptionens egen tanke innan
högre slag av kognition trätt till. Detta sätt att arbeta kan betraktas som
en fundamental fenomenologisk uppgift. Det är på detta sätt Maurice
Merleau-Ponty ser saken, och genom att följa honom går det också att
angripa frågan om möjligheten att måla det som ges av känseln.
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Merleau-Pontys utgångspunkter är lätta att nämna men svåra att hålla
aktuella inför alla former av språkbruk som bygger på dualism. För sam-
manhanget här kan det räcka med att påminna om att hans synsätt förne-
kar att tänkande med nödvändighet innebär att man lämnar det kropps-
liga för att dra sig tillbaka i en inre värld. Det här är, som bekant, en lång
historia. Om den reduceras till det för sammanhanget nödvändiga special-
fallet, är innebörden av förnekandet att målaren inte behöver först tänka
en tanke och sedan överföra den till en duk. Det utesluts inte att något
sådant kan hända. Ibland kan en process innehålla en lång fas av plane-
ring, med ett beslut om vilka steg som skall tas och kanske med ett me-
morerande. Varje lärare som har planerat dispositionen av tavelanteck-
ningar inför föreläsningen känner igen detta fall av en tanke som går före
det fysiska genomförandet. Att detta är möjligt medför inte att tanken
existerar fritt från kroppen. Det säger bara att det går att handla på ett
sekundärt plan, där man har lärt sig att hålla inne med att de rörelser som
normalt ackompanjerar den fullständiga handlingen. Förmågan att läsa
tyst är ett ofta anfört exempel i diskussion mellan dualister och anti-
dualister. Med det här perspektivet framstår en del av våra handlingar som
mycket kroppsliga, utan att dock vara rent kroppsliga, medan andra
framstår som mycket själsliga, dock utan att vara okroppsliga. Det upp-
står ett slags skala mellan två poler i detta. Som Merleau-Ponty bör tolkas,
menar han att Cézanne i sin verksamhet illustrerar konstnären som i allra
högsta grad för in sin kropp i arbetet och utforskar den väv av förbindelser
som finns mellan observatören och dennes objekt. Denna illustration blir
ett utpekande som tjänar som argument i en filosofisk teori om kropp och
själ, och den är vidare så innehållsrik att den kan nyansera teorin.

Vilka är då de skäl Merleau-Ponty ger för att vi skall acceptera hans
beskrivning av Cézanne som en förtida fenomenolog? De redovisas på
flera ställen men i samlad form i L’Oeil et l’esprit. Utöver sådana hänvis-
ningar till Cézannes uttryckta ambitioner som gavs ovan, kan det första
skälet utläsas som att det är enkelt att se en intentional riktning i formen
för Cézannes uppgörelse med såväl klassiskt måleri som med impressio-
nisterna. Utläsandet är inte av något inre, psykologiskt, till exempel mo-
tiv, utan det handlar om vad som utesluts respektive får framträda i ver-
ken. Ett uteslutande är att rörelser försvinner. Det nya som får framträda
är det som fordrar att färgerna på paletten mer än fördubblas jämfört med
hur det var under de impressionistiska åren (från sju till arton, med elva
nyanser av rött och gult) och att svart dyker upp. Det går rimligen att läsa
även detta som ett uteslutande: det spel av ljus som tingen ger upphov till
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är inte centralt.  Eftersom rörelse inte är med är inte händelser centrala.
Det som är kvar som objekt för uppmärksamheten är tingen själva, men
tingen när de ”inte längre är täckta av speglingar och upplösta i relation
till atmosfär och andra objekt”. (Merleau-Ponty 1993, sid 62)

Det oftast anförda skälet för Cézannes fenomenologiska skärpa är
föregripandet av de perceptionspsykologiska resultat som visar på skillna-
den mellan näthinnebild och den ordning som framträder för en betrak-
tare. En linjeförskjutning bakom ett porträtt av konstnären hustru är ofta
påtalad, liksom de bord som, när det tvingas till uppmärksamheten, ver-
kar ha lutats djärvt framåt för att tillåta en ostörd blick på några utvalda
föremål. Gissningsvis har inskott av levt perspektiv förekommit ständigt
men punktvis i föreställande konst. Geometrins lagar tillåter inte solen,
månen eller en fågel på avstånd att uppta det utrymme som de har i en
föreställning i vilken deras närvaro är en poäng. Med Cézanne blir öpp-
ningen för det otolkade fenomenet radikaliserad. Radikaliseringen är
dock inte total. Det finns till exempel ingen lärdom att dra från de (sju
dokumenterade) fall av vuxna blinda som givits synförmåga genom att
tryck på synnerven avlägsnats. I dessa fall finns ett kaos av intryck, men
Cézanne tolkar. Dock är det stoffet på tingnivå som tolkas. Redskapen får
inte bestämma tolkningsförloppet. Konstnärens förhållande till tingen
blir en form av underkastelse. Med det här synsättet uppstår en precise-
ring av Cézannes konstnärliga självmord som är mer intressant än vad
samtida kritiker nådde fram till: Det ser ut som om konstnären vill analy-
sera men avvisar alla verktyg för analys. Så är det förstås inte, och förne-
kandet blir ett sätt att peka på att Cézanne behöver nya tekniker.  Vad som
uppstår är ett forskningsprojekt helt utan naivitet. Konstnären kan inte
vila i förnöjsamhet med att den subjektiva erfarenheten har fått ett ut-
tryck, för det är tingen det handlar om. Det går inte heller att objektivisera
över dager eller yta, för då tappas subjektet, och det är det som möter
tingen. De tekniker som utvecklas är minutiöst utformade och söker sig
tillbaka till tingen sådan de framträder innan tanken har fångat in dem.

Om fixeringen är vid tingen, ”naturen”, återstår vid sidan av den visu-
ella perception, som just berörts, alla andra tingegenskaper, som vi möter
långt ned i Carolyn Korsmeyers rankinglista.

 Både skallar och äpplen är fasta ting, och skall man vara ordentlig
skall man kanske bara säga att det visuella ”ger signaler” om att det före-
ligger fasthet. Det är på denna punkt det är avgörande att insistera på att
vi betraktar måleri som strävar att ligga före tanken. Rilke gick automa-
tiskt den vägen, och i vår vardag går vi automatiskt den vägen. Vi rör oss
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den större delen av tiden bland välbekanta föremål. Vi tolkar inte in deras
taktilitet; vi ser dem som de föremål de är. Vi kan vara blinda för deras
geometri eller lyster, och det kan vara en konstnärlig uppgift att låta oss få
se detta; men att visa upp tingen med deras densitet och tyngd är en annan
och mycket svårare uppgift.

Argumenten, utöver Cézannes uttryckta ambitioner, för att han vill
återge en ursprunglig tinglighet återfinns främst i tolkningen av kontur-
tecknandet och i distributionen av ljus: gradvisa förskjutningar i färgton,
mångfalden av ytterkonturer, det blå som inte har en naturalistisk tolk-
ning, ljushet ”inifrån” oavsett ljuskälla som kan förmodas. Tolkningsra-
men är den som angivits tidigare, och den syns pregnant i en kommentar
Cézanne gör till äldre mästares konst som fordrade kontur, komposition
och tillfört ljus – ”De skapade bilder; vi strävar efter ett stycke natur.” (cit
efter Merleau-Ponty 1993 sid. 62)

En vardaglig utformning av tolkningen säger, att allt det vi vet om
tingen så långt det är möjligt skall finnas i representationen av dem. Vi vet
att vasen tynger på bordet, vi vet att frukten tar plats, vi vet att berget där
långt borta är respektingivande stort, och vi vet, till och med, vad som
finns på bordet utan att säkert veta vad som finns kring bordskanten trots
att även den finns i vårt synfält. Tingen hänger ihop med sin miljö. De så
att säga spiller över på något sätt (de vibrerande konturerna); de samman-
blandas aldrig med luften utom någon gång som en hägring i solgasset,
något ger dem en taktil påtaglighet (närvaro av svärta och jordfärger);
variationer i dagsljus hindrar oss mycket sällan att avläsa en konstellation
av ting som organiserad kring ett centrum (ljuset ”inifrån”). När Cézanne
1905 utfrågades om sina distorsioner förklarade han, att proportioner
inte var någonting för honom, ”intresserar en skalle mig, så gör jag den för
stor”: (cit efter Dean sid 102)

Lite mer abstrakt kan tolkningen uttryckas i Merleau-Pontys fenome-
nologiska termer (även om han inte direkt gör detta själv i den anförda
artikeln om Cézanne): Världen är tillägnad genom perception av olika
slag. De miljöer och aktiviteter vi efter hand lär oss att behärska utgör vår
livsvärld. De sakerna är integrerade med vår kroppsliga närvaro. Det är
genom denna närvaro, inte genom en utanförståendes avläsande, vi har
tillgång till dem. Integrationen innebär att de är där för handen och alla
rörelser såväl som för ögat. Lika lite som vi, med en redan tillägnad livs-
värld, behöver tänka för att se att något är ett äpple behöver vi kalkylera
vilken ansats vi behöver göra för att lyfta det. Om man med noggrannhet
vill beskriva livsvärlden är ingen av de sinnliga kvalitéerna irrelevant. Att
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ta sig an att göra en sådan beskrivning är ett fenomenologiskt projekt. Det
innebär att beskriva ting, eftersom det är ting och inte signaler från ting vi
ser när vi rör oss bland dem, och att beskriva hur de framträder för oss,
helt enkelt eftersom det är den första fråga som kan uppstå; att de finns är
inget problem och de skulle kunna anges med symboler, koordinater eller
något annat. Den första frågan är en undran av en mer filosofisk karaktär.
Hur organiserar sig tingen när de blir till för oss?

Ett beskrivningsprojekt av detta slag framträder utan universalitetsan-
språk. Andra uppgifter är likaså möjliga och intressanta och kan ofta göra
större anspråk på vetenskaplig, filosofisk eller konstnärlig vikt. Att göra
en tredimensionell ritning, att avbilda med fotografisk skärpa, att repre-
sentera med avjämnade geometriska former, att presentera med expressivt
betonade kontraster, och så vidare, är inte felaktiga aktiviteter; de är bara
annorlunda aktiviteter. De kan till och med hjälpa oss att integrera om-
världen bättre, det vill säga att hjälpa oss att fördjupa bekantskapen med
det som finns för att expandera vår livsvärld. Om man däremot håller sig
till den allmänmänskliga omgivningen av mellanstora föremål, det som
för oss konstituerar våra hem, arbetsplatser, städer och naturmiljöer, så
finns plats för ett fenomenologiskt projekt. Det fordrar en förmåga att
undra där de flesta är nöjda med att allt är sig likt. Den omnämnda tanken
att Cézanne är en filosof utanför filosofins formvärld bör då tolkas dels
som att Cézanne håller kvar och bearbetar en fundamental undran, dels
att han vill beskriva hur fenomenen framträder utan att utnyttja analys på
objektnivå (det vill säga att göra epoché). Denna filosofiska verksamhet
bedrivs med bilden som medium.

Den analys som gör Cézanne till ett slags protofenomenolog ger ho-
nom en roll som han får dela med bland andra Balzac och Proust. (Mer-
leau-Ponty 1945 sid. xvi) Cézanne tillskrivs en filosofisk framgång: att
beskriva världen innan vi har haft någon tanke om den. I grunden finns
här en så osofistikerad filosofisk tanke att man måste ha en bondsk bak-
grund för att svälja den, eller vara en raffinerad kunskapsteoretiker som
George Edward Moore. Cézannes bidrag är dock inte som anti-realist,
utan det ligger i visa hur världen (eller ”naturen” som han föredrar att
säga) framträder, när den framträder för oss som möter den.  Naturen är
där, men det sätts parentes om dess objektiva egenskaper. Det är de egen-
skaper som framträder just i mötet som är de intressanta. Det är detta som
kan ses som fenomenologi på en fundamental nivå.

Om Cézanne har en framgång är den originell genom att demonstrera
att det finns saker som bättre låter sig visas än sägas. Han gjorde på det
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sättet bättre i att måla än att skriva i tidskrifter. Framgången är ändå be-
gränsad; Zola hade rätt i att han ändå inte lyckades ”blåsa liv” i tingen.
Vad han lyckade med är att fånga Mont Sainte-Victoire som överväldi-
gande, blonda bröd som ”kröner” en duk och en frukts rondör etc. Dessa
är taktila egenskaper. Hur är det om man går utanför dessa? Till och med
den fenomenologiskt och på det sättet kollegialt beundrande Merleau-
Ponty gör halt inför Cézannes ambition att även måla doft. (Merleau-
Ponty 1963 sid. 65) Det är ändå inte säkert att det är helt motiverat att
komma med tvehågsenhet just på denna punkt. Någonstans är det natur-
ligtvis stopp. Det finns en gräns, men dess sträckning är inte tillräckligt
entydig för att säga vad konstnären kan och inte kan göra.

Det är när Cézanne för ett ögonblick betraktas som filosof som de ut-
lämnade sinnena kan betraktas som ett tillkortakommande. Om man för-
söker läsa bakom Zolas aggressivitet går det att se denne såsom utpekande
en sådan brist. Flera saker kommer med nödvändighet att saknas i en bild-
konst, som strävar efter att till fullo berätta om livsvärldens karaktär. Den
radikalaste svårigheten torde vara doft: Inte finns det väl någon doft i
konstverket – utom dukens terpentin?

I all enkelhet vill jag bara berätta att jag menar att den vänstra kort-
spelaren i Les joueurs de cartes (1892-95), framför allt i den version som
finns på Musée d’Orsay, utstrålar en ganska mustig arom. Denna känsla
hade infunnit sig långt innan jag tagit reda på att den avporträtterade, som
kallades le père Alexander, var trädgårdsmästare på en egendom i Aix.
Känslan av doftnärvaro är ingen uppenbar följd av summan av observa-
tioner och generella insikter. Doftminnet av ett sydfranskt kafé skulle ge
mig i första hand en kvarliggande ton av lunchmat med vin i koket och en
aning av vinimpregnerat trägolv. Vinflaskan på bordet skulle hjälpa mig
att väcka dessa associationer. Sedan finns pipan. Den doft som kan för-
knippas med den är dock tämligen inexakt. För den som är bekant med det
gamla Frankrikes ambivalens mellan svart och virginiatobak, och dess-
utom före detta piprökare, är blotta närvaron av pipan en oklar signal.
Men svaret finns nog där: den röda tonen kring den högra kavajfickan
utesluter allt annat än den skarpa svarta tobaken. En virginiatobak skulle
naturligtvis ha givit en ton med mera gult. Dessutom är närvaron av rött
så stark att det måste finnas obränd tobak i fickan. (Att han är högerhänt
syns på greppet om de kort som skall in i spelet, och att fickan används
flitigt syns på hur uttöjd den är.) Om det var aska mot krita som domine-
rade i doften i stället för tobak skulle inte färgen omkring fickan vara så
varm.
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Med det sista överlagras förkunskaper med en orientering från fär-
gerna. Detsamma gäller hela kavajen. Fallet och den relativa formfasthe-
ten berättar att det är en yllekavaj. Den är full av färger, betydligt fler än
vad som finns på den högra kortspelarens linnekavaj. Linnet tar bland
annat inte emot överlagringar av doft. Förkunskaperna berättar att det
materialet består av hårda fibrer utan fett att lägga dofterna i. Finns det en
färg som inte kommer från ljuset, så är det en fläck och inte en berättelse
om en sensorisk kvalitet av lägre ordning.

Och hur är det med mustigheten vid sidan om den aromatiska toba-
ken? Den framträder i hur den blå kavajen inte alls är blå. Att den materi-
ellt sett är blå syns på det belysta skulderpartiet och på ärmen ovanför
armbågen, områden som inte är impregnerade av vardagens användning.
Det som tar över det blå är gult, grönt, ockra, violett och mörkbrunt.
Detta samlar sig inte till färgen på någon fårull, inte heller till en färg som
en textilmanufaktur släpper ifrån sig. Kavajen är natur, inte vatten, inte
grönskande växtlighet, inte den hårda stenens kristaller utan den stoffrika
myllan. Den är del i praktiskt taget alla européers livsvärld, och vi vet hur
den känns.

Kavajen delar inte sina kvalitéer med omgivningen. Den smälter inte
samman med bord eller bakgrund. Ett undantag finns dock. Trots att
plaggets ytterkontur är tydlig förenas den i färg med den gamla stolens
rygg. Släktskapen mellan just detta välanvända ylle och gammat trä är
inte där som material för slutsatser. Den är direkt framhållen. Le père
Alexander framträder på annat sätt i Man med pipa. Bortsett från regio-
nen kring ansiktet går där färgerna i hans kläder direkt igen i trädgårds-
bakgrunden. Ansiktet gör plaggen till kläder, men perifert tar naturens
gröninblandade bruna över. Det är mindre subtilt än hos den kortspelande
Alexander och frestar till ett utrop: ”Se, så starkt han doftar!”

Det går väl inte att på mer än i en rapport i jagform säga, att Cézanne
har lyckats måla doften på Père Alexanders kavaj. Däremot kan vi kanske
tillåta oss att betrakta kavajen och en del andra avbildade objekt i Cézan-
nes målningar i ljuset av konstnärens ambitioner och till ett fenomen-
ologiskt projekt anknytbara tekniker som en vägledning. Vi kan låta oss
förvånas av hur nära det ändå går att lyckas förverkliga ambitionen att
måla vad de ”lägre” sinnena ger. I analogi med vad vi kan tillåta oss se som
avbildad hårdhet, tyngd, fasthet bör vi kunna sträcka oss till att inte be-
trakta det som en orimlighet att säga ”se vilken doft av ull, mylla och gam-
mal tobak den kavajen har”.
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Bild 1: Madame Cézanne au fauteuil
jaune 188-90. Olja på duk 81 x 64,9 cm.
Att överdriva Poggendorffs villa kan ses
som ett utslag av en avsikt

Bild 2: Kortspelarna 1890-92. Olja på duk 44,9 x 57,1 cm.
Le père Alexander är alltså den vänstra kortspelaren.
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Berättelser i svart och vitt
– Om Joanna Rubin Dranger och Marjane Satrapis bildvärldar

Yvonne Eriksson

Det som är fascinerade med bilder är att det är möjligt att med några få
symboler som linjer, ytor och punkter skapa igenkännbara figurer och
miljöer och sedan binda samman dessa till hela serier av berättelser. Teck-
nade serier har en lång historia och redan i slutet av 1800-talet förekom
det kvinnliga serietecknare.1 Under 1970-talet var det många feminister
som i tecknade serier återgav dråpliga historier om sina och andra kvin-
nors vardag men också utsatthet. Idag finns det en rad av erkända och
skickliga serietecknare som utgår från människors osäkerhet, oro och sår-
barhet för att i slagfärdiga berättelser få de flesta av sina läsare att skratta
igenkännande. En av dessa är Joanna Rubin Dranger. Ytterligare en är
Marjane Satrapi som i självbiografiska tecknade romaner återger sin upp-
växt i Iran och mötet med den västerländska kulturen.2  Det som förenar
de båda tecknarna är att de utgår från ett kvinnligt perspektiv. Liksom att
de använder sig av ett enkelt och stiliserat bildspråk. Deras tecknade ro-
maner skiljer sig emellertid åt dramaturgiskt. Dranger bygger upp många
av sina berättelser genom att addera olika situationer. Satrapi däremot
återberättar sin historia på ett sätt som i många avseende överensstämmer
med traditionell prosa.

1 En av dessa var amerikanskan Fanny Y. Cory som slog igenom 1881, en
annan var Rose O´Neill  och som 13-åring, 1888, sålde hon sin första
illustration till Truth magazine. Robbins, Trina, Great women cartoonists,
2001 s. 1-3.

2 Termen tecknad roman användes första gången som benämning på serie-
tecknaren Will Eisner serieromaner A Contract with God och A contract
with God, and Other Tenement Stories från 1978. Tecknade romaner
hade dock existerat tidigare, Lynd Ward utkom med en komplett roman
med bilder utförda i träsnitt på 1930-talet och den belgiske konstnären
Frans Masereel publicerade 1926 Passionate Journey som innehåll 126
träsnitt.
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Trots att bilder lockar så många betraktare, eller kanske just därför, har
de mött stort motstånd genom historien. Senast debatten blommade upp
var i relation till tecknade serier. Detta har emellertid inte hindrat de teck-
nade serierna från att leva vidare, vilket gäller för både de som riktar sig
till vuxna och de som vänder sig till barn. Tecknade serier för vuxna har
existerat länge och då främst i dagstidningar men även i veckopress och
som magasin. Då serierna förekommer i tidningar och dagspress är de
vanligtvis kortfattade och sträcker sig över några få bildrutor. I de teck-
nade romanerna är berättelsen sammanhängande genom hela volymen,
och indelad i olika avsnitt som kan liknas vid kapitel. En serie kan mycket
väl sakna text men inte bilder eftersom det som utmärker serier är att de
består av en överblickbar sekvens av orörliga bilder.3  När bilderna inte
kan uttrycka det som tecknaren vill förmedla kompletterar han/hon dessa
med text. Var och hur texten är placerad i bilden är betydelsefullt för hel-
heten. I tecknade serier befinner sig text och bild på samma nivå på bildy-
tan eftersom allt som presenteras är visuellt, även rörelser och ljud.4  Det
medför att höga ljud och röster ofta är framställda med stora och oregel-
bundet skrivna bokstäver eller andra typer av symboler som illustrerar
olika typer av ljud, medan svaga ljud återges med små eller svagt tecknade

symboler.
Serieberättelser blir med nödvändighet kompakta eftersom tecknaren i

en eller några få bilder skall förmedla komplicerade förhållanden och ske-
enden, ofta känsloladdade sådana. Många gånger är det med serier som
med roliga historier, om man förklarar dem så går poängen förlorad. Det
beror vanligtvis på att själva knorren i en historia utgörs av någon slags
överraskning. Tecknade serier behöver inte alltid vara roliga eller spän-
nande men de är vanligtvis underfundiga. Denna underfundighet består i
allmänhet av att tecknaren med några få linjer lyckas skildra såväl en ka-
raktär som ett tillstånd. Ofta kombineras detta med att illustratören ge-
staltar mer eller mindre kända metaforer. I Fröken Livrädd & Kärleken,
liksom i Fröken Märkvärdig & Karriären har Joanna Rubin Dranger ut-
nyttjat detta flitigt.

I Fröken Livrädd & Kärleken begagnar Joanna Rubin Dranger män-
niskors skicklighet i att tolka sinnesstämningar via kroppsspråk, något

3 Magnusson, Helen, Berättande bilder. Svenska tecknade serier för barn,
2005 s 20.

4 Magnusson, 2005 s. 40.
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som av många perceptionspsykologer uppfattas som en universellt för-
måga. Det kan härledas till gestalt psykologiska teorier om att människan
i första hand tolkar det varseblivna som betydelsefulla mönster, i detta fall
kroppshållningar. En böjd rygg och ett nedsänkt huvud uppfattas av de
flesta som att en person är nedstämd eller ledsen, medan en figur med rak
rygg och högburet huvud tyds som ett tecken på att någon är nöjd och
glad. Ett överdrivet högburet huvud kan å andra sidan tolkas som att per-
sonen sätter näsan i vädret och uppträder högmodigt eller överlägset, rent
av malligt. Skillnaden mellan de två sistnämnda kan i många fall vara
hårfin.

Fröken Livrädd & Kärleken

Första kapitlet i Fröken Livrädd & Kärleken inleds med att huvudperso-
nen och en man kysser varandra samtidigt som de vinkar med armarna.
De är iförda en gemensam dräkt som gör att de håller samman i dubbel
bemärkelse. Runt om paret svävar moln, de befinner sig i himmelriket och
ovanför dem står ordet ”Vi” skrivet.  I nästa scen ligger de i sängen, utan-
för skiner solen och dess strålar kommer in genom fönstret i form av stili-
serade blommor. Fröken Livrädd är vaken och ligger nöjt med huvudet på
kudden och med ett leende på läpparna samtidigt som hon blundar. Man-
nen däremot snusar och sover med munnen vidöppen. Hon säger till sig
själv: ”Men oj! Vad har hänt? Jag är ju lycklig.” På nästa uppslag ser man
parets ansikten i närbild och hur fröken Livrädd funderar vidare. ”Hur
gick det här till egentligen?”.  Den följande bilden visar åter rummet i sin
helhet och hur hon försöker väcka mannen. I den kommande bildrutan
börjar orosmolnen att tona upp kring fröken Livrädd. De ljusa tankarna
är borta och tankebubblan liksom det tidigare ljusa rummet, är nu svart
och texten vit. ”Men varför vaknar han inte?” Hon fortsätter att grubbla
”Tänk om han har ångrat sig och inte alls tycker om mig längre.” Fröken
Livrädd beslutar sig för att lämna mannen och klär därför på sig och
springer iväg samtidigt som hon tänker ”Snälla kom och spring efter mig
nu!” Vilket han gör. Nu förflyttas fröken Livrädds tankevärld till känslor-
nas, det vill säga magen. Medan man som läsare följer hur fröken Livrädd
springer från hemmet kan man samtidigt ta del av hennes känslor genom
att Dranger har tecknat ett svart hål mitt på Fröken Livrädds kropp. Där
står skrivet ”stort svart hål”. När mannen kommer i fatt henne har texten
förändrats till ”Tro inte, tro inte, tro inte, tro INTE, tro inte på honom”
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trots att mannen bedyrar hennes sin kärlek. Mörkret omsluter dem fortfa-
rande och solens mungipor pekar nedåt. Men, ”Poff” säger det i fröken
Livrädds mage och hon tänker ”Jo kanske ändå” och med ens är mörkret
borta och solens mungipor pekar uppåt igen.

Joanna Rubin Dranger väljer i många fall att konkretisera metaforer
genom att gestalta dem. När Fröken Livrädds kärleksliv återigen trasslar
till sig skildrar Dranger det genom att låta Fröken Livrädd pekar på det
blommiga täcket medan hon säger till mannen ”Titta! Det är trassel
här!!!” På täcket ligger en trasselsudd i form av ett virrvarr av tecknade
streck på golvet ligger ytterligare en stor trasselsudd och det är åter mörkt
kring paret. Trasselsuddarna blir fler allteftersom berättelsen fortlöper, de
växer fram ur alla vrår.  För att göra något åt situationen bestämmer sig
paret för att måla om. Nu använder sig Dranger av ytterligare en metafor,
att måla in sig och det slutar med att de målar in sig själva.

Berättelser i stora bilder
Joanna Rubin Dranger har valt att inte berätta i mindre serierutor,  istället
låter hon bilderna dominera genom att teckna en större bild per sida.
Detta är vanligt i barnböcker men inte i serieromaner som ofta följer
serieteckningstraditionen i vilka många små bildrutor läggs ihop till en
sammanhängande berättelse. I en intervju i Bild & Bubbla 2001 framhöll
Joanna Rubin Dranger att hon är inspirerad av Tove Jansson och Anna
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Höglund.5 Dessa författare har skapat serieböcker för vuxna som bygger
på en bilderbokstradition för barn, det vill säga en bild per sida. Samtidigt
har Tove Janssons psykologiska berättelser och tematik influerat Dranger.
Det återkommande mörkret som omger Joanna Rubin Drangers figurer är
något som man exempelvis återfinner i Tove Janssons bildvärld.

I Fröken Märkvärdig & Karriären återkommer bildspråket från Frö-
ken Livrädd & Kärleken. Ett bildspråk som bygger på starka känslomäs-
siga uttryck som Dranger hämtat från Tove Jansson. Även om likheterna
med Tove Jansson i många fall är slående så har Joanna Rubin Dranger
utvecklat ett självständigt bildspråk som bygger på visuell kommunika-
tion. Denna är främst baserad på en emotionell sådan som förutsätter att
läsaren låter sig beröras och tilltalas av Fröken Livrädd respektive Fröken
Märkvärdig i de olika berättelserna.

***

5 Interview by Fredrik Strömberg in Bild & Bubbla, http://
www.jannarubindranger.com/joanna/interv.html 2005-12-29
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Askungen och Askungens syster

I illustrationer gestaltas valda delar ur en historia eller återger hur något/
n ser ut. Vad en illustratör väljer att framställa eller hur den är utförd är
bara delvis beroende på berättelsens innehåll. Bildframställningarna är i
lika hög grad påverkade av konstnärens värderingar, beställarens önske-
mål och samtida bildideal. Sagan om Askungen har illustrerats av många
vilket betyder att senare illustratörer även har påverkats av sina föregång-
are. Genom att undersöka hur sagan har framställts i bild genom historien
avslöjas bland annat olika tidsperioders skönhetsideal och kvinnosyn.

I Askungens syster och andra sedelärande berättelser har Joanna Rubin
Dranger återberättat styvsysterns version av vad som hände på slottet.
Berättelsen följs av den traditionella sagan om Askungen. Bilderna till
Askungen är förutom för några få undantag genomgående utförda som
helsidesbilder. Den berättande texten är främst återgiven på uppslagens
vänstersida medan bilden återges på den högra. Dialogerna är represente-
rade i form av pratbubblor. Sagan är förlagd till en modern miljö. Motiven
är framställda med distinkta svarta linjer som kombineras med svarta och
vita ytor med inslag av mönster. Här är det främst via figurernas mimik
som Dranger lyfter fram känslostämningar och relationer mellan de olika
individerna. Hon har koncentrerat sig på ögonpartierna, med hjälp av
små förskjutningar i linjerna växlar figurernas uttryck mellan glädje, sorg,
ilska, förvåning etc.

Den traditionella sagan och Drangers bilder utgör en spännande helhet
i vilken text och bild står i kontrast till varandra samtidigt som de kom-
pletterar varandra. Genom att Dranger har valt att teckna figurerna så att
de överensstämmer med vår egen samtid framstår texten tydligare.
Drangers bilder är berättande i den bemärkelse att det uppstår ett ömsesi-
digt beroende mellan bilderna och texten. I teckningarna berättar konst-
nären en modern version av sagan om Askungen och samspelet mellan
text och bild är centralt genom hela berättelsen. Därmed kan denna ver-
sion av Askungen definieras som en tecknadserie enligt de kriterier som
har ställts upp av Roberts C. Harveys, Will Eisner och Scott McCloud.6

Sagan inleds med att läsaren får veta att det ”en gång var en rik man vars

6 Eisner, Will, Comics and Sequential Art, 1985/1995 s. 127 f.; Harvey,
Roberts, The Art of Funnies. An Aesthtic History, 1994 s. 82.; McCloud,
Scott, Understanding of comics, 1993 s. 156-161.
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hustru blev sjuk.” Dessa rader har Dranger
illustrerat genom föräldrarnas bröllops-
foto. Pappan bär kostym vit skjorta och
slips. Mamman är klädd i en blommig klän-
ning och en har enkel blomma i sin hand.
Berättelsen fortsätter i löpande text ”När
hon kände döden nalkas, kallade hon till sig
sin enda dotter och sade:” Den följande re-
pliken är i form av en pratbubbla: ”Kära
barn, förbli from och god, så ska Vår Herre
alltid hjälpa dig. Och själv vill jag se ner på
dig från himmelen och vara nära dig.”
Mamman ligger i en modern sjukhusmiljö
med en slang i näsan och en i halsen samt
dropp. Hon är skallig och mager. I förgrun-
den, snett bakifrån i profil, möter läsaren
Askungen för första gången i berättelsen.
Hon har halvlångt svart hår, är kraftigt byggd och på den bara överarmen
syns en tatuerad fågel. I handen håller hon fotografiet av föräldrarna. I
bildens vänstra hörn skymtar en blomsterbukett och högst upp i högra
hörnet i dörröppningen benen på en individ. I nästa bild har betraktar-
perspektivet ändrats marginellt, men nu framträder figuren uppe i högra
hörnet. Från fotografiet känner man igen pappan, men nu betydligt äldre
än då han stod brudgum. Dottern sitter kvar på stolen och vinkar farväl
till mamman som ”slöt ögonen och somnade in.”

Karaktärer som stereotyper

Karikatyren bygger på överdrifter men även på schablonföreställningar
som ofta tangerar fördomar. När personligheter gestaltas är det vanligt att
konstnärer använder sig av generaliseringar och schablonbilder för att
tydliggöra sitt bildbudskap. Denna typ av förenklade generaliseringar är
lättare att undvika i en verbal beskrivning. Det är fullt möjligt att i ord
beskriva en persons mångsidighet medan det är ogörligt att i en bild fram-
ställa en mångbottnad personlighet. Bilder visar i första hand någons utse-
ende och genom att använda sig av förutfattade meningar om att olika
utseendetyper härbärgerar vissa personligheter spelar illustratören på
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betraktarens fördomar då hon eller han ger skiftande figurer olika karak-
tärsdrag. Något som man också finner i Drangers teckningar till Askung-
ens liksom de till Askungens syster.

I den första teckningen som visar Askungens pappan tillsammans med
den nya kvinnan och hennes döttrar, det vill säga styvmodern och styv-
systrarna, framträder problemet med att skildra karaktärer utan att sam-
tidigt framställa stereotyper eller stereotypa drag. Mannen och den nya
hustrun står på trappan till kyrkan vända mot döttrarna som står framför
kyrktrappan. Mannen sneglar mot kvinnan medan kvinnan riktar blicken
mot sina döttrar. Kvinnan bär en strikt pagefrisyr med rak kort lugg. Hen-
nes näsa liksom hennes haka är lång och spetsig, och därmed liknar hon
bilden av en häxa. Döttrarna är smala, en av dem är blond och den andra
är mörk, deras munnar och ögon är framträdande. Eftersom systrarna
saknar markeringar för rynkor och andra ansiktsdrag kan de liknas vid de
kvinnofigurer som är vanligt förekommande i traditionella tecknade
kärleksserier för tonårsflickor. Askungen å andra sidan är kraftig och bär
stora byxor som hänger på höfterna, magen är synlig i glipan mellan byx-
orna och tröjan. Dranger spelar här på fördomarna om den söta och per-
fekta men iskalla och därmed onda unga kvinnan kontra den lite runda,
slarviga men godhjärtade. Genom att både pappan och Askungen är
svartklädda medan styvmodern och döttrarna är klädda i vitt förstärks de
biologiska relationerna. Samtidigt framstår det vita som kyligt perfekt.
Läsarens sympatier hamnar därmed hos pappan med det milda utseendet



Berättelser i svart och vitt  43

och dennes dotter med den mer bohemiska framtoningen.
Sagan om Askungen fortsätter: ”Hon fick arbeta hårt från morgon till

kväll, stiga upp innan dagen grytt, bära vatten, tända eld i spisen, laga mat
och tvätta.” Bildens moderna kök kontrasterar textens redogörelse. Styv-
modern och styvsystrarna sitter och dricker kaffe, äter croissant och läser
vid en köksbardisk. Detta medan Askungen står vid diskbänken. Styv-
systrarna är i denna bild mindre perfekta och de har till och med mörka
ringar under ögonen. Pappan kommer in genom den lilla köksdörren, vil-
ket får köket att framstå som gigantiskt. Men det kan även tolkas som att
pappan är så förkrympt att han kan ta sig igenom något som mest liknar
ett råtthål.

Centralt för sagan om Askungen är balen på slottet som styvmoder för-
nekar henne att gå på. Men genom att be fåglarna om hjälp får Askungen
en vacker klänning av guld och silver samt skor i siden och silver. Hon
beger sig till balen. ”Systrarna och styvmodern kände inte igen henne utan
trodde att hon var en främmande kungadotter, så vacker såg hon ut i sin
gyllene klänning. På Askungen tänkte de alls inte - de trodde ju att hon satt
hemma i smutsen och plockade ärter ur askan.” Texten ackompanjeras
nedtill av en silhuettbild föreställande Askungen, styvmodern och styv-
systrarna. Askungen bär en knälång klänning, liksom de övriga tre. Till
skillnad från dem som är trådsmala med markerade midjor och stramt
format hår, är Askungens former runda, håret spretar och hon sträcker ut
armarna i luften. Styvmodern och styvdöttrarna står stramt med varsitt
vinglas i handen.

Prinsen, som liknar musikern Prince, bjuder upp den vackra kvinnan
och de dansar vilt. Läsaren får sedan följa det dramatiska händelseförlop-
pet som slutligen leder fram till att de får varandra. Genom illustratio-
nerna aktualiserar Joanna Rubin Dranger på sätt och vis Askungen samti-
digt som hennes illustrationer bör belysas i relation till den berättelse som
i Drangers bok föregås av sagan  Askungens syster.

Fulhetens metaforik och den traditionella skönheten

Lika vanligt florerande som föreställningen om ett vackert yttre och ett
ondskefullt inre är uppfattningen om att fulhet medför grymhet och elak-
het. I Askungens syster spelar Dranger på denna idé. I berättelsen har hon
lånat Disneys Askungefigur, som är tecknad i tunna obrutna linjer. Den
docklika figuren står i bjärt kontrast till systern som är mager med burrigt
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hår och har en stor rund näsa. Askungens syster klär sig i svart och på
hennes T-shirt finns den ofta citerade texten ”Kafka didn´t have lot of fun
either.”  Medan Askungen är vänlig och ständigt leende är styvsystern sur
och vresig och istället för att som Askungen sjunga glada sånger spelar
hon elgitarr högt och aggressivt. Askungen är omgiven av sina vänner fåg-
larna och mössen, som av systern i denna saga kallas råttor. Effekten av
råttornas närvaro i bilderna förstärks genom att Joanna Rubin Dranger i
collageform har lagt in fotografier på råttor.

Balen står i fokus även i denna version av berättelse. Inför balförbere-
delserna tar läsaren del av hur systern duschar och provar ett antal klän-
ningar. Detta visas i ett uppslag som innehåller åtta bildrutor utan text.
Läsaren får följa hur hon blir alltmer frustrerad medan Askungen behåller
sitt lugn. Det som Joanna Rubin Dranger har valt att lyfta fram i sin alter-
nativa saga, skildrat ur styvsysterns perspektiv, är just konkurrens-
förhållandet. En konkurrens om är baserad på utseendet, inte på vad de
åstadkommer. När styvsystern tycks som mest desperat träder Askungen
in i bilden medan styvsystern står och tittar på sina små, tunna hängande
bröst och säger: ”Du vet hur man kan mäta om man har hängbröst va?” I
nästa bild lägger hon med ett leende fram en tidning med ett uppslag som
visar hur man utför en sådan test.

Man fråga sig varför det är så roligt med fula kvinnor, med hängbröst
(stora eller små), hår under armarna och allmänt stökigt utseende? Svaret
är sorgligt, det är roligt eftersom det fortfarande anses opassande att se ut
på ett sådant sätt. Visserligen är män offer för orimliga ideal som innebär
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att en snygg vältränad kropp etc. men fortfarande finns utrymme för den
charmige lufsen vilket vanligtvis medför att man skrattar med och inte åt
mannen. I och med den feministiska rörelsen på 1970-talet började kvin-
nor ifrågasätta de givna kvinnorollerna och de skönhetsideal som var för-
knippade med detta. Samtidigt utkom en mängd så kallade bekännelsero-
maner där kvinnor ingående beskrev sina upplevelser av att vara kvinna,
vilket inkluderade sexuella erfarenheter och förhållandet till den egna
kroppen. Dessa romaner var i allmänhet allvarsamma och hade inte denna
distans med vilken Joanna Rubin Dranger lyckas förmedla kvinnliga
våndor som berör utseende och självförtroende.

Persepolis – en självbiografisk berättelse

Marjane Satrapis självbiografiska tecknade roman består av fyra volymer.
De är traditionellt uppbyggda så till vida att varje sida är indelad i serie-
rutor som varierar till antal och storlek beroende på berättelsens tempo.
De svartvita bilderna är genomgående kraftigt stiliserade. Med små och
tillbakahållna uttrycksmedel förmed-
lar Satrapi dramatiska och för henne
och landsmännen livsavgörande hän-
delser. I den första delen av Persepolis
återger hon de samhällsförändringar
som skedde efter den islamska revolu-
tionen i Iran 1979 samt dess följder.
Satrapi utnyttjar de effekter som upp-
står om man pendlar mellan svart res-
pektive vit bakgrund i de olika bild-
rutorna. I ett avsnitt skildras hur hon
och barnflickan varit på en demon-
stration för republiken och dröjt sig
kvar lite för länge. När de väl kommer
hem är mamman utom sig av oro och
ger både barnflickan och Marjane
varsin örfil. Bakgrunden i bilderna
som återger denna händelse är svart
medan figurerna är tecknade med vita
linjer. Kraften i örfilarna är återgivna
med grova vita linjer och på barn-
flickans kind blixtrar en stor stjärna.
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Örfilarna lämnar avtryck på deras
kinder i form av en stor svart
hand.

När kriget mellan Iran och
Irak pågått en tid skickades Mar-
jane Satrapi som så många andra
barn och ungdomar till Europa.
Satrapi sändes till Wien och kom
där i kontakt med jämnåriga som
var intresserade av centraleuropi-
ska tankegångar, något som tillta-
lade henne. Hon började läsa Si-
mone de Beauvoirs Det andra kö-
net. Här uppstod dock en krock
mellan den uppfostran Satrapi
hade fått i Iran och den franska
feminismens teorier som hon för-
sökte leva upp till. ”Jag läste ’Det
andra könet’. Simone förklarade
att om kvinnorna kissade stående
skulle deras uppfattning om livet
förändras. Så jag försökte. Det
rann lite längs vänstra benet. Det

var ganska äckligt.”7  I bilden står Satrapi med benen brett isär med upp-
dragen klänning. Samtidigt som hon tittar ner på golvet med sina stora
ögon. Urinen rinner längs hennes vänster ben ner i en stor pöl på golvet. I
nästa bild sitter hon på toaletten med huvudet lutandes i ena handen. ”Det
var mycket lättare att sitt ner. Dessutom var det för mig som iranska vik-
tigare att först bli en frigjord kvinna innan jag började kissa som en
man.”8  De två bildrutorna bildar en enhet genom att de har svart bak-
grund och att Satrapi har återgivit sig själv i samma skala och från samma
perspektiv i de båda bilderna.

För att betona spänningen i en seriesekvens växlar vanligtvis tecknaren
mellan olika betraktarvinklar. Något som också utnyttjas av Satrapi när
hon vill poängtera det dramatiska i en händelse. I Persepolis andra del
skildrar hon det pågående kriget mellan Iran och Irak. En kväll när famil-

7 Persepolis, Del 3, s. 25.
8 Persepolis, Del 3, s. 25.
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jen är på väg hem i bil från en fest
hos goda vänner stoppas de av
militärer. I den första bildrutan av
sekvensen som återger detta be-
finner läsaren utanför själva hän-
delsen och kan iaktta familjen
som sitter i bilen. I den följande
bilden intar man flickans position
det vill säga i bilens baksäte och
blir därmed delaktig i vad som
sker.  Plötsligt dyker två män upp
framför bilen och viftar med ar-
marna, de skriker ”Stanna! Stan-
na!” I bilden därefter befinner sig
betraktaren åter utanför händel-
sen och kan observera hur pap-
pan beordras att stiga ur bilen. I
nästa bildruta skymtas de övriga i
bilen och man ser hur soldaten
riktar vapnet mot pappan och ber
honom ta fram identitetshand-
lingarna. I bilden därefter ser man
pappan och mannen med geväret
snett underifrån, som om läsaren
satt bredvid mamman i bilens framsäte. Männen ber pappan att andas ut
eftersom de vill ta reda på om han luktar alkohol, då det är förbjudet att
dricka alkoholhaltiga drycker. I de tre sista bildrutorna befinner sig be-
traktaren åter igen utanför händelsen och man ser hur pappan blir be-
skylld för att ha druckit liksom att han anklagas för att  bära västerländ-
ska kläder vilket är det samma som kostym, slips och skjorta.9  Inom fil-
men brukar man benämna dessa perspektivförflyttningar för subjektiv
respektive objektiv kamera. Eftersom det här rör sig om serier är det lämp-
ligare att tala om externa och interna agenter. I egenskap av berättare är
Satrapi en extern agent samtidigt som hon inom berättelsen är en intern
sådan, nämligen flickan i berättelsen. Satrapi har i denna sekvens valt att
växla mellan den externa och interna agentens perspektiv.

9Persepolis, Del 2, s. 41.
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Relationen mellan det personliga och allmängiltiga
Marjane Satrapis berättelse är personliga men inte privat. Det är heller
inte Joanna Rubin Drangers trots att hennes historier i många fall är base-
rade på henens egna känsloupplevelser är berättelserna framställda på ett
sätt som gör dem allmänmänskliga. I Satrapis bilder förekommer inga
nakna kroppar förutom vid ett tillfälle då hon skildrar en händelse från
Österrike. Här sticker den halvnakna mannens nakenhet ut på ett sätt som
kan jämföras med teckningarna föreställande den duschande systern i
Askungens syster. Att man upplever dessa båda bildexempel som ”avvi-
kande” är i det första fallet beroende på att läsaren ser mannen genom
huvudpersonens ögon. I det senare konfronteras man med en naken figur
i en förvisso nyskriven version av Askungen men ändå delvis baserad på
den gamla sagan och därmed i en tradition i vilken nakna kroppar i all-
mänhet inte exponeras.

Bilden ger form åt våra föreställningar, både i överförd och i bokstavlig
bemärkelse. Eftersom bild och språk är två olika symbolsystem möjliggör
de också olika uttrycksformer. Det är stor skillnad mellan hur vi uppfattar
och tolkar det som sägs, skrivs respektive visas i bild. Till detta kommer
att olika typer av bilder i sin tur påverkar hur vi uppfattar och förstår ett
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meddelande eller budskap. En tecknad
bild skiljer sig radikalt från ett fotografi,
liksom en detaljerad målning från en
enkel teckning.

Hur man tolkar ett uttryck är i all-
mänhet kopplat till en kontext. För att
tolka en visuell representation krävs det
många gånger att betraktaren har vissa
förkunskaper. Umberto Eco har lyft
fram betydelsen av det icke sagda i en
text. Detta gäller i lika hög grad för bil-
den. Med detta avser Eco att texten är
”genomvävd” av outtalade förutsätt-
ningar som kräver att läsaren skall kun-
na tolka det outtalade via den kontext
som en text anger. Han utvecklar detta
enligt följande:

Texten är alltså genomvävd av tomma platser, av mellanrum som skall
fyllas ut, och den som har avsänt den förutsåg att den skulle fyllas ut och
lät dem stå tomma av två skäl. Först och främst är en text en trög (eller
ekonomisk) mekanism som lever på det mervärde av innebörd som tillförs
den av mottagaren, och endast då det är frågan om extremt pedanteri,
extremt pedagogiskt nit eller extrem repressivitet kompliceras texten av
redundans eller ytterligare specifikationer – ända till den punkt där de
normala samtalsreglerna utsätt för övervåld. Och för det andra därför att
allteftersom texten rör sig från en didaktisk till estetiks funktion vill den
överlämna tolkningsinitiativet åt läsaren även om den vanligtvis vill tolkas
med tillräcklig entydighetsmarginal. En text vill att någon hjälper den att
fungera.10

I tecknade serier gestaltas det icke sagda samtidigt som det gestaltade säl-
lan formuleras i text. Detta är framträdande i Susanna Rubin Drangers
och Marjane Satrapis tecknade romaner i vilka de interfolierar text och
bild på ett sätt som gör det omöjligt att separera de två symbolsystemen
från varandra.

10 Eco, Umberto i Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red) Modern
litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, Studentlitteratur
1991.
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Konst i förändringens tid
Ett döende konstbegrepp i en multikulturell vardag

Mikael Carlsson

Varför

Sydafrika är ett stort och komplext land som inom sina gränser rymmer
strukturer karaktäristiska för såväl I- som U-länder. Det är ytterligheter-
nas land med det vackraste vackra till det fulaste fula, med det rikaste rika
till det fattigaste fattiga. Det är också ett land som står inför mycket stora
utmaningar inom de flesta områden. Dock har man en stark dynamik, en
vilja att utveckla landet kombinerat med en stark tro på framtiden. Sam-
tidigt har landet efter flera år av enorma ansträngningar och uppoffringar
hamnat i det vakuum som kan följa efter ett intensivt arbete men som ock-
så innebär stora möjligheter för framtiden. Ett vakuum som inte innebär
stagnation och tomhet, utan kreativitet, förändring och nya vägar att söka
sig fram på. Som för konsten, vars betydelsefulla roll i kampen mot apart-
heid nu helt plötsligt inte finns där längre. Man är istället tvungen att finna
nya former för sina uttryck och andra områden att reflektera kring, allt
utifrån det samhälle som nu håller på att formas. Ett samhälle som i sin
multikulturella vardag kan behöva finna nya vägar att följa för att möjlig-
göra en för landet unik utveckling som ur ett internationellt perspektiv
kan komma att ställa gamla värderingar och dogmer på undantag.

Vår syn som västeuropéer på Afrika som kontinent har sin grund i de
koloniala tankebanor som varit rådande långt in på slutet av förra år-
hundradet. Tankebanor som tar avstamp i ett hierarkiskt värderings-
system med den europeiska människan i någon form av ointaglig toppla-
cering. Att klumpa ihop hela kontinenten till något som är ”landet” Af-
rika, görs ofta på grund av alltför bristande kunskaper och information
om de verkliga förhållandena. När man närmare studerar kontinenten
uppvisar den dessutom en enorm mångfald av kulturer även inom det vi
européer en gång i tiden påtvingade afrikanerna i form av statsgränser.
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Den information som det stora flertalet i Västvärlden erhåller om Afrika
och dess länder är den bild som massmedia mycket subjektivt väljer att
visa oss, en bild som präglas av naturkatastrofer, krig, oroligheter och
despotiska ledare. På plats i Afrika inser man mycket snart det absurda
och enkelspåriga i detta sätt att se på en kontinent med så vitt skilda länder
som Egypten, Libyen, Etiopien, Uganda, Elfenbenskusten, Madagaskar
och Sydafrika.

Att släppa greppet och ge sig ut i det kaos som förändring kan innebära
är för många en synnerligen obehaglig känsla. Att tvingas lämna ut sig till
andra krafter att styra över ens egen utveckling och framtid kan vara nog
så obehagligt. Att därutöver befinna sig i en miljö och kontext som för-
ändras och där jag själv tvingas in i rollen som betraktare utan möjlighet
att påverka eller förhindra händelseförloppet, trots att jag kraftigt kom-
mer att påverkas av förändringarna, kan vara på gränsen till vad man som
människa klarar av. Samtidigt kan en dylik förändring skapa förutsätt-
ningar för något nytt, lägga grunden till en framtida utveckling vilken in-
dividen inte själv klarat av att inleda. Ur kaos föds intet där jag själv har
möjligheten att skapa en ny värdegrund, nya förutsättningar, nya villkor
etc. i samverkan med min omgivning. I detta kaos befann sig Sydafrika
och dess medborgare, vid tiden för de första fria valen 1994. Och att man
befinner sig i den tid av uppbyggnad som kommer därefter tyder mycket
på utifrån de diskussioner som förs i det sydafrikanska samhället idag.

Under denna uppbyggnadsfas ställs många frågor på sin spets och rela-
tionen till den egna historien kan inte undvikas. Detta inte minst vad det
beträffar kultursektorn i Sydafrika. Där är frågor kopplade till den kultu-
rella infrastrukturen i allra högsta grad relevanta; till de estetiska och
konstnärliga valen läggs frågor rörande ekonomiska och sociala resurser,
tillgång på utbildning och kunskap, tekniska förutsättningar etc. Det vill
säga, även vad gäller kulturens villkor är arvet från apartheid synligt och
dess faktiska materiella, sociala och infrastrukturella konsekvenser i vissa
situationer lika tydliga idag som under apartheidtiden.

Kan man då lägga arvet efter apartheid bakom sig i det ”nya” Sydaf-
rika? Debatten kring huruvida man över huvudtaget kan prata om en
postapartheidnation idag är lika aktuell nu som vid tiden strax efter valen
1994. Ideologiska argument för och emot postapartheidnationens narra-
tiva ursprung har diskuterats och förkastats. Vissa hävdar att motparten i
diskussionen inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till att apartheid-
systemets sammanbrott faktiskt inleddes redan 1990 då F. W. de Klerk i ett
tal i parlamentet tillkännagav att förbudet mot politiska organisationer
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omedelbart skulle upphöra och att politiska fångar skulle friges. Genom
detta hävdar man att det ger möjligheten att redan då prata om en post-
apartheidtid. Andra däremot anser att det är förhastat att diskutera post-
apartheiderans vara eller icke vara, det är för tidigt att skildra något så i
grunden nytt och annorlunda redan nu. Ytterligare andra hävdar att båda
dessa teser måste förkastas eftersom Sydafrika fortfarande är alltför knu-
tet till apartheid för att kunna vara ”post” någonting och att detta till-
stånd kommer att råda i flera generationer framöver. (Lundström &
Pierre, 1998, s. 10ff.) Det sistnämnda ställningstagandet antyder dock att
prefixet ”post” i postapartheid alltför ofta förutsätter en uppdelning i
rummet, men framförallt i tiden mellan apartheid och det efterföljande. I
stället för att konceptualisera postapartheid som ett temporalt fenomen,
torde det vara mer produktivt att se denna uppfattning som en serie
sammanlänkade rum som i lika hög grad är splittrade och åtskilda som
sammanhängande och förbundna.

Oavsett denna tvist mellan förtidighet och försenhet kan man inte för-
neka att Sydafrika vid millennieskiftet genomgick en demokratiserings-
process – som förvisso fortfarande pågår i vissa avseenden – vilken med-
fört många för nationen djupgående förändringar. Den demokratisering
som drivs fram i Sydafrika av en medborgarrättskultur medför inte bara
en möjlighet till jämlikhet beträffande ras, kön och sexualitet, utan förtyd-
ligar även behovet av en radikal socioekonomisk utveckling. Demokrati-
sering handlar i lika hög grad om att skapa verkliga och symboliska lös-
ningar som att hålla liv i frågor som rör medborgerliga rättigheter. Kam-
pen för social, kulturell och ekonomisk identitet likväl som frihet bland
olika grupper och grupperingar i Sydafrika, är mer varierad och omtvis-
tad än någonsin förr, vilket medför att kulturens och bildkonstens roll blir
än mer sammansatt i det nya Sydafrika jämfört med tidigare.

Då

Den afrikanska konsten som inspirationskälla till de tidiga modernister-
na, som exempelvis Picasso och Braque, har främst varit skulpturer och
masker. Detta är också något som avspeglas om man studerar så kallad
afrikansk konst på museer eller finner någon udda trycksak, det är skulp-
turer och masker som oftast återfinns som exempel på den afrikanska
konsten, bildkonsten glöms bort. (Gillon, 1984, s. 11) Mycket av den
forskning som bedrivits tidigare rörande olika konstarter på den afri-
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kanska kontinenten har också genomförts som funktionsstudier med ett
klart arv från antropologin, där föremålens estetiska och formmässiga
kvalitéer fått stå tillbaka för funktion och användningsområden, något
som i stor utsträckning uteslutet bildkonsten från denna forskning.
(Gillon, 1984, s. 12; Sahlström, 1997, s. 77; Sydhoff & Zetterström, 1983,
s. 71ff.)

All svart konst under apartheidtiden kan betraktas som politisk. Från
att ha haft en mycket viktig del i kampen mot apartheid är nu konsten
tvungen att finna en ny plats i samhället och nya vägar för att nå ut med
sitt budskap, stödda av den mycket framträdande roll som kulturen har i
den nya sydafrikanska konstitutionen. (Williamson, 1989, s. 67; Eber-
hard, 1990, s. 31) Samtidigt som konsten kritiserade apartheid och dess
förespråkare var systemet också en av de viktigaste inspirationskällorna
för många konstnärer.

Vad kan tänkas ske, exempelvis, med en sådan utmejslad och specifik tra-
dition som den sydafrikanska dokumentärfotografin under apartheid…?
[…] Frågan tillspetsas förstås av det faktum att denna dokumentärt orien-
terade fotografi var just å ena sidan visuellt välformulerad och retoriskt
skicklig och å andra sidan fullständigt beroende av sin kontext – ett anti-
apartheid innehåll med adress internationella media, en kontext som, till
synes, eliminerats med apartheids fall. (Lundström & Pierre, 1998, s. 8)

Den problematik som uppstår när en tydlig drivkraft och inspirations-
källa som apartheid försvinner, gäller inte enbart det dokumentära foto-
grafiet utan konsten rent generellt i Sydafrika. Demokratiseringspro-
cessen har inneburit att konstnärer som så länge verkat i ett klimat av
politisk motståndskamp, nu istället måste söka sig andra vägar. Dock kan
man konstatera att dokumentärens uppmärksamhet på mänskliga lev-
nadsvillkor förblir lika relevant i en tid när apartheid som ideologiskt sys-
tem avskaffats officiellt. Dessa nya tider har möjliggjort för konstnärerna
att reflektera även över frågor som rör medborgerliga rättigheter ur nya
infallsvinklar. Förutom frågor som berör den personliga identiteten och
individens plats i det nya samhället berör många konstnärer idag frågor
kring det kollektiva minnet och arvet från apartheid, ritualiserade rum
och vardagens befolkade platser.

Men hur överlägsen är moralen konsten i en politiskt laddad situation
som den i Sydafrika? Hur förbehållslös måste betraktaren bli när man
möter bilder i samtidskonsten som fäster föga uppmärksamhet vid histo-
rieberättandet, det som en gång varit, som en text som kräver kontinuerlig
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vidareutveckling, kritik och undersökning? Ska konst ha ett etiskt syfte
och i så fall vems etik ska då vara förhärskande?

En som försökt finna svar på dessa frågor är Okwui Enwezor, curator,
föreläsare, redaktör för tidsskriften Journal of Contemporary African Art
m.m. Enwezor når fram till dessa frågeställningar efter att ha diskuterat
hågkomster av det förflutna dels ur det personliga minnet och dels ur arkiv
och det kollektiva minnet. Han anser att det som idag äger rum i Sydafrika
kan ha sina paralleller i det som skedde i Tyskland efter andra världskri-
get. Det dilemma som möter och skrämmer de som på olika sätt försöker
handskas med arvet från sina egna historiska minnen påminner i mycket
om den kollektiva skuld som tyskarna tog på sig enligt Enwezor. Sydafri-
kas skuld ligger också i dess förflutna. Det apartheidförflutna som förföl-
jer dagens sydafrikaner med självlysande och fruktansvärda påminnelser
om dåd och övergrepp som skett i nationens namn och image. Ändå finns
det något perverst i sättet som det förflutna återvinns på i de offentliga
bekännelserna av tilltron till idén om en nationell image och allt som det
innebär.

För att gå kunna gå vidare och acceptera det förflutna för vad det är, en
del av historien, men samtidigt inte negligera den, föreslår Enwezor ett
etiskt ställningstagande med ursprung i det som Roland Barthes har kallat
för Seendets historia. (Enwezor, 1998, s. 22) Det han föreslår här är inte
bara en reviderad och politiskt korrekt Seendets historia utan en
användandets etik, en känslighet och respekt för de bilder som har djupt
kodade innebörder. Enwezor avslutar med att ställa sig frågan

… när vi uppmanas att omvärdera den fotografiska bilden som över-
ensstämmer med jagets representation i ett dovt sydafrikansk (sic!) förflu-
tet i konstens tjänst, vilka är konstens begränsningar i en sådan instans?
Det finns en märklig skärningspunkt mellan konsten och moralen här,
antingen som kritiskt representationsprojekt eller som lömskt sentimen-
talt övergrepp. (Enwezor, 1998, s. 22)

För att kunna diskutera konstens eventuellt nya roll i ett Sydafrika fritt
från rassegregerande lagstiftning, men som i allra högsta grad fortfarande
lever med arvet från apartheid, måste vi börja med att titta på hur det såg
ut tidigare under apartheidtiden. Konsten, då främst den konst som ska-
pades av svarta konstnärer hade, som nämnts ovan, en mycket tydlig roll
i kampen mot apartheid. Konsten skulle ha ett tydligt pedagogiskt syfte
för att vara folkbildande samtidigt som den skulle skapa opinion mot
apartheid. Orsaken till att ANC och andra organisationer valde just bild-
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konsten som det medium som skulle föra deras talan torde vara det fak-
tum att apartheidregimen lämnade bildkonstnärerna relativt sett ifred
under en längre tid än andra konstnärer. Böcker och andra litterära verk
har censurerats i betydligt större omfattning och under avsevärt längre tid
än bilder.

Emma Bedford, curator på South African National Gallery i Kapsta-
den, anser att Sydafrika är besatt av sin historia av flera anledningar.

Det har bara funnits en officiell historia, vilken konstruerades av Nationa-
listpartiet och som påtvingades alla skolbarn som en del av, ja, kristen
nationell utbildning under apartheidåren. Det är en mycket omtvistad his-
toria. Så vi är alla engagerade, på ett eller annat sätt i det förflutna, an-
tingen genom att förneka eller genom att vilja förstå det. Och sydafrikansk
konst har en stark knytning till det förflutna. Många konstnärer är enga-
gerade i att försöka förstå det förflutna, i deras egna verk. […] Det finns
några unga konstnärer här som säger att nu får det vara nog. Vi vill gå
vidare, vi vill blicka mot framtiden etc. Och just denna vecka läste jag en
konstrecension om den stora Arteryutställningen som går just nu, där kri-
tikern säger: Snälla, låt oss gå vidare, men om man tänker på att vi haft, låt
säga trehundra år av kolonialt styre och vi har haft hur många år av
apartheidstyre […] angelägenheten om att försöka förstå historien är nå-
got som kommer att fortsätta under en väldigt lång tid eftersom det är
något som definierar människor. Definierar i förhållande till ras, socialt på
vissa sätt och dom behöver omkonstruera sina identiteter. Dom behöver
omvärdera vilka dom är och det är en mycket komplex process, för oss alla
att försöka riva upp vad vi fick lära oss att vi var och försöka finna ut vilka
vi verkligen känner att vi är och hur vi passar in i detta samhälle nu. […] Vi
är också över gränserna inblandade i att skriva om historien. Vi gör det
alla i våra personliga liv medan akademikerna skriver om historieböck-
erna. Vi på museet här skriver om historien genom att skriva om konstver-
ken på väggarna etc. (Bedford, 1999, intervju)

Som Bedford säger ovan är det av yttersta vikt att ge folk tillgång till sin his-
toria för att man på det sättet ska finna sin identitet. En uppfattning som
också delas av en av de deltagande konstnärerna på den ovan nämnda Ar-
teryutställningen, Sue Williamson. Hon säger i ett annat sammanhang att:

The past is part of one’s identity. Naturally we cannot live in the past, but
we must live with it. We need to be reminded by and about our past, which
we as Africans were compelled to forget. (Williamson, 1990, s. 14)

En av de institutioner som var verksamma under apartheidåren var Kul-
turbyrån vilket var ett organ som sorterade under paraplyorganisationen
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United Democratic Front. Den organiserade bland annat kulturbojkotten
mot Sydafrika och kontrollerade hur denna bojkott efterlevdes. Större
delen av dess verksamhet finansierades av Svenska Riksutställningar. Med
hjälp av Kulturbyrån indelades Sydafrikas olika konstnärskategorier i
olika branschfackförbund. Bild- och formkonstnärerna var dock inte or-
ganiserade som de andra, de sökte en större autonomitet gentemot Kultur-
byrån än andra grupper. Detta var dock något som inte sågs med blida
ögon från ledande representanter i Kulturbyrån. Vilken också var en av de
starka förespråkarna till att konsten i alla dess former skulle användas
som ett vapen i kampen mot apartheid. Mzwakhe Mbuli, chef för Kultur-
byrån, tydliggjorde vid något tillfälle sin syn på konstnärernas tillvaro ef-
ter apartheids fall:

Det är inget problem för oss [att ta över administrationen etc. efter apart-
heids fall]. Ingen rörelse kan mäta sig med ANC i styrka. När nationalist-
regimen faller är vi de enda som kan ta över. Vi är en enad front, organise-
rad på varje nivå och i ett postapartheidsamhälle kommer individualister
att lida. (Eberhard, 1990, s. 31)

Dock förändrades situationen och debattklimatet radikalt i samband med
Nelson Mandelas frigivning. ANC: s så kallade kulturminister Albie Sachs
var tidigt en av de främsta förespråkarna för att använda konsten som ett
vapen i kampen mot apartheid. I samband med frigivningen tillkännagav
han dock i en omfattande artikel, publicerad i en av de stora svarta tid-
skrifterna, att ANC-medlemmar skulle förbjudas att under fem år säga att
konsten var ett vapen i kampen. Sachs motiverade denna helomvändning
med att kulturen betraktad som kampvapen urholkade det konstnärliga
värdet. Istället för att få seriös och riktig kritik fick man många gånger vad
som skulle kunna kallas för solidaritetskritik. Sachs ansåg vidare att de
svarta konstnärerna inte sporrades till att utvecklas utan istället till att ha
de rätta politiska inställningarna. Ju fler knytnävar, spjut och gevär som
avbildades desto bättre. Dock på bekostnad av konstens ämnesområden
som blev synnerligen begränsade. Sachs skrev:

… allt som är roligt, besynnerligt eller genuint tragiskt i världen har blivit
bortdrivet. Tvetydigheter och motsägelser är helt utestängda. Konstens
kraft är just dess förmåga att visa motsättningar och avslöja dolda spän-
ningar – och däri ligger faran med att betrakta konsten som vore den bara
ännu en missilavfyrande maskin. (Eberhard, 1990, s. 31)
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Sachs artikel innebar ett paradigmskifte i synen på den svarta konsten hos
de svarta själva och kom att skapa en enorm debatt kring vilken roll kons-
ten borde ha.

Anitra Nettleton, professor i konsthistoria vid Witwatersrand Univer-
sitetet i Johannesburg, anser att de olika förutsättningarna vad det beträf-
far utbildning har en avgörande roll för de svarta konstnärerna i Sydafrika
vid millennieskiftet.

Jag anser att situationen är ganska komplicerad idag. Jag tror att vi fortfa-
rande har en stor skillnad mellan konstnärer som utbildat sig på en akade-
misk institution och konstnärer som inte har det, och mycket ofta finns det
olyckligtvis en rasmässig koppling parallellt med detta men inte alltid. Så
de studenter som gått igenom konstskolor, inte nödvändigtvis universitet,
men som gått igenom konstskolor är de som syns på gallerierna och som
ställer ut som individuella konstnärer och som ses som avantgardet. Å
andra sidan har vi konstnärer som inte är tränade i några av dessa institu-
tioner som producerar konst och som helt är utlämnade till den kommer-
siella marknaden om de ”plockas upp” av ett av de större kommersiella
gallerierna. Då kan de göra sig ett namn som artister. Och de konstnärer
som arbetar under dessa förhållanden gör målningar och skulpturer och
former som vi förknippar med en väldigt gammal tradition, medan de
flesta av de konstnärer som går igenom konstskolorna försöker tillhöra
avantgardet och producera installationer, assemblage, videos och så. Och
det tycks mig vara så att det är den stora skillnaden som man ser. […] om
man inte arbetar inom en traditionell västerländsk form av målning eller
skulptur är det fortfarande svårt att bli accepterad som en konstnär. […]
Så inom den samtida scenen har vi en rad av olika områden som måste
diskuteras, som måste undersökas, som det måste pratas om mycket mer
öppet. (Nettleton, 1999, intervju)

Förutom den historiska bakgrunden och det sätt på vilket man väljer att
hantera och bearbeta sin historia – såväl den privata som den kollektiva –
så kommer tillgången till kunskap och utbildning att vara några av de
avgörande faktorerna för den konst som kommer skapas i det samhälle
som idag håller på att växa fram efter apartheids fall.

Sedan

För den vita befolkningen i Sydafrika är konst ur ett västerländskt per-
spektiv inget onormalt eller underligt. Snarare ses det som normen för vad
som kan benämnas som just konst. Dock finns det bland dessa grupper
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många gånger ett starkt motstånd mot sådan konst som inte är en målning
eller skulptur som man kan hänga på kontors- eller vardagsrumsväggen
eller ställa på en piedestal. Synen på konst är inom dessa grupper många
gånger mycket konservativ, något man förvisso delar med andra grupper
inom den västerländska sfären.

Hos många av de svarta befolkningsgrupperna är detta med att hänga
konst eller andra utsmyckningar på exempelvis väggen en abstrakt förete-
else i sig. Att smycka sina bostäder på detta vis ses mer som ett arv från
kolonialismen än som en naturlig del i boendemiljön. Dock sker en succes-
siv förändring då fler och fler svarta intresserar sig för denna typ av ut-
smyckning. En förändring i attityd som man kan finna en tydlig koppling
till nya möjligheter rörande utbildningsmöjligheter för de svarta. Genom
den medvetna styrningen av utbildningssystemet under apartheid där
konst inte ingick i de svartas läroplan har det stora flertalet ur de yngre
generationerna ingen relation till konsten. Något som också förstärks i
samverkan med de kulturella traditionerna som råder i många av de svarta
samhällena historiskt sett.

Det stora flertalet av den svarta befolkningen i landet, på grund av att de
inte haft konst som en del av sin utbildning, så är dom inte intresserade,
det är inte en del av deras tradition. Och det är en mycket stor skillnad om
man jämför med musik och teater, vi har ett mycket stort intresse för detta
bland den svarta befolkningen, det ses som en del av, eller en kontinuerlig
följd av tidigare kulturer. Så det är en väldigt stor skillnad där eftersom när
människor i Afrika tillverkade konst tidigare använde man det i olika sam-
manhang man hängde det inte på väggarna, det är ett fullständigt främ-
mande koncept. Inte för att sakerna inte hade estetiskt värde men de var
inte konst på det sättet. (Nettleton, 1999, intervju)

Med hänsyn tagen till att konsten ur ett västerländskt perspektiv inte har
samma betydelse för stora grupper av den sydafrikanska befolkningen,
finns en intensiv debatt i det sydafrikanska samhället att utöka konst-
begreppet att även innefatta begrepp och företeelser som dans och musik.
Att istället för konst diskutera företeelser och begrepp ur ett perspektiv av
visuell kultur. Värt att reflektera över här är vad som skiljer exempelvis en
rituell dans med inslag av dräkter, masker, musik, rytmer, dofter etc. åt i
jämförelse med exempelvis dadaismens teaterföreställningar och konser-
ter eller Yves Kleins performanceföreställningar? Där det ena mer betrak-
tas som ett antropologiskt fenomen medan det andra ses som konst per
definition.
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Just breddningen av begreppet är något som också uppmuntras av myn-
digheterna. Åtminstone om man tolkar utbildningsdepartementets läro-
plan så, genom att man där försöker integrera olika konstarter.

Det är en av de positiva delarna av den nya läroplanen, dom försöker att
integrera konst, drama, musik, tillsammans så studenterna får en bredare
grund. Men vi måste också utbilda vår publik. Vi måste få folk att förstå
att konsten finns där ute för dom att se på. (Nettleton, 1999, intervju)

Utan kunskap om såväl sina egna förutsättningar och historiska referen-
ser som strukturerna hos de befolkningsgrupper som man tidigare inte
haft någon direktkontakt med, kommer möjligheterna att jämna ut för-
hållandena mellan olika rasgrupper att vara synnerligen begränsade. För
att möjliggöra för de svarta konstnärerna att verka på en gemensam
konstmarknad och på sikt i en gemensam konstvärld med de vita är ut-
bildning en av de viktigaste grunderna. Samtidigt som det är viktigt att ge
de svarta tillträde såväl fysiskt som intellektuellt till de vitas arenor är det
också viktigt att förändra de vita gruppernas system och strukturer. Detta
i former av innehåll i läroplaner, kunskap om de svartas förhållande både
historiskt och dagsaktuellt etc. Det är också viktigt att möjliggöra för de
vita att delta i de svartas traditioner och aktiviteter för att på det sättet
överbrygga de kulturella och traditionella hindren som genom decennier
av apartheidstyre förstärkts för att skilja de svarta och vita grupperna åt.
Att ge olika grupper tillgång till varandras historia kommer också att
skapa bättre förutsättningar för ett integrerat samhälle ur ett mer generellt
perspektiv.

Lever då de sydafrikanska konstnärerna isolerade från omvärlden
idag? Enligt Emma Bedford så är de sydafrikanska konstnärerna mycket
väl medvetna om de strömningar och trender som är aktuella på den inter-
nationella konstscenen. (Bedford, 1999, intervju) Vad som många gånger
begränsar deras möjligheter att delta är bristen på resurser. Dock är frågan
om det är möjligt utifrån historiska och kulturella skillnader att i bredare
grupper, då framförallt i en ickeurban miljö, skapa intresse för det som ur
ett västerländskt perspektiv anses vara konst. Kanske måste konstens nya
roll i det nya Sydafrika ta sitt avstamp i diskursen kring konstbegreppet i
sig.

Att den svarta samtida konsten har fått en ny roll idag är oomtvistligt.
Dess historia som en tydlig meningsbärare och ett vapen i kampen mot
apartheid kan inte underskattas och är dokumenterad på flertalet sätt.
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Vad som kommer att prägla den framtida svarta konsten kan kanske inget
annat än just framtiden svara oss på. Troligtvis kommer den dock att
verka på ett mer heterogent sätt än tidigare, där fler faktorer än de rent
konstnärliga får avgörande betydelse och där diskursen kring konst-
begreppet kommer att få en betydande roll för den fortsatta utvecklingen.
Sociologen och en av grundarna till de unika samlingarna av svart, sam-
tida konst vid De Beers Centenary Art Gallery vid University of Fort Hare,
E. J. de Jager skrev redan 1992 att:

What we have said about traditional and transitional art forms [...]
indicates that in South Africa with its rich diversity of human and cultural
material, artistic expression need not necessarily be by means of conven-
tional painting and sculpture only. We should rethink the definitions,
categories and forms of art relevant and applicable in our multicultural or
pluralistic society. South African society and all its artists should avail
themselves of every opportunity to adapt and to innovate upon these tra-
ditional and hitherto unconventional art forms, to build a truly South
African art heritage and human environment. (de Jager, 1992, s. 197)

E. J. de Jager förespråkar här en vidare syn på konstbegreppet vilket asso-
cierar väl till Anitra Nettletons idéer om ett nytt begrepp istället för det
traditionella konstbegreppet. Hon hävdar också att det egentligen inte
finns någon grund för att skilja de bägge kategorierna konst och hantverk
åt utifrån ett hierarkiskt synsätt, utan att vi istället bör prata om en visuell
kultur.

Dessa hierarkier är inte enbart relaterade till förhållandet mellan konst
och hantverk utan också mellan manligt och kvinnligt. […] Vilket är ur
min synvinkel mycket problematiskt. Så visst, jag tror att vi alla önskar att
tro den debatten har försvunnit, men jag tror inte att den har det. […] Så
vi kan teoretiskt säga att nej det finns ingen skillnad [mellan konst och
hantverk]. Vi borde inte prata om konst överhuvudtaget, vi borde prata
om visuell kultur... (Nettleton, 1999, intervju)

Utifrån de Jager och Nettleton bör man istället för konst betraktad genom
en traditionell västerländsk definition istället fokusera på ett begrepp som
visuell kultur, där bildkonst och skulptur samsas med andra konstformer.
Att så kanske inte är fallet idag får inte hindra diskussionen och möjlighe-
ten att utveckla, utöka och förändra konstbegreppet och genom detta
skapa förutsättningar för en vidare syn på det som kan kallas för konst.
Naturligtvis finns det mycket starka krafter som utifrån ekonomiska
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egenintressen och med risken att förlora makt, skulle motarbeta ett sådant
synsätt. I den internationella miljön med multikulturella och pluralistiska
samhällen, vilka blir allt vanligare och vanligare över hela världen, är
dock behovet av ett nytt konstbegrepp stort. Inte då bara i Sydafrika utan
även sett ur ett internationellt perspektiv. Detta inte minst för att mot-
verka alienation och segregation hos stora befolkningsgrupper och istäl-
let, genom att diskutera utifrån ett begrepp som visuell kultur, bjuda in
nya grupper att delta i den internationella och nationella konstvärlden. Vi
har idag möjligheten att genom öppna och innovativa tankebanor för-
ändra den traditionella tolkningen av vilka arter, former och så vidare som
historiskt ansetts tillhöra den så kallade fina eller etablerade konsten.
Detta behöver inte innebära att vår syn på den tidigare konsten och vår
traditionella konsthistoria behöver omstruktureras men behovet av ett
utökat och i vissa avseenden nytt konstbegrepp är större i situationen när
det gäller att möta nya kulturer och uttryckssätt. Ser man på konst-
begreppet har detta ur ett längre historiskt perspektiv förändrats radikalt.
Det som vi upplever som konst idag hade förmodligen inte erhållit samma
status för 200 år sedan eller hos den högtstående egyptiska kulturen under
3000-talet f. Kr. Konst som begrepp är inte statiskt och har även tidigare
förändrats över tid.

Det samhälle i vilket vi befinner oss just nu skiljer sig i många stycken
från de samhällen som vi möter i konsthistorien. Den bild som ofta presen-
teras av den historiska utvecklingen ger i vissa avseenden sken av att ha
varit en stringent utvecklingskedja där det ena stadiet logiskt följts av det
andra. Dock börjar en markant skillnad skönjas när vi närmar oss den
epok vilken ofta benämns som modernismen och grunderna för det vi idag
kallar för det moderna samhället börjar ta form. Man kan hävda att

… 1800-talet blev det första ”pan-århundradet”, dvs den första fasen i
utvecklandet av den universalkultur vi just nu lever i, där kunskapsstoff
och traditioner och material från alla tider och kulturer samtidigt kan hål-
las vid liv och existera förvaltade av och åtkomliga för mycket stora och
sinsemellan olikartade befolkningsgrupper. (Johannesson, 1978, s. 245)

Detta teoretiska faktum har visat sig i praktiken vara svårt att förvalta, då
inte minst i de så kallade utvecklingsländerna. Kunskapen, tekniken och
materialet finns men arvet av bland annat kolonialismen och i Sydafrikas
fall även apartheid, har inneburit att stora grupper ställts utanför den glo-
bala kunskapsmassa som en del av oss ser som naturlig.
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In the social, political or economically grounded confrontation with cul-
turally different societies, the wouldbe colonizer experiences the encoun-
ter psychologically, using the body as a metaphor for much more complex
forms of social, historical or cultural difference. Thus, finding that all
people are not of the same skin colour – which makes the European rela-
tive, partial, in relation to what is in fact cultural and not racial difference
– the white colonial subject makes a fetish of some aspect of cultural diff-
erence. The other is fixed by a stereotype of negative difference which is
punitive and yet reveals its underside of desire to be like this other, a
desired belief that all people are the same, that we can regain an untroubl-
ed, primal, “Edenic” world. But the ambivalance is played out on a real
historical stage, where fantasy, grounded in concrete political and econo-
mic power, enacts an “epistemic violence” on the beings, bodies and sub-
jectivities of the colonized peoples. (Pollock, 1992, s. 46)

Vad Pollock säger här är att även om det finns en underliggande önskan
om att vi alla borde kunna leva under någon form av grundläggande
paradisförhållanden där allas lika värde är en av hörnstenarna, finns det
samtidigt en ambivalens hos kolonisatören där maktstrukturer grundade
på sociala, politiska såväl som ekonomiska förhållanden, tar sig uttryck
genom förtryck av den andre. I Sydafrikas fall med apartheidsystemets
utstuderade kolonisationspolitik fick detta ödesdigra konsekvenser för
stora delar av befolkningen. Genom att konsekvent associera handlingar,
företeelser och föremål som utifrån ett västerländskt perspektiv definiera-
des som stående lägre på den hierarkiska skalan kom exempelvis den
svarta konsten att associeras med hantverk. Något som i förlängningen
kom att innebära att man stängdes ute från utbildningar, utställnings-
möjligheter och ekonomiska bistånd. Pollock hävdar vidare att:

Colonial domination is not only economic and political. It is psychological
as well, forming an ambivalent field of relationships and identifications
which implicate both colonizer and colonized in distorted figurations of
desire in which the personality and the body of one group is literally colo-
nized by the desires and meanings of the dominating group, turning Arab
and African peoples into projections for Westerners of the ”Otherness and
the Self”. (Pollock, 1992, s. 46)

Den komplexitet som ligger till grund för kolonialismen påvisar Pollock
genom ett teoretiskt förhållningssätt som kulturhistoriker i allt högre grad
accepterar idag – att vi aldrig kan undgå vår egen eller andras positions-
bedömning. (Sahlström, 1997, s. 129ff.) Och visst är det så att hur gärna
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jag än vill benämna mitt arbete som konst så är jag alltid utlämnad till
andra att värdera huruvida det är att betrakta som konst eller ej. Pollock
diskuterar frågan och lägger också fram förslaget att vi faktiskt inte behö-
ver förstå på precis samma sätt i alla kulturer. Här kan dock ett problem
uppstå ur ett internationellt perspektiv – Hur kan man då verka på en in-
ternationell scen om jag som konstnär eller på annat sätt verksam inom
den lokala konstvärlden, inte förstår det som andra kulturer eller konst-
världar hävdar är konst? Kanske är det så att vi inte i alla situationer skall
förstå eller kan förstå, utan det viktigaste är att vi kan acceptera.

Pollock ifrågasätter också västerlänningens självpåtagna rätt till tolk-
ningsföreträde. Vad är det som säger att den ordning som varat under de
senaste århundradena ska vara för alltid? Är det så att vi i inledningen av
det tredje årtusendet efter Kristi födelse börjar skönja en ny era där det
europeiska perspektivet kommer att få stå tillbaka för nya dominerande
nationer som i spåret efter ett ökat ekonomiskt inflytande globalt även
kommer att dra upp riktlinjerna för en ny syn på konstbegreppet? Den
teoretiska postmoderna debatten av idag har skapat möjligheter att ställa
nya frågor vilka kan leda till nya svar.

Det går inte idag att studera stil, motivval, uttryckssätt eller tekniska
lösningar utan att ta hänsyn till realiteter som ras, ursprung eller kön, inte
minst i ett land som Sydafrika. Att tolka ett konstverk innebär alltid ett val
mellan den vedertagna, begränsade analysen och ett närmande till bilden
som öppnar nya infallsvinklar.

Art is a universal phenomenon and can be analysed from many different
perspectives. One such perspective is the formal aestethic language of
academic art analysis, criticism and appreciation. Another perspective is
through socialhistorical analysis, i.e. interpretation of the social, cultural
and historical forces that produce art works. (de Jager, 1992, förordet,
opaginerad)

Vad de Jager ger oss här är ett förhållningssätt till hur vi kan tolka de före-
teelser som enligt hans och Nettletons tidigare förslag kan innefattas av
begreppet visuell kultur. Pollock har också poängterat att vår förmåga att
tolka bilder beror på yttre omständigheter, det vill säga omständigheter
som inte alltid direkt kan knytas till bilden, eller konventionen till vilken
konstnären/bildmakaren ansluter sig. Kritiker av bland annat kolonialis-
men har påvisat det förrädiska i den tolkningsmodell av bilder som upp-
kommer om man utgår ifrån att det bara finns ett bildspråk och ett sätt att
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förstå. (Sahlström, 1997, s. 52ff.) Ett synsätt som i ett multikulturellt sam-
hälle inte räcker till, som mer begränsar såväl betraktare som utövare, än
bidrar till att skapa en levande, innovativ och utvecklande konstvärld.

Var befinner sig då den sydafrikanska konstvärlden i ett internationellt
perspektiv och hur ska de kunna påverka den internationella arenan uti-
från att de själva väljer att gå ifrån det idag vedertagna konstbegreppet
och istället börja tala om en visuell kultur? Pollock diskuterar i sin bok
Avantgarde gambits 1888 – 1893: gender and the colour of art history hur
konstnärer som bland annat Gauguin förhåller sig till både den
avantgardistiska konsten och den koloniala världen. Hon finner där att
Gauguin med inspiration från de franska kolonierna i sin konst måste för-
hålla sig till den avantgardistiska konstvärlden genom …reference,
deference and difference för att bli erkänd och accepterad.

[Museer, utställningar, salonger, tidskrifter, ad hoc-utställnignar på caféer
etc.] These provided an informal network which was both fluid and yet
sufficiently coordinated to provide a field of representation for the
decisive character of avantgardism: the play of reference, deference and
difference.
      This trilogy proposes a specific way of understanding avantgardism as
a kind of gameplay. In contrast to conventional historics of modern art,
which tell its story through heroic individuals, each “inventing” his
(usually) novel style as an expression of individual genius, I propose my
three terms. To make your mark in the avantgarde community, you had to
relate your work to what was going on: reference. Then you had to defer
to the existing leader, to the work or project which represented the latest
move, the last word, or what was considered the definitive statement of
shared concerns: deference. Finally your own move involved establishing
a difference which had to be both legible in terms of current aesthetics and
criticism, and also a definitive advance on that current position. Reference
ensured recognition that what you were doing was part of the avantgarde
project. Deference and difference had to be finely calibrated so that the
ambition and claim of your work was measured by its difference from the
artist or artistic statement whose status you both acknowledged (deferen-
ce) and displaced. (Pollock, 1992, s. 14)

Att se dessa begrepp ur ett sydafrikanskt perspektiv insatta i en global
kontext ger oss möjligheten att se en struktur för hur Sydafrika och den
där verksamma konstvärlden kan förhålla sig till en internationell dito.
Först, naturligtvis, måste de sydafrikanska konstnärerna bestämma sig
för om de vill vara en del av den internationella konstvärlden eller om man
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vill arbeta utifrån ett autonomt och strikt nationellt perspektiv. Det finns
dock idag inget som tyder på att Sydafrika som konstnation vill isolera sig
eller verka enbart i en lokal kontext. Tvärtom strävar man i vissa fall
mycket tydligt mot att bli en del av den internationella konstmarknaden
och refererar ofta till dess trender och möjligheter.

För att uppnå detta måste de sydafrikanska konstnärerna, enligt Pol-
lock, först associera och referera till de trender och stilar som i nuet är
aktuella internationellt. Den konstmarknad som finns idag har sin grund
i den tredje franska republikens övergång från en statsunderstödd konst
till en konst producerad för en marknad på kapitalistiska grunder. (Pol-
lock, 1992, s. 15) De nya strategierna var inte bara typiska för sin tid och
de då gällande politiska värdena men också symptomatiska för den eko-
nomiska förändringen av villkoren för verksamma konstnärer inom alla
discipliner. Grunden för denna nya form av kapitalistisk kulturmarknad –
där konsten utgjorde en del – stod att finna i produktionsformen, vilken
baserade sig på enskilda producenters arbete vilket sedan erbjöds på en
mer eller mindre öppen marknad. Pollock skriver också att:

In the case of a cultural practice, product identification and validation
took place through the expansion of circulation and publicity systems. To
become cultural capital and make cultural profit, the art work as product
must be incorporated into a public discourse through recognition by a
critical framework within which both the particular character of the pro-
duct (the difference achieved by this gambit) can be named and its relation
to an already valorized context of meanings can be identified (its referen-
ce). This complex proces increasingly involved the manufacture of a pu-
blic identity for the artist/producer which would stabilize and secure addi-
tional value for the product/art. (Pollock, 1992, s. 15f.)

För att nå ut till en internationell marknad initialt måste de sydafrikanska
konstnärerna referera i sin konst till de för tillfället rådande internatio-
nella normerna, enligt Pollocks resonemang. De normer som styr konst-
marknaden och som har sin grund i den västerländska konsthistorien i
nära relation till kolonialismen. Man måste också visa respekt, eller sna-
rare förståelse för de konstnärer som anses vara mest inflytelserika, som
ligger i framkant och som kan anses tillhöra det som idag kan kallas för
avantgardet. Något som kan uppnås genom att referera till deras verk i sin
egen konst. Detta menar Pollock är den andra delen av de tre för att nå
acceptans och inflytande.



Konst i förändringens tid  67

Det tredje och kanske viktigaste steget för sydafrikanerna är behovet
av differens från avantgardet. Att man trots likheterna och referenserna i
konsten genom ett unikt bildspråk skapar förutsättningar för en visuell
kultur i de Jagers och Nettletons anda. Bildspråket med sitt ursprung i den
lokala kontexten och ett förhållningssätt i närmandet till konsten där man
väver samman olika influenser och kombinerar detta med en stark och väl
underbyggd argumentation. Genom att inleda denna diskussion natio-
nellt och sedan föra den vidare har man möjligheten att bidra till ett ut-
vecklande av konsten där hierarkiska bedömningar av vad som är konst
och vad som är något annat blir av underordnad betydelse.

Om detta är ett utopiskt förhållningssätt till diskussionen kring vad
som är konst och vad som inte är konst får väl framtiden utvisa. Dock
torde den interna diskussionen inom Sydafrika kräva att man tar ställning
till dessa frågor. Ska man skapa nya institutioner för att förvalta kultur-
arvet eller ska man befästa den uppdelning som finns idag som ett arv från
kolonialismen där man skiljer mellan föremål som betraktas ur ett konst-
närligt perspektiv å den ena sidan och ur ett etnologiskt perspektiv ur den
andra. Och vad gör man då med de föremål som passar in på båda stäl-
lena? Och slutligen, kommer man att klara av diskussionen och argumen-
tationen med de starka krafter som utifrån ett kapitalistiskt förhållnings-
sätt vill bevara den konstmarknad som finns idag?
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Den bildskapande människan

Dietmar Mölk

Bilder som komplement till berättelser

Vi omges av bilder på ett sätt som ingen generation före oss ens kunnat
förställa sig. Både vad gäller kvalitet och kvantitet. Som utbildare, mark-
nadsförare och marknadskonsult försöker jag förstå hur bilder fungerar,
hur de blir till i betraktaren och vad de gör med betraktaren.

Ernst Gombrich menar i boken Art and Illusion att bilder egentligen
bara är ett sätt att komplettera en av människans äldsta drifter: det
narrativa. När han diskuterar bilder som komplement till människans
berättelser tänker vi osökt på grekernas myter, på gudar, hjältar, äventy-
rare och stora händelser. Eller kanske på Gilgamesheposet, syndafloder
eller bibelns skapelseberättelse. Berättad av en gammal man vid en läge-
reld inför en hänförd publik. Så småningom kompletterad med några
streck i sanden, enkla bilder tecknad av någon talangfull lyssnare, och till
slut väggmålningen som en fantasifull illustration till en rikt utsmyckad
berättelse.

Men jag tror att människans bildskapande inte bara uppstår som ett
komplement till narrativa strukturer utan att vi måste gå längre tillbaka,
och djupare än så, för att förstå vårt förhållande till bildvärldarna om-
kring oss.

Neurovetenskaplig forskning om medvetandet

Neurovetenskapen har länge sett ordlöst berättande som något naturligt
och ursprungligt. Hjärnan skapar sig själv i tolkningen av de berättelser
den konstruerar som svar på frågor den möter i sin livsmiljö. Låt mig ci-
tera några rader ur boken Känslan av att leva  eller The Feeling of what
happens. Body and Emotion in the making of Consciousness, som är bo-
kens originaltitel. Den säger mer om vad den handlar om än den svenska
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översättningen. Boken är skriven av Antonio R. Damasio, professor vid
institutionen för neurologi vid universitetet i Iowa.

Ordlöst berättande är något naturligt. Den bildliga representationen av
olika sekvenser i det som sker i hjärnan (något som även försiggår i hjär-
nor som är enklare än våra) är det stoff varav berättelser skapas. En natur-
lig och preverbal förekomst av berättande kan mycket väl vara anled-
ningen till varför vi började skapa dramatik och slutligen även böcker och
varför en stor del av mänskligheten idag är som tokiga i filmer och TV.
(Damasio 2002, s217)

Eller som Damasio uttrycker det på nästa sida:

Att berätta historier i betydelsen att registrera det som sker i form av
hjärnkartor är förmodligen ett tvång i hjärnan och startar sannolikt tidigt
i termer av både evolutionen och komplexiteten i de neurala strukturer
som krävs för att skapa berättelser. Berättandet föregår språket, eftersom
det i grunden utgör en betingelse för språket och inte enbart har sin grund
i hjärnbarken utan även i andra delar av hjärnan och i båda hjärnhalvor-
na. (Damasio 2002, s218)

Damasio backar ett steg längre än Gombrich och menar att det trots allt är
bilderna som kommer först, att våra berättelser ytterst är ett sätt att för-
klara ordlösa bilder -  bilder hjärnan tvångsmässigt formar som svar på
stimulans utifrån. De första berättelserna vi möter är de som förklarar
bilden av oss själva. I den första berättelsen förklarar vi för oss själva vilka
vi är, utifrån ett kaos av bilder som formats i hjärnstrukturer. Vi sorterar
och strukturerar ett inre kaos i hjärnkartor som sedan leder oss vidare
genom livet.

Vi lever bilder, bilderna lever oss

Jag tror att vi här har en förklaring till den lille okontrollerbare bildanar-
kisten som bor i oss alla. Processerna som Damasio beskriver är ingalunda
något som bara skedde i tidernas begynnelse, när homo sapiens profile-
rade sig som civilisationsgrundare, utan något som ständigt pågår.

Att vi sedan berättar vidare de historier vi vävt kring våra egna inre
bilder och kompletterar dem med yttre, fabricerade bilder och artefakter
är bara en logisk fortsättning på en process som börjat långt tidigare.
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Historieberättaren projicerar bilder i lyssnarens medvetande och väver
dem samman till en komplicerad helhet som roar, oroar, övertygar och
förändrar oss. Eller som Sven Sandström väljer att uttrycka det:

Den unika upplevelsen förändrar oss, om än aldrig så marginellt. Och
därmed förändrar den världen: vår bild av världen som för oss är världen.
(Se och uppleva, s 35)

Nåväl, så länge bilderna är villiga verktyg i händerna på en skicklig histo-
rieberättare (må han vara reklamare, journalist eller fri konstnär) kan vi
någorlunda lätt analysera dem och vad de åstadkommer. Men vad händer
när de släpps lösa? När de likt mästarens kvast i Goethes Zauberlehrling
härjar fritt. När berättaren som släppt lös dem länge sen dött eller inte
bryr sig längre? När betraktaren i brist på ett stabilt kulturbetingat
narrativt fundament måste hitta (på) berättelsen själv?

Förbannelsen som vilar över alla bilder är att de aldrig kan vara tysta.
Vad som helst är bättre än tystnad – vi accepterar i dem lögner, brott mot
tabun, brott mot invanda kulturella mönster och till och med den egna
viljan – bilder lever ett eget liv. Och är på så sätt egentligen inget annat än
vår spegelbild – fast utan kulturens och ibland t. o. m civilisationens bojor.
I dem ser vi oss själva, sådana vi innerst inne är. De är vittnesbördet om att
det under skalet bor en varelse som är fri. Fri att skapa sitt jag i förhållande
till sin omgivning. Hur skulle vi annars kunna skapa dem. Ur tomma in-
tet? Tomma intet må finnas någonstans i universum, men det finns defini-
tivt inte i oss.

Making comes before matching, olika sätt att se bilder

Frågan kom efter en föreläsning om den grekiska revolutionen, om
Kourai,  om den egyptiska kontra den grekiska bildsynen.

Jag hade med entusiasm försökt förklara vad Ernst Gombrich menade
i boken ”Art and Illusion” med ”making comes before matching”, om den
grekiska bildsynen som en utveckling – ja rent av motsatsen till den egyp-
tiska. Jag hade pratat om sanningskravet olika tider och kulturer hade på
sin tids bilder, om hur dessa sanningskrav fortfarande fanns i vår tid.

Hur vi i frikyrkornas avskalade och enkla, ikoniska och symbol-
laddade bildvärldar kunde skönja spåren av den egyptiska bilden och hur
den grekiska, berättande, yviga bilden i vår tid och kultur klädde den ka-
tolska kyrkans höga berättelsevalv.
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Om den gången jag stannade till vid en järnvägs-
korsning någonstans i Europa och på högra sidan om
vägen såg den klassiska varningsskylten, föreställande
ett litet 1800-tals tuff-tuff-tåg, ångandes fram på stilise-
rade räls med ett gulligt moln av rök bolmandes ur
skorstenen.

Svart på gult, med signalröd treangelram, varnade
den: kör försiktig, det kan komma ett tåg. Ett enkelt,
oförfalskat budskap, en visualiserad version av en rik-
tig och äkta hotbild. Bilden matchar verkligheten.

På den andra sidan av vägen fanns en flera meter
hög ställning med en modern reklambild föreställande
ett modernt framrusande höghastighetståg. Vackert
fotograferad med sina rena linjer, sin futuristiska,
smäckra fast ändock kraftfulla form. Reklam för ett

järnvägsbolag – texten minns jag inte, men poängen var säkert att det på
allt sätt var bättre att ta tåget än flyget eller bilen mellan olika storstäder.
Tåget var inte längre bara ett tåg, utan en del av ett helt nytt budskap.
Någon försökte övertyga mig om en imaginär verklighet, försökte sälja
tågbiljetter till mig. Bilden var bara ett verktyg för att skapa något helt
nytt.

Båda bilder föreställde tåg, men jag trodde bara på den ena – märkligt
nog på den som stämde minst. Bara den ena framkallade bilden av ett rik-
tigt tåg, som när som helst kunde rusa fram bakom kurvan. Bara den
egyptiska bilden, med sin glasklara skärpa och sitt hieroglyfiskt tydliga
språk sa: jag är sann, jag är här för att rädda ditt liv, jag är viktig.

– Varför har de så små snoppar?
Jag hade sagt det jag skulle säga, klockan var fem i tre på eftermiddagen,
och jag tänkte att jag skulle ge studenterna tillfälle att ställa frågor.

– Har ni förstått allt, kom ihåg att ni kan räkna med att den gode
Gombrich kommer att flåsa er i nacken minst halva tentan ige-
nom. Fråga på, jag ska försöka svara så gott jag kan.

– Varför har de så små snoppar?



Den bildskapande människan  73

Till en början blev jag alldeles paff… Studenten i första raden, näst längst
till höger, hade inte sagt mycket under kursen tidigare, och hade definitivt
inte gjort sig känt för att genera varken kurskamrater eller lärare med
oväntat frispråkiga frågor.

– Vad menar du?
– Ja, du vet – dessa Kourai, å andra grekiske statyer, det ser ju inte
normalt ut.

Ett och annat fniss, men också instämmande mummel från kurskamrate-
rna.

Tjugo förväntansfulla blickar – hur ska han hantera det här nu? Finns
det ett svar?

– Låt mig vända på frågan: Varför har de så stora snoppar - i vår
tids porrtidning alltså, de som finns att köpa i tidningsstället på
Konsum?  FIB-Aktuellt eller vad de nu heter? Nakna män av vår
tid, kommersiellt exploaterade tillsammans med extremt stor-
bystade damer. Med lemmar långt över varje genomsnitt. Jag
tror att den grekiska Kourai, den grekiska statyn, ville fokusera
bort från sexualiteten och förmedla ett budskap, en berättelse
om människan, om hennes ideal, hennes inre liv – snarare än rå
fysisk sexualitet. Snoppen var en ointressant detalj, det var inte
den berättelsen handlade om. I motsats till den pornografiska
berättelsebilden, som handlar om just snoppen. Ingalunda mo-
dernt, å nej – letar du en stund kommer du nog att hitta stora
snoppar i antika grekiska bilder också.

Vad tror ni – kan det vara så – fundera tills vi ses nästa gång.
Vill ni ta upp tråden igen då, så gärna för mig. Gick hem och fun-
derade…

Jag kallar mig bildvetare – vad är det jag vet om bilder
egentligen?

Det är inte lätt att hitta till botten i en på längden, tvären och djupet
sönderfragmenterad bild- och konstvärld. Det är lätt att hitta olika infalls-
vinklar, men ändå svårt att greppa hur bildvärlden vi lever i påverkar oss.
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Några lösryckta tankar, värda att spinna vidare på:

Bilden som förstärker berättelsen, bilden som berättar, bilden
som är själva berättelsen. Både sann och osann på samma gång.

Vi är våra berättelser, och vill gärna vara andras.

Bilden av oss själva som reklamens och mediavärldens livslögn.

En bild ljuger bättre än tusen ord.
Paulsons symbolmiljöer (Paulson G. Die Soziale Dimension der
Kunst, Francke Verlag AG, Bern 1955) som vi skapar runt om-
kring oss, vår självbild designad som vardagsrumsmöbel i rum-
met våra närmaste bor i, vår själ, insvept i trendernas alltid lika
patetiskt aktuella språk.

Bilden av oss själva, inte producerat av oss själva, bara selekterad
ur mediatsunamin, indånandes över oss vid varje soluppgång
som en överlevnadsstrategi i bästa grekiska manér.
Leve lögnen, leve bilden, leve livet!
Varje levande varelse har en verklighetsbild som är anpassad till
dess livsbetingelser. (Jakob Johann von Uexkull, Die Soziale Di-
mension der Kunst, Francke Verlag AG, Bern 1955, s 14)

Utan bildvärldar går vi under

Vad är vi då utan dessa bildvärldar, utan den värld vi själva skapat för att
leva i? Köttklumpar som primalskriande söker en sanning gudarna gömt
bakom och bortom döden. Bara den plågsamma kunskapen om att den
finns – vetskapen om, men inte var. Är det månne människodjurets drift
att söka det omöjliga, osynliga, ouppnåliga som skiljer oss från djuren
omkring oss?

Vi är sökare. Vi söker sanning med en Sysifos envishet och förbannelse.
Till och med vägen dit måste vi vada i mörkret. Utan att lämna fler spår än
en stilla krusning i mörka vatten som ingen egentligen ser. För även vår
bild av vägen är en individuellt skapad illusion.

Det Damasio kallar ”ett tvång i hjärnan” är förmodligen inget annat
än ett skyddsbeteende. Utan bildvärldarna går vi under.
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Kombinationserbjudanden, världens äldsta reklamtrick

Bildvärldar är narrativa strukturer konstruerade av
oss själva när vi inte längre har direktkontakt med
bildskaparen eller berättaren själva. Vi kan ibland
uppleva detta bildskapande inom oss själva i realtid
och med lite reflektion (på köpet) börja förstå hur
bland annat reklamen fungerar.

Ett exempel: I många år hade jag mitt kontor på
Trädgårdstorget i Linköping och bodde i ett område
som kallas T1-området efter ett sedan länge ned-
lagd regemente. Hundratals gånger hade jag gått
Nygatan ner till mitt kontor och aldrig lagt märke
till någon speciell bildberättelse någon planterat på
min väg till jobbet. Så här ser gatan ut:

Men så en dag, när jag lyfte blicken så slog det
mig…. Nej, Dietmar, så där får du inte tänka…! Du
är ju sjuk… gå vidare, glöm det, berätta det inte för
någon…. Skärp dig.

Men den ofrivilliga bilden gick inte att plocka bort. Sandström hade
rätt. Världen, min bild av världen, som för mig är världen hade föränd-
rats, jag hade förändrats – och processen gick inte att reversera.

Det jag hade sett var två skyltar, placerade tätt inpå varandra: ”Cold Meat
Industry boutique of  refined perversion and extrem entertainment” och
precis intill skylten: ”FONUS juridik.”

Jag har stor respekt för döden, inga som helst nekrofila fantasier, och (tror
jag) tämligen normal västerländsk humor.

Att koppla samman skyltarna var för mig en ofrivillig handling, en fri,
vild och ostyrig inre människa som våldfört sig på min mer eller mindre
väluppfostrade yttre. Ingen berättare hade planterat det jag såg, min
hjärna hade själv, utan varken min eller någon annans inblandning hittat
en berättelse värt att registrera för framtida bruk. Jag kunde förstås inte
låta bli att ta med kameran nästa dag.

Fonus har flyttat för länge sen från lokalerna, den lilla mystiska skiv-
butiken har för länge sen upphört, men vad tänker jag när jag ser Fonus-
loggan fortfarande idag? Just det.
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När den grekiska bilden i all sin otyg-
lade berättarglädje blandas med vårt
egyptiskt inspirerade sanningssökande
blir orimligheterna ihågkomna och inte-
greras i vår vardag.
Det är så reklamen fungerar. Hamburger-
kedjan och myspappan som spenderar
kvalitetstid med sitt barn, Pernilla Wi-
bergs skidåkning och Risifrutti, Coola
glada ungdomar (eller jultomten) och
CocaCola har lika mycket med varandra
att göra som Fonus och Köttindustrin.

Vårt inre söker av omgivningen efter
sanningar att bygga våra liv på och
kunna känna oss trygga. Men ack så lu-
rade vi blir emellanåt.

Ordning besegrar kaos, rutmönster ger trygghet åt
tomma ark

Sökande förutsätter hopp. Visionen om en framtid under kontroll. Kaos
söker ordning – nej, inte ordning, visionen om ordning.

Låt mig berätta om ordning, en ordning, vilken ordning som helst – och
berättelsen blir till ordning. Kaos finns kvar, men jag har ljugit mig ur det.
Förstår du inte? Vänta lite, jag skall måla en bild åt dig.

Det är inte speciellt svårt att hitta tråden mellan den moderna väster-
ländska bildvärlden och grekernas panik för Kaos.

Mellan vårt eget sanningssökande och grekerna försök att skapa ord-
ning i kaos.

Mellan vår egen panik när vi inte kan se inrutade och inlärda trygga
mönster i världen som omger oss, och grekernas maniska sökande efter
kunskap och förståelse.

Bilden på grottväggen, Nefertitis vackra skalle, Kristus på korset, Karl
den 12:e i Kungsträdgården, Adolf som hela Europas fanbärare, årets
H&M-reklam, Saddam bakom skranket, Hänt-i-veckans mingelbilder –
yes – vi lever. Japp, vi är bäst. Ingen naken här inte, vi har klätt oss i våra
bilder, vi tycker synd om oss själva i dem och slår oss för bröstet tillsam-
mans med dem. De är vi och de är alla andra med för den delen.
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– Varför har de så små snoppar?

Just den bildens lögn handlar om de antika grekernas små snoppar och
stora andlighet. Myten om det klassiskas överlägsenheten. Berättelsen om
andens (det andligas) seger över kroppen.

Helgon har jättesmå snoppar, Kristus har ingen, Ken har ingen, Napo-
leons var jätteliten, för att inte tala om Hitler, Churchill eller Margret
Thatcher. Vi talar här om personer större än livet självt. Eller talar vi om
bilden av dem?

Making är det stoff varmed våra drömmar vävs

Jag ler åt Sj-reklamens överdimensionerade X-2000 tåg på reklam-
ställningen till vänster om vägen, men lyssnar noga på tuff-tuff-tågets
budskap – akta dig, det kan komma ett tåg.

Semiotiken beskriver tecken i termer av signifikat och signifikant, inne-
håll och uttryck, Panofsky talar om ikonografiska kontra ikonologiska
analysverktyg, Barthes skiljer mellan x antal olika typer av tecken ända
fram till det personliga och privata punctumtecknet…. Men få talar om
graden av subjektivt upplevd sanningshalt i bildvärldarna som serveras
oss.

Den grekiska bildens bedräglighet kommer i många skepnader. Medie-
bilden, reklambilden, konstbilden, familjefotot. Även en osanning med
ambition att berätta sanningen är en lögn, på sitt sätt.

Vi existerar i en tvångsmässig ambition att i ständigt nya berättelser
återskapa den värld som omger oss i form av inre bilder, som i sin tur
måste berättas vidare, och kompletteras med nya, den här gången synliga,
bilder. Den grekiska ”makingrevolutionen” håller fortfarande på med att
ständigt förändra vår bild av världen, som för oss är världen. Både på gott
och ont, den känner inte till begreppen ens. Skapandeprocessen, Gom-
brichs ”Making” är starkare och djupare rotad än civilisations- och
kulturbetingade härmingsmönster, ”Matching”.
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Matching får aldrig ljuga, omges av regelverk, kutymer, tabun och so-
ciala mönster.
Matching får oss att lyda.
Matching slutar med att rutmönster och civilationsstrukturer cemente-
ras.
Making är farlig för civilisations- och maktstrukturer.
Making är fri, anarkistisk, vild, stark och okontrollerbar.
Making är det stoff varmed våra drömmar vävs.
Making slutar med att vi blir till.
Begrepp som lögn och sanning, rätt eller fel, gott eller ont finns inte i
Makingvärlden. I motsats till matchingvärlden, som bygger på dem.

Tyvärr har vi inte lyxen att välja mellan dessa världar, vi lever i dem båda.
De finns på var sin sida av vår väg.
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Att gestalta alkohol
– Exemplet holländsk 1600-talskonst

Anna Bryntorp

Inledning

Mat och dryck är mer eller mindre konstant framträdande som motiv ge-
nom konsthistorien. Redan under renässansen är det inte ovanligt med
avbildningar av livsmedel i t.ex. religiösa motiv och bankettscener. Det är
dock först under den nederländska barocken som man kan tala om att mat
och dryck spelar en mer avgörande och tydlig roll inom konsten.

I den följande texten kommer några exempel visas på hur man använ-
der dryck, och då främst alkoholhaltig dryck, i konstverk under hol-
ländskt 1600-tal. Frågor som intresserar mig är vilken betydelse och funk-
tion som drycken kan ha i tavlorna. När, var och hur konsumeras dryck-
erna i bilderna? Dessutom är jag intresserad av vad drycken representerar
i form av kulturella och sociala uttryck.

Bilder av livet

Redan under 1500-talet blev det populärt att framställa matvaror och
marknadsstycken som motiv i nederländska målningar. Motivens före-
komst har tolkats på en rad olika sätt av forskare, där allt från religiösa
tolkningar med spekulationer om innehållet som ren spirituell lek, till
moraliska undertoner har framförts. Andra forskare har framhållit tolk-
ningar där mat och dryck skulle kunna representera humanistisk satir.
Under den holländska guldåldern på 1600-talet intensifieras framställ-
ningar av livsmedel, maträtter och drycker i konsten. Mat och dryck ingår
som en viktig del i flera målerigenrer som stilleben och genrebilder. Ge-
mensamt för uttolkningarna av denna motivkrets är att de setts som rela-
tivt ”låga” motiv under perioden.
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Jag har valt ut ett antal bilder som ingår i genremotivet för närmare
analys. Här visas till synes helt realistiska scener från det holländska livet
till vardags och fest. Det är tavlor som visar bilder av intim hemmiljö men
också offentliga platser som värdshus och stadsrum. Utgångspunkten för
mitt urval är att bilderna skall innehålla associationer till alkoholkonsum-
tion och fylleri.

Drycker
Alkoholhaltiga drycker tycks finnas i de holländska bilderna både i
vardagssammanhang och vid festligare tillfällen. Ölet förekommer flitigt i
bilderna och öl var den absolut vanligast förekommande måltids- och
sällskapsdrycken i Holland under 1600-talet. Ölet var gemene mans dryck
medan vinet var dyrare och därför dracks främst av de bättre beställda.

Ölbryggerier var viktiga inkomstkällor i Nederländerna under 1600-
talet och flera av städerna rivaliserade om vem som gjorde det bästa ölet.
Enbart i staden Amsterdam hade man år 1590 så många som 180 brygge-
rier. Enligt uppgift fanns det år 1613 ett så stort antal som 518 ölstugor
bara i Amsterdam, vilket skulle motsvara en på cirka 200 invånare. Kon-
sumtionen av ölet var också hög. Enligt uppgift dracks det 12 508 liter öl
om dagen alldeles i slutet av 1500-talet i Haarlem.  Ölintresset syns följ-
aktligen också i de mängder av ölglas och öltunnor som förekommer i bil-
derna, inte sällan utgående från värdshus- och bankettscener. Ett exempel
är Georg Haintz Stilleben med ölglas och nötter där drycken är i centrum.
Vi har här att göra med en vara som å ena sidan moraliskt förkastades men
som å andra sidan bidrog till Nederländernas ekonomiska blomstring. I
övrigt drack man också i viss mån brännvin. Den starksprit som konsume-
rades av cognacstyp importerades från Frankrike, men det brändes också
inhemsk sprit av spannmål och frukt till billiga krogar och för fartyg. Till-
verkning av den traditionella holländska ginen skedde i hamnstaden
Schiedam, men blev inte allmänt populär förrän under det sena 1600-talet.
1650 fanns det endast tolv fabriker, 1775 var de 120.

Både kvinnor och män ur alla samhällsskikt dricker på bilderna. Ölet
dracks överallt och av de flesta, både i hemmen och på krogarna, och vid
alla tider på dygnet tycks det.

Innan kaffe blev så billigt att gemene man hade råd till det bestod ett
boerenkoffie, att drickas på morgonen, av en blandning av uppvärmt öl,
muskot och socker. Under hela 1600- och 1700-talen begav sig bönder i
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Friesland, norra Holland och Groningen till arbetet på bitande kalla
decembermorgnar efter frukost på susenol av öl och ägg eller, för den som
tålde det, en wip gjord på ägg, socker, varmt öl och en bastant skvätt
brännvin. En sup då och då under arbetets gång ingick så i rutinen att det
var särskilt svårt för kyrkan att ingripa. När bönder och köpare gjorde
upp om en affär brukade de besegla överenskommelsen över ett stop öl på
värdshuset. (Schama, 1989, s 207)

Att dricka ensam eller tillsammans
I de 1600-talsbilder som jag utgår ifrån finns det olika typer av gestalt-
ningar för drickande samt olika förhållningssätt till alkoholen. En tydlig
delning finns mellan det ensamma drickandet och att konsumera tillsam-
mans med andra. Det ensamma drickandet gestaltas med associationer till
det melankoliska och där blir snarast alkoholen ett uttryck för ensamhe-
tens meditativa eftertanke. Dessa bilder utmärks av det stillsamma och
allvarsamma i motsats till de bilder som gestaltar det gemensamma
drickandet. Både kvinnor och män dricker här i sitt eget sällskap, oftast i
intim hemmiljö, där personen har en bok eller kanske ett brev framför sig.
Bilderna visar upp personer som antingen tittar rakt på betraktaren eller

Bild 1: Gerard Terborch, Kvinna dricker vin,
1656-57, Olja på duk, Städelsches Kunstinstitut,
Frankfurt

Bild 2: Gerrit van Honthorst, Ung drinkare, Olja
på duk, Residenzgalerie, Salzburg
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är bortvända. I det förra fallet skapas därigenom ett möte, där personen
på något sätt är medveten om att han eller hon blir iakttagen. I det senare
fallet är personens blick bortvänd och framställd med totalt omedvetenhet
om betraktaren, som ges en hemlig glimt av den privata scenen.

Att dricka tillsammans med andra gestaltas med associationer till
glädje, fest, upprymdhet och förväntan. Gemenskapen är i centrum och
den framställs som familjär, då män och kvinnor i alla åldrar, från barn till
gubbar och gummor, finns representerade tillsammans i bilderna. Framfö-
rallt visas det familjära i rum som representerar hemmiljö. Dryck i glas,
kannor, stop, bägare och flaskor blir en symbol för umgänget tillsammans
i glada vänners sällskap. Dessa attribut är långt vanligare och mer i fokus
än t.ex. matvaror när man gestaltar fest, måltid och socialt umgänge. Bil-
der av gemensamt drickande blir livligare och mer händelserika genom
den rikliga mängd av figurer i rörelser som finns i kompositionerna, med
olika vinklar och riktningar. Likaså stärker mängden av detaljer och mate-
riella ting som ligger huller om buller över hela ytan, uppfattningen om
den livliga stämningen, som den allmänna stökigheten intensifierar.

Här ser man också en tydlig uppdelning mellan de positiva egenskaper
som alkoholen kan representera i form av munterhet och gemenskap men
också dess baksida av dåliga egenskaper, med fåniga miner och sovande
människor som är allt för överförfriskade. De flesta av bilderna presente-
rar dock alkoholens goda egenskaper i framställningssättet. I källor från
samtiden beskrivs alkoholvanor på ett sätt som förstärker bildernas bud-
skap. Här berättar man hellre om de glada sällskapen och den muntra
stämningen än de ”dåliga och slöa holländarna”, trots att båda tillstånden
vanligen infinner sig vid ett rus.

Bild 3: Jan Steen, Utanför Tavernan, Olja på
duk, Staatsgalerie, Stuttgart

Bild 4: Jan Steen, Bönfesten, 1668, Olja på duk,
Staatliche Museen, Kassel
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Ytterligare en typ av motiv visar istället två personer, en man och en
kvinna, som ofta är relativt unga och som har en mer intim och lockande
grundstämning. Genom kroppsspråk, gester och blickar associerar dessa
motiv till passion och förbjudna lekar. Här uppvaktar mannen kvinnan,
och alkoholen finns ofta med som en symbol för det förbjudna som blir så
lockande genom alkoholens inverkan. I dessa bilder är det oftast kvinnan
som dricker eller håller ett glas i handen, medan mannen uppmuntrande
och väntar, eller håller flaskan redo att fylla på glaset på nytt. Gestaltning-
ar av kvinnor med enklare kläder men också damer med finare utstyrslar,
från olika samhällsklasser, finns representerade i materialet.

Bild 5: Jan Vermeer van Delft, En kvinna som dricker och en gentleman, c.
1658, Olja på duk, Staatliche Museen, Berlin

Rummets betydelse
Det finns olika platser för att konsumera alkoholhaltiga drycker. Alkohol-
konsumtion sker i borgerliga hemmiljöer där det dricks i allt från de mer
allmänna vardagsrummen och matsalarna till de mer intima och privata
rummen. Exempel på offentligt drickande är motiv med sällskap i park-
miljö eller från krogar och tavernor. Motiven visa också noblessens drick-
ande med stora och pampiga bankettsalar, som kan ses både som offent-
liga platser eller mer privata tillställningar.



84   Anna Bryntorp

Från en bankett kan man finna följande rapport:

1634 var William Brereton närvarande vid miliskompaniets årliga fest i
Dordrecht och muttrade: ”Jag tror knappast att det fanns en enda nykter
person bland dem, och inte heller var det ofarligt för en nykter man att
vistas bland dem, så som de gormade, sjöng, vrålade, raglade och
stapplade omkring.” ( Schama, 1989, s.198)

Bild 6: Dirck Hals, Bankettscen i en renässanshall, 1628, Olja på pannå,
Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, Vienna

De många bilderna från fester och tavernor uppvisar i vilka sammanhang
drycken står i fokus och ger exempel på mönster för dryckeskultur. Konst-
närerna levde i samtiden och hade vanligen ett annat arbete vid sidan av
sitt konstnärsskap eller ett yrke att falla tillbaka till när de inte var lika
populära och eftertraktad som målare längre. Det fanns t.ex. konstnärer
som var utbildade till läkare och affärsmän.

Konstnären Jan Steen var exempelvis också värdshusvärd, där han sä-
kert fann många uppslag och inspiration till sina konstbilder. Man kan
undra om konstnärerna inte fantiserade då de komponerade, då vi inte
skall tro att konstnärerna satt på värdshusen och målade sina verk. Stille-
ben var t.ex. ofta kompositioner av blommor, frukter och bär som inte
mognade samtidigt men som sattes samman till överdådiga fantasi-
kompositioner med enskilda realistiska delar och detaljer. Samma sak var
det troligen för genrebilderna.
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Moralen i fokus

Standardkarikatyren av holländaren i England visar en figur formad som
en tunna, han är ständigt berusad på gin och tänder nästa pipa med glöden
från den förra. Nederländarnas rykte för att dricka mycket gick tillbaka
åtminstone till början av 1500-talet. (Schama, 1989, s.198)

I de många scenerna med fylleri och alko-
holkonsumtion förstärks den bild av hol-
ländaren som karikatyren uppvisar. I bil-
derna dricker de ofta, mycket och gärna
med glasen fyllda och armen höjd till en
skål i luften. Tavlorna uppvisar också ett
slags tecken på ett överflöd, vilket blir som
en motsats till den måttfullhet som sägs
vara en dygd och som religionen gärna dik-
terar.

En tydlig underton av att människan
bör tänka på moraliska dilemman finns
som en röd tråd i många av motiven. Där
blir alkoholen ett uttryck och en symbol för
hur lätt det är att falla för frestelser och att
bli omåttlig. Alkoholen blir också ett teck-
en för hur dumma och tramsiga männis-
korna blir när de dricker omåttligt, där de
rumlar runt och bokstavligen kryper runt på golvet eller marken. Männen
på bilderna blir glada, uppvaktande och kramsjuka.

Till moralens fasa, eller som sedelärande inslag, hör också de många
kvinnor som konsumerar alkohol. Det verkar vara alla typer av kvinnor
som dricker. Enkla kvinnor visas ibland totalt utslagna eller sovande av
för mycket förfriskningar. Här handlar det möjligen också om moraliska
värden som man antingen driver med eller som man bör tänka över. Den
som känner sig träffad kan ta till sig, medan andra kan förfasas över hur
andra beter sig. Måttfullhet var en dygd som inte förstods av enkla män-
niskor, menade samtiden. I ett stilleben av Hieronymus Francken d.y. visas
”den fattige mannens måltid” och ”den rike mannens måltid”. Den fat-
tiges dryck består av öl i en keramikmugg medan den rikes består av vin.
Den fattige framställs gärna i symboler för att vara dum och okunnig och
en som inte har vett att vara måttlig då det gäller mat och dryck.

Bild 7: Egbert Jaspersz. Van Heemskerck, the
Elder, Lantlig Taverna, Olja på duk, Privat ägo
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Hållningen och kroppsspråket skiljer sig mellan olika gestaltningar av
kvinnor. Den välbesuttna kvinnan sitter kontrollerat och rakryggad, läpp-
jandes på sin dryck, och uppvisar en måttfullhet, och ett enligt samtiden
gott förhållande till alkoholen, som en mönsterbild och ett föredöme för
god dryckeskultur. Den något enklare kvinnan får ett näst intill maskulint
uttryckssätt där hon sitter avslappnat med armar och ben okontrollerat
hängande omkring sig. Några bilder visar kvinnor som ligger utslagna el-
ler sovandes på offentliga platser. Då handlar det säkerligen om kvinnor i
de allra lägsta sociala skikten i samhället. Det är stor skillnad mellan den
fulla och redlösa kvinnan och den återhållsamma och lätt påverkade kvin-
nan. Man kan fråga sig vem den tilltänkta betraktaren eller köparen är till
dessa motiv? Frågan är om det finns olika tolkningar för olika betraktare,
som inte utesluter att tavlan har flera budskap, vilket man själv väljer att
uppfatta. Detta går hand i hand med de religiösa tankarna om att männis-
kan är ansvarig för sina egna handlingar och att det är hon själv som väljer
om hon skall gå den rätta eller den felaktiga vägen. Och då blir motiven
istället didaktiska. Alkoholen kan därför tolkas som en symbol för frihet
under ansvar.

Bild 8: Jan Steen, Vinets falskhet, 1668-1670, Olja på pannå, Norton Simon Museum of
Art, Pasadena
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Vilken tolkning man än väljer att anamma visas de negativa aspekterna
av alkoholen oftast som antydningar istället för skräckscener i bildmate-
rialet. Det finns många samtida religiösa skrifter som poängterar det mo-
raliskt förkastliga med alkohol och tobak. I böcker från samtiden kan
man också läsa, som motvikt mot allt omoraliskt religiöst prat, om vinets
välgörande effekter. En samtida läkare, Van Beverwyck, skriver bland
annat:

”Vin ges som medicin åt de svaga och efter som det finns ytterst få som ej
visar upp någon svaghet så är vinet lämplig dryck för alla. Det stärker våra
krafter, håller oss vid gott mod både till kropp och själ, underlättar mat-
smältningen, tömmer kroppen på vätska, värmer oss, ger oss god sömn, är
botemedel mot köld och torka på gamla dar och det gör oss glada och
lyckliga.” (Cavalli-Björkman, s 24)

Holland var ett rikt land som hade stor tillgång på mat och dryck till
relativt lågt pris vid denna tid. Ingen behövde gå riktigt hungrig eller törs-
tig. Man åt mer fläsk och drack mer alkohol i Nederländerna än i det öv-
riga Europa under 1600-talet. I Rotterdam omsattes år 1618 mer vin än
någon annan vara. Femtio år senare berättar den engelske ambassadören
William Tempel att holländarna drack i överflöd. Bilderna kan ses som en
motbild till detta överflöd eller som en hyllning av de varor som skapade
rikedom och njutning i livet. ”Ölproduktionen var en stöttepelare i den
nederländska ekonomin och åtnjöt som sådan en moralisk legitimitet som
destilleringen saknade.” (Schama, 1989, s.201) Det var svårt att genom
religionen helt förbjuda varor som skapade så pass mycket välfärd i lan-
det.

Och eftersom både de offentliga och de privata ursäkterna för en borreltje
var så vanliga och ofta förekommande var det mycket svårt för kyrkan att
konsekvent dra gränsen mellan ett lätt rus (beschonkenheid) och ren
dryckenskap (dronkenschap). ”Folk dricker vid minsta förevändning”,
klagade pastor Wittewrongel, ”när en klocka ringer eller ett kvarnhjul
vrider sig … Djävulen själv har blivit bryggare.” (Schama, 1989, s. 208)

Symboler
Materiella ting som bar på budskap och symbolisk betydelse blev vanligt
inom den flamländska konsten redan under 1400-talet, en tradition som
förmodligen levde kvar i konsten i Nederländerna in på 1600-talet. Det
gavs ut symbollexikon och böcker med förklaringar för vad de olika
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tingen betydde, men frågan är hur utbrett detta dolda språk var bland
konstnärer och om det förstods av gemene man i samtiden. Förgänglig-
hetssymboler eller s.k. vanitassymboler som skulle påminna om männis-
kans bräcklighet att livet är kort och uppmanar till eftertanke och insikt
om att rikedomar och framgång är förgängligt förekom flitigt i de flesta
genrer under den holländska guldåldern. Vanitassymboler finns också rik-
ligt i de genrebilder jag undersökt. Alkoholen i sig skulle kunna tolkas som
en symbol för vanitasmotiv.

De varor som sill, bröd, ost och öl som gjorde Holland till en rik nation
avbildas gärna i bilderna, kanske som symboler för den upphöjda plats de
hade för välfärden i landet. Här kan alltså alkoholen stå som en symbol
för nationen.

Allegorier är vanligt förekommande motiv under hela 1500- och
1600-talet. De fem sinnena och de sju dödssynderna är flitigt målade som
motiv. Drycken är en viktig del i bilder som beskriver t.ex. gula (frosseri)
som är en av de sju dödssynderna och i helvetesscener. ”Se upp för dryck-
enskap och frosseri, laster som får Dig att glömma Gud och Dig själv”,
skriver bland annat Erasmus av Rotterdam.

Bild 9. Jan Steen, Det magra köket, c. 1650, Olja på pannå, National Gallery of
Canada, Ottawa



Att gestalta alkohol  89

Ett brett sortiment av olika tillbehör till alkoholen finns representerade
i tavlorna. Glas, muggar, buteljer, kannor, stop, remmare osv. blir symbo-
ler för alkoholen och ett tecken för vilket innehåll som finns. Dryckes-
glasen framställs i keramik eller glas i de enklare hemmen och tavernorna
medan i de finare kretsarna handlar det om konstnärligt utformade kärl i
dyrbara material. Öltunnan i trä finns representerad som en markör för i
vilken miljö man befinner sig då de finns i de flesta motiv med krogscener.
På bankettbilder och större tillställningar ser man ofta stora genomskin-
liga eller färgade glasflaskor som markera innehållet, och då förslagsvis
gin. Flaskorna är rektangulära, cirkulära eller cylindriska till formen.
Dessa flaskors placeras ofta ståendes på golvet eller marken och centralt i
motiven.

Avslutning

Vi kan konstatera att alkoholhaltig dryck är rikligt representerat i detta
urval av bilder som presenterats och att det fyller en central funktion för
gestaltningarna.

Bild 10. Jan Steen, Det feta köket, c. 1650, Olja på pannå, Privat ägo
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Frågan som kvarstår är dock om man skall underhållas eller förfäras av
dessa bilder? Att försöka finna en och sann tolkning av dessa bilder går
inte att göra och det har heller inte varit min strävan. Genom tavlorna kan
vi inte heller göra något sanningsanspråk och dra slutsatser om hur alko-
holen faktiskt användes i Holland. Vi kan endast tolka bildernas fram-
ställningar med eventuella budskap och innebörd. Dessutom tror jag inte
att det måste finnas en tolkning, utan många tolkningar som kan vara in-
tressanta och riktiga, som alla tillför olika vinklingar av alkoholens olika
budskap. En tolkning utesluter inte andra och det finns många ingångar
till en bilds hemligheter.

Bilderna är till en början raka och enkla, men när man närmare börjar
granska dem blir de mer och mer komplexa och svåra att sätta fingret på.
Det är kanske därför som dessa gestaltningar fascinerat så många männis-
kor genom tiderna som försökt sig på att förstå dem och tolka dem.

Det skulle vara spännande att undersöka motiv av fylleri genom konst-
historien och fram till idag. Det finns tydliga paralleller till alkoholkultur
och konsumtionsmönster i olika tider och olika samhällen som kan följas
och jämföras då spriten laddas med symbolik, värde och betydelse.

Referenser

De social-, kultur- och konsthistoriska beskrivningarna och fakta över
1600-talets Holland kommer främst från Mellan Gud och Mammon:
Nederländerna under guldåldern 1570-1670 av Simon Schama
(1989), ”Symbolik och verklighet i nederländska måltidsstilleben” av
Görel Cavalli-Björkman i Ätbart : ögats och bordets fröjder och
Levande konst, Barockens epok av Bo Lindvall (1983).
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Kokbokens bildvärld

Bengt Erik Eriksson

Branschen

Vi lever i en kultur fullständigt genomdränkt av mat och matinformation.
Går vi in i en mataffär så nog kommer vi ut med ett antal receptbroschyrer
eller olika lösblad med kolorerade middagstips. Köper vi en kvällstidning
följer en matbilaga med och har tidningen högre ambitioner håller man sig
med sina egna profilerade matfilosofer. Sätter vi på TV eller radio fräser
det i pannor eller dukas det upp för buffé, om inte vi bjuds på kulturhisto-
riska rundvandringar med maten som den röda tråd vilken runt allt visar
sig snurra. Internet är till brädden fyllt av mat och de största så kallade
sajterna har för länge sedan i omfång passerat sådana verk som Encyclo-
pedia Britannica. Mattidningar till alla möjliga och omöjliga grupper av
matkonsumenter kommer ut i en strid ström. Det verkar inte finnas något
slut på uppfinningsrikedomen när det gäller att bombardera oss med mat-
inspiration och ideal kring det rätta, det fina eller det nyttiga ätandet.

Mitt i allt detta står kokboken, denna gamla hederliga och inte sällan
slitna lathund för råd och dåd i köket som nu förvandlats till trendsättaren
framför andra. Det är i kokboken, mer än någon annanstans, som vi ser
moden komma, nå sin höjdpunkt och försvinna. Därför är kokboken,
med sina utpekade smakråd och sina bildmässiga lockelser, på många sätt
en spegling av hur matidealen förändras i ett samhälle. Kokböckerna är en
viss tids och ett visst samhälles manualer för god smak. Och i nästa led slår
dessa ideal igenom i tidningar, på TV, i fikarummens samtal på jobbet och
på ditt matbord. Du tror inte att du påverkas av kokböcker? Det gör du!
Om du så inte tittar i en kokbok så långt året är, så sätter kokboks-
branschen förr eller senare sina spår i din matkasse och på din spis.

Kokboken har blivit matinformationens och matinspirationens spjut-
spets. Och det är en enormt stor bransch vi då talar. Varje dag, säger vissa
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beräkningar, säljs det 1,5 miljoner böcker runt omkring i världen inom
denna kategori. Någonstans runt 25000 unika titlar ser dagens ljus varje
år. Bara i ett så litet språkområde som det svenska kommer det ut ungefär
en ny kokbok varje dag, året runt. Sverige har, om vi räknar i relation till
folkmängd, världens största kokboksutgivning. Ett land som Frankrike,
som vi ibland uppfattar som gastronomins högborg, har per innevånare
en väsentligt mindre kokboksutgivning än Sverige. I länder som Grekland,
Italien och Spanien, vars matkulturer vi som charterturister ätit oss in i, är
kokboksutgivningen mycket begränsad i förhållande till den svenska och
inte sällan inriktad just på turister. Över huvud taget gäller att ju mer
norrut på jordklotet man kommer så ökar antalet utgivna och sålda kok-
böcker.  För visst säljer dom, kokböckerna. Se bara på bästsäljarlistorna.
Ofta är fem av de tio mest sålda böckerna just kokböcker av olika slag.
Titta hos bokhandlarna, vilken plats kokböckerna tillåts ta. Se i annons-
blad och i allt det nytryck som numera kallas för bokrea, överallt kok-
böcker.

Från recept till bild

Om vi ser på kokbokens utveckling från låt oss säga slutet av 1960-talet
och framåt ur ett fågelperspektiv blottläggs ett antal genomgående och
tämligen grundläggande förändringar. Den första är utvecklingen från
bruksböcker att praktiskt använda i köket till måltidslitteratur som skall
ge inspiration och njutning. Vi har vidare gått från kokböcker som pri-
märt har inriktats på att kommunicera recept till kokböcker som vill kom-
municera önskvärda livsstilar. Vi kan säga att vi istället för kökets sås-
nedstänkta hjälpreda har fått finrummets dröm-mig-bort-till-ett-annat-
jag-bok. Och slutligen har vi den tydliga förändring som ligger i att kok-
boken från att ha varit textbaserad blivit bildbaserad. Så genomträngande
är denna sistnämnda trend att vi idag till och med ser exempel på kok-
böcker som är helt och håller bilderböcker och där man för att få textin-
formation om de inspirerande livsstilsmåltiderna får köpa ett separat litet
häfte med de faktiska recepten. Det är därför följdriktigt att en av de he-
taste fotografiska specialiteterna är matfotografens, en matfotograf som i
kokböckernas värld inte sällan har högre royalty än matskribenterna.

Denna kokböckernas ”pictorial turn” är intressant. Här har vi en hel
genre, med mycket starka historiska rötter och tydligt utmejslade ideal,
som under en relativt kort tid förvandlas från ett i stort sett helt textba-



Kokbokens bildvärld  93

serat medium till att bli en visuell tummelplats. Extrema close ups, raffine-
rade ljussättningar, oväntade vinklar, drömlika miljöer och då och då
skymten av en maträtt är vad som nu möter oss i kokböckerna. På få stäl-
len konfronteras vi idag med en sådan bildmässig experimentlusta och
vågad typografi som här. Kokboken tenderar i samtiden att bli ett i första
hand estetiskt uttryck, en estetisk gest bortkopplad från mat som mat.

In kommer Butler

Det finns en kokbok som, åtminstone i Sverige och jag vågar nog också
säga internationellt, innebar ett genombrott för ett nytt sätt att tänka
kring genren. Det nya låg primärt i den konsekventa förankringen i bild, i
förklarande visualitet. Jag tänker på Carl Butlers Kokbok. När den kom
ut i början av 1970-talet, i stort format och med dominerande färgfoto-
grafier på varje sida, lanserades en typ av kokböcker som sedan dess stän-
digt har kopierats men egentligen aldrig överträffats i framgång. Hur
många Carl Butlers Kokbok står det i svenska bokhyllor, nu sällan an-
vända men då flitigt anlitade? Så spridd var denna kokbok att den när-
mast kan liknas vid en generationsroman för dem som föddes på 1940-
och 50-talen. Många burkar med tomater gjorde vi slut på i Carl Butlers
sällskap!

Jag tror att i synnerhet för yngre män blev denna kokbok en väg till
köket och matlagningen för att den så tydligt skapade trygghet och säker-
het kring matlagningen, samtidigt som den skänkte den oftast nyblivne
kocken världsvana genom grekiska grönsaker och currypilaff. Konceptet
är egentligen väldigt enkelt. Först en bild på de råvaror som skall ingå i
rätten. Sedan en bild på hur det färdiga resultatet skall se ut. Dessa bilder
stöds av en tydlig lista på ingredienserna och en steg-för-steg-instruktion
över själva tillagningen grafiskt markerad med stora siffror: 1, 2, 3… I vad
som närmast kan liknas vid upplägget från en teknisk manual lotsas
kocken igenom matlagningen. Inget kan egentligen gå fel bara man följer
vad som står och vad som syns. ”Så här ser det ut från början och så här
skall det se ut när det är klart.” Det var tryggt att laga mat med Carl Butler.
Och det visuellas betydelse för en framgångsrik kokbok var härmed bevisad.

Det ligger en grundläggande funktionalitet i bildanvändningen i hela
den tradition av kokböcker som kommit efter den butlerska. I grunden
handlar det här om en anknytning till den bildkonvention som finns i före-
och-efter-bilder, så vanligt förekommande i exempelvis reklam. Det är frå-
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gan om en förändring som gestaltas och konkretiseras genom sina yttersta
poler, i det här fallet det obearbetade som sätts mot det slutbearbetade.
Denna funktionalitet förstärks ytterligare av att fotografierna är tagna i
en vinkel rakt uppifrån och ner, antingen på de prydligt upplagda ingredi-
enserna eller den färdigarrangerade tallriken. Vi får minimalt med bild-
mässig sidoinformation; några bestick skymtar, en servett antyds. Kon-
centrationen ligger i stort sett helt på att ha kontroll över processen från
ett före till ett efter. Allt ovidkommande skall skalas bort, precis som i
idealbilden kring den föredömligt upplagda manualen.

Den matlagande personen

Även om den funktionella butlerska traditionen, om jag får lov att kalla
den så, fortfarande lever i kokböckerna har den kommit att kompletteras
med andra sätt att använda bilder. En stor och växande del av bild-
användningen har lämnat ambitionen att gestalta matlagningen i sig och
dess resultat i termer av en måltid. Istället kan man, och detta är inte ovan-
ligt, välja att gestalta den matlagande situationen som sådan och i synner-
het den person som lagar denna mat. Detta kan exempelvis åstadkommas
genom att i anslutning till recepten istället för den lagade maten illustrera
med bilder som skall visa på den gemenskap som en grupp människor
upplever när man lagar mat tillsammans. Ibland är det här frågan om för
betraktaren okända personer. Den dominerande trenden är dock den som
anknyter till kändisskap.

Många är de så kallade kändiskokböcker som producerats under se-
nare år. Ett genomgående bildmaterial i dessa böcker är inte så mycket de
maträtter som kreeras utan just dessa kändisar i matlagningstagen. Lill-
Babs, Bert Karlsson och Markoolio kan alla beskådas under potatisskal-
ning eller när de med stor koncentration delar en tomat. Det är inte kon-
stigt att det är så, eftersom denna kategori böcker kan räknas inom vad
man skulle kunna kalla förevändningsböcker, det vill säga böcker som
använder sig av mat- och kokboksintresset för att också sälja helt andra
saker, som grammofonskivor eller televisionsprogram.

Men detta motiv, att laga mat, ser vi inte bara i dessa sammanhang utan
även knutet till böcker med så kallade stjärnkockar eller matperson-
ligheter. Det finns idag en hel uppsättning med kokböcker, ofta mycket
exklusiva till sin framtoning, som bildmässigt lyfter fram kreatören samt
dennes aktiviteter och rörelsescheman snarare än den mat som faktiskt
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lagas. I många av dessa böcker har vi ett bildspråk som skall associera till
fart, spontanitet och rastlös energi; en extremt uppförstorad hand som
med visp angriper ägg i en bunke, ryggtavlan på en kock omgiven av
flamberingens eld. På ett helt uppslag gestaltas kocken i glatt samspråk
med sin fiskleverantör, på ett annat kockens barn i poolen en varm som-
mardag. Då och då dyker det visserligen upp en bild på en maträtt, ofta i
någon djärv vinkel, men konceptet är att sälja en unik personlighet, till
gagn för många inblandade. Man får inte många tips om matlagning av en
helsida i en kokbok som visar ett fotografi av en matkreatör när denne
talar i telefon och i texten meddelar läsaren: ”High Energy Living är ett
begrepp jag gillar. Jag är själv en sådan person med hundra bollar i luften.”

Den ideala situationen

Har vi kommit så långt kan vi lyfta fram en annan motivkrets som är van-
lig i den moderna kokboken och då lämnar vi den matlagande situationen
och går på situationer i sig. Det har blivit mycket vanligt att i kokböcker
illustrera recepten och andra textmässiga beskrivningar av mat och
ätande med fotografier som på ett allmänt plan tänks associera till positivt
laddade situationer. En kokbok som propagerar för så kallad långsam mat
illustreras med bilder av barn som fridfullt vandrar i trollska skogar. En
annan kokbok väljer konsekvent att istället för matillustrationer bygga
upp associationer till det moderna genom att visa människor som umgås i
storstadsmiljöer. Det finns kokböcker som illustreras med sportaktiviteter
av olika slag, med skinnknuttar som åker sida upp och sida ner på sina
stora blänkande motorcyklar och så vidare.

Ofta ligger det ideala, det eftersträvansvärda, på ytan i dessa bilder. Vi
skall koppla samman den presenterade maten med situationer vi skulle
vilja vara med om eller aktiviteter vi hade velat delta i. Kanske allra tydli-
gast blir detta i de närmast obligatoriska sektioner i åtminstone de mer
ambitiösa kokböckerna som behandlar barnkalaset. Den som har arrang-
erat ett barnkalas vet att sådana situationer tenderar att befinna sig på
gränsen till socialt sammanbrott. Det gäller att hålla de unga festdeltagar-
na på något så när rätt köl och vid något så när gott humör för att inte den
stora kalabaliken skall utbryta. Inte minst ätandet på dessa tillställningar
är en situation som måste hanteras på en knivsegg. Men i kokböckernas
värld är det inte så. Här möter vi idel bilder av lugna och eftertänksamma
barn som andaktsfullt och med tindrande ögon saktmodigt betraktar bor-
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dets fröjder. Vi ser en liten flicka i fullständig harmoni reflektera över den
raffinerat arrangerade tårtan. Vi ser stillsamma pojkar på led som avvak-
tar sin tur att ta en kaka till. Påfallande ofta är barnen klädda i vad som ser
ut som kläder från förra sekelskiftet. Bilderna är softade och milt skim-
rande, inte sällan i pastellskalor. Det finns en stillhet här, en känsla av
Fanny och Alexander befriad från allt det svarta. Det finns en svunnenhet,
som om det inte vore ett samtida barnkalas som gestaltas utan ett barnka-
las i en annan och mera oskuldsfull tid. Det är det eviga barndomslandet vi
ser. Och precis som det är i detta land är barnkalaset i kokböckerna alltid
på sommaren. I kokböckernas värld finns det inte ett enda barn som har
födelsedag mellan september och april.

Viljan att knyta an till det ideala blir i kokböckernas bildanvändning så
stark att till och med när man skall beskriva och avhjälpa krissituationer
faller man tillbaka på konventionen. I en bok med titeln Kokbok för stres-
sade föräldrar, som såväl i baksidestexten som i inlagan vällovligt motive-
ras utifrån de paniksituationer som småbarnsföräldrar kan hamna i när
sexåringen håller på att riva ner tapeterna i avsaknad av omedelbart nä-
ringsintag, väljs illustrerande fotografier som visar lyckliga och harmo-
niska familjmedlemmar tillsammans sysselsatta med grönsaksberedning.
Här ser vi barnen glatt koka blomkål eller skära grönsalladen tillsammans
med sina överseende föräldrar, just sådana situationer som boken text-
mässigt argumenterar att det inte finns tid för i det moderna samhället.

Ögats ätande

Men visst finns det också idag bilder på mat i kokböckerna. Även när så är
fallet kan man dock se att karaktären på bilderna har förändrats under
senare år. Den dominerande matbilden i kokboken av idag är långt
bortom den VDN-mässighet som finns i det funktionella butlerska bild-
språket. Det kan handla om den maträtt som har arrangerats så att den
rent faktiskt inte går att äta på ett civiliserat sätt, som den soppa som
garneras med kvisttomater dinglande runt hela tallrikskanten eller den på
höjden staplade skapelse som obönhörligen kommer att förvandlas till ren
sörja så fort besticken närmar sig. En annan trend är att bildmässigt krypa
in i maträtten, att närgånget undersöka dess porer och vätskor. Ofta ges
här inte en bildmässig beskrivning av maträtten i dess helhet, utan en de-
talj eller vad man i sammanhanget antagligen skulle kalla en aspekt skjuts
fram, förstoras och dissekeras. En riktigt bra matbild, säger sakkunniga
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på området, skal anfalla dig, överskölja dig med intryck du inte kan värja
dig från. Ögat skall se dofterna, värmen, tuggmotståndet och smaken.

Även i de bilder som i kokböckerna visar upp mat kan innehållet i
praktiken vara något helt annat. När vi i kokboken Inte bara wallenberg-
are får följa med in i Investors matsal är det inte mat som mat som avbildas
på bilderna. Maten, urvalet av rätter, dess uppläggning, den omgivande
miljön och de underifrån tagna och medvetet suddiga bilderna på dem
som äter där blir avbildningar av makt och inflytande. Då vissa rätter i
detta sammanhang är tämligen enkla och knyter an till husmanskost kom-
municeras bildmässigt anspråkslösheten och ansvarstagandet i detta
makthanterande, främmande från den nyrikes pråligheter och överdrifter.
När vi i en annan, monstruöst stor bok om choklad konfronteras med
närgångna bilder av upprättstående friterade bananflarn nedstuckna i fly-
tande choklad handlar bilden på ett otvetydigt, enkelt och endimensio-
nellt sätt inte om mat utan om sex. I sådana kokböcker som vänder sig till
ungdomar kan man finna bilder över det perfekta buffébordet som med
övertydlighet signalerar hur du skall bete dig och vad din fest skall inne-
hålla för uppsättning av maträtter för att du inte bland dina tonårskam-
rater skall bli betraktad som konstig. Originaliteten har sina tydliga grän-
ser i dessa sammanhang.

Kokbokens bildvärld kommunicerar gemenskap och innanförskap,
framgång, kontroll och visioner om vem vi vill vara. ”Kokboken är en inre
resa”, som en expert inom området uttrycker det. Men bilderna speglar
också grundläggande sociala kategorier, som könstillhörighet, stadier i
livstrappan och klass. Kokboken är i hög grad en del av sitt samhälle.
Även den till synes renaste estetik bygger på den ögats ohämmade lust som
är så utmärkande för en samtid genomdränkt av visuell kultur. Om man i
dessa sammanhang kan arbeta med antydningar och tvetydigheter desto
bättre. Följaktligen är en av de senaste årens verkliga storsäljare inom gen-
ren, Klassiska tårtor, genomgående illustrerad av fotografier som bara lå-
ter oss ana en tårta någonstans därinne bakom överdådig arrangemang,
oskärpa och färgkaskader. Även tårtor kan vara inre resor.

Den bildlösa kokboken

Den intensivt kreativa och ekonomiskt tunga kokboksbranschen har, som
jag försökt visa, på alla sätt exploaterat bildens möjligheter för att gestalta
vår relation till ätandet, våra livsideal, våra drömmar. Därför kan det kan-



98   Bengt Erik Eriksson

ske vara förvånande att det fortfarande produceras kokböcker som är i
stort sett befriade från bilder. Det existerar faktiskt kokböcker som sida
upp och sida ner enbart återger recept. Man ser detta i några speciella
underkategorier av kokböcker. Bildlösheten är exempelvis påtaglig i
många av de böcker som är tänkta att propagera för någon speciell kost-
metod eller en särskild matideologi, som stenålderskost, GI-mat eller At-
kinsmetoden. Här blir bildlösheten en signal som understryker det kun-
skapspåläggande och allvarsamma med mat och ätande. Att i detta sam-
manhang spela med förföriska bilder skulle vara, så uppfattas det tydli-
gen, missriktat, felaktigt och inget som skulle tilltala den tilltänkta köpa-
ren. Istället blir avsaknaden av bilder ett sätt att understryka den väg som
en sund människa beträder, en väg som är fylld av uppiggande och iden-
titetsförstärkande asketism.

Samma trend är speciellt tydlig i den kokböckernas underkategori som
vänder sig till enpersonshushåll eller så kallade singlar. Här är målet att
kunna tillhandahålla snabba rätter som ger maximal näring med ett mini-
mum av ansträngning. Som det heter i en av dessa böcker, i detta fall om
spagetti med champinjonsås: ”Snabbt, enkelt och alla singlars älsknings-
rätt!” I detta sammanhang och i relation till denna kategori anses inte bil-
der eller illustrationer vara nödvändiga. Det finns en föreställning dold
här om att den ensamstående människan självklart inte är den som sjun-
ker ner i soffhörnan med en överdådigt illustrerad kokbok och frossar i de
oändliga kulinariska möjligheter som uppenbarar sig. Blotta tanken tycks
förefalla närmast omoralisk, som en autoerotisk orgie. En ensamstående
människa, en människa som äter ensam, behöver inte någon matinspira-
tion, då detta skulle vara en felriktad eggelse. Den ensamma ätaren behö-
ver få i sig sin mat så fort som möjligt och laga den ännu snabbare. Därför
är Kokbok for singlar och andra liknande böcker fortfarande receptsam-
lingar rätt upp och ner, utan några som helst estetiska eller upphetsande
ambitioner. Bättre då, egentligen, att den som är ensamstående njuter av
alla de färdigrätter som påpassligt tillhandahålls i frysdiskarna.




