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1. Inledning 
 

Författare och målare har mycket gemensamt – de är konstnärer som 

sysslar med skapande aktiviteter. De måste i många fall förhålla sig till 

samma frågor och brottas med likartade estetiska problem: Vilken är 

konstens plats i samhället? Hur ska konstnären förhålla sig till 

politiken? Och vad innebär det att avbilda verkligheten?  

 Artur Lundkvist (1906-1991) återkommer i sitt omfattande 

författarskap ofta till sådana frågor. I en mängd essäer, artiklar och 

intervjuer, men också i sina skönlitterära skrifter, diskuterar han 

estetiska ämnen och problem. Lundkvist var också mycket intresserad 

av bildkonst och introducerade bland annat moderna riktningar inom 

konsten för svensk publik. 1974 gavs Livsälskare, svartmålare – en 

fantasi om Goya ut av den då nästan sjuttio år gamle Lundkvist. Det 

skedde i en politisk radikal tid då allt högre krav ställdes på 

samhällsengagemang hos författare. Lundkvist själv var politiskt aktiv 

och engagerade sig för den så kallade tredje ståndpunkten, vilket 

innebar att han inte tog ställning för något av de två maktblocken i 

världen. 

 Francisco José de Goya (1746-1828), som är en av de allra främsta 

spanska målarna, levde också han i en radikal och politiserad tid, 

nämligen i den franska revolutionens tidevarv. Han är bland annat känd 

för att på olika sätt ha skildrat krigets fasor. Som konstnär anses han 

vara en av dem som inledde den moderna eran. Texten som denna 

uppsats är ägnad bygger på den spanske målarens liv. Biografiska 

uppgifter och historiska händelser utgör en yttre ram, men 

huvudintresset riktas mot Goyas verk och mot det konstnärliga 

skapandets villkor. Det är ett litterärt porträtt med delvis fiktiva inslag 

där tolkningar av enskilda konstverk upptar stor plats.  

 

1.1 Syfte 
 

Jag kommer i denna uppsats att belysa och problematisera de estetiska 

frågor som texten väcker. Främst har jag intresserat mig för hur 

konstens förhållande till politiken skildras, vad som sägs om 

konstnärligt skapande och om vad det innebär att vara konstnär. Utöver 

det kommer jag också att undersöka på vilket sätt Lundkvist har 

behandlat dessa frågor – kort sagt vilka medel som står en författare till 

buds när han i litterär form vill skildra ett konstnärskap.  

 Eftersom romanen framförallt kretsar kring Goyas konstnärliga 

gärning har jag även funnit det meningsfullt att behandla samspelet 

mellan bild- och ordkonst. Jag har frågat mig vilka särskilda problem 

författaren ställs inför när han vill framställa bildkonst i skönlitteratur 
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och hur bildbeskrivningar används i texten. Jag kommer till viss del 

också att ta hänsyn till författarens biografi, dels för att det kan vara 

intressant att läsa texten som en kommentar till Lundkvists egen 

konstsyn och dels för att jämföra villkoren för litterärt respektive 

bildkonstnärligt skapande. 

 Livsälskare, svartmålare är sannerligen inte lätt att placera i någon 

genre. Texten på bokomslagets baksida anger att boken ”har drag både 

av biografi och konstanalys, av roman och essä”. I syfte att bättre 

kunna förstå texten fann jag det därför givande att inleda med en 

genrediskussion för att sedan gå vidare mot de mer tematiska 

aspekterna. 

 

1.2 Metod 
 

Min analys bygger på en närläsning av texten och utgår väsentligen 

från tre teman med anknytning till konstnärsproblematiken: konst och 

politik, det konstnärliga skapandet och konstnärsrollen. Jag håller mig 

huvudsakligen till den litterära texten, men där jag funnit det fruktbart 

hänvisar jag även till andra delar av Lundkvists produktion, till Goyas 

verk eller till allmänna tendenser inom litteraturen.  

 Jag vill här betona att jag i denna uppsats inte haft några 

konstvetenskapliga ambitioner även om jag som stöd för mina 

resonemang ibland hänvisar till existerande konstverk. Det har inte 

varit min avsikt att bedöma huruvida Lundkvist givit en adekvat bild av 

konstnären Goya och dennes konst. När jag nämner Goya är det Goya 

som han framställs i Livsälskare, svartmålare som avses. 

 Uppsatsen är indelad i två huvudavdelningar. I en mer teoretiskt 

inriktad del ämnar jag dels att föra en diskussion kring textens 

genretillhörighet, för att på så sätt sätta den i ett litteraturhistoriskt 

sammanhang, och dels belysa teorier om bildframställning i litterär 

text. Den teoretiska delen kommer sedan att ligga som grund för den 

efterföljande textanalysen som är tematiskt indelad i tre kapitel. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

 

1.3 Forskningsöversikt 
 

Det finns två avhandlingar om Artur Lundkvists författarskap: Kjell 

Espmarks Livsdyrkaren Artur Lundkvist: studier i hans lyrik till och 

med Vit man (1964) och Jan Arnalds Genrernas tyranni – den 

genreöverskridande linjen i Artur Lundkvists författarskap (1995). Den 

förstnämnda behandlar endast lyriken i det tidiga författarskapet och är 

därför inte direkt relevant för mitt arbete. Arnalds avhandling däremot 

kretsar kring frågan om Lundkvists förhållande till litterära genrer som 
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också i denna uppsats kommer att vara ett viktigt tema. I Genrernas 

tyranni undersöker Arnald Lundkvists roll som genreöverskridare 

genom närläsningar av några centrala verk, bland annat Eldtema och 

Malinga. I genrediskussionen kommer jag att återkomma till några av 

Arnalds resonemang. 

 Litterära genrer har varit ett kärt ämne inom litteraturvetenskapen. 

Att ge en total översikt över det forskningsfältet är knappast nödvändigt 

för mitt syfte. Jag har nöjt mig med att utgå från två antologier som tar 

upp olika aspekter av litterära genrer: Genreteori (1997) och Genrer 

och genreproblem (2003). Mitt val föll på dessa två verk eftersom de är 

skrivna på svenska (till största del) och för att de ger en god överblick 

över historiska och teoretiska perspektiv. I Genreteori redigerad av Eva 

Hættner Aurelius och Thomas Götselius finns bidrag från framstående 

litteraturteoretiker från olika skolor samlade i svensk översättning, 

exempelvis texter av Hans Robert Jauß, Michel Bachtin och Alastair 

Fowler. Genrer och genreproblem är en antologi med uppsatser från nu 

verksamma forskare som utifrån olika utgångspunkter belyser temat 

genre, bland annat finns ett särskilt kapitel om intermedialitetsproblem.  

 När det gäller samspel mellan ord och bild har jag haft Hans Lunds 

skrifter om bildframställning i litterär text som utgångspunkt. I 

avhandlingen Texten som tavla (1982) presenteras hans forskning på 

djupet och i flera senare artiklar har han breddat perspektivet och gjort 

sina teoretiska resonemang mer tillgängliga, bland annat kan uppsatsen 

Litterär ekfras från antologin Intermedialitet (2002) och artikeln Skriet 

bakom tystnaden från volymen Tystnader (1997) nämnas. Utöver Lunds 

texter har jag även tagit del av James A. W. Heffernans Museum of 

Words – The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery (1993) och 

Christoph Eykmans Über Bilder schreiben – Zum Umgang der 

Schriftsteller mit Werken der bildenden Kunst  (2003). Särskilt Eykmans 

verk är intressant eftersom han definierar en särskilt typ av roman, 

”målarromanen” (ty. ”Malerroman”), som ligger nära till hands att utgå 

ifrån när Livsälskare, svartmålare ska analyseras. För ett bredare och 

modernt perspektiv på intermedialitet i litteraturen finns Changing 

Borders – Contemporary Positions in Intermediality (2007).
1
 

                                                 
1
 De allra senaste rönen, t.ex. Lars Elleströms modalitetsmodell och W.J.T. Mitchells 

publikationer, hade kunnat bidra med mycket till denna uppsats. Jag har ändå valt att inte 

gå djupare in i ämnet, dels för att den teoretiska delen då lätt skulle få för stor vikt och 

dels för att uppsatsens omfång inte tillåter det. Elleströms modalitetsmodell presenteras i 

”The Modalities of Media – A Model for Understanding Intermedial Relations” i 

volymen Media Borders, Multimodality and Intermediality (2010). Viktiga bidrag av 

W.J.T. Mitchell är bl.a. Critical Terms for Media Studies Chicago 2010 och Picture 

Theory: Essays on Verbal and Visual Representation (Chicago 1994). Se även Jørgen 

Bruhns artikel "Intermedialitet: framtidens humanistiska grunddisciplin?" i Tidskrift för 

litteraturvetenskap, nr 1, 2008. 
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2. Teoretisk ansats 
 

2.1 Genrediskussion 
 

Att inordna enskilda litterära verk i en genre får inte bli något mål i sig. 

Syftet med genreresonemanget i denna uppsats är i stället att bidra till 

en ökad förståelse. Det kan det vara intressant att diskutera hur det 

aktuella verket förhåller sig till andra liknande verk och på vilket sätt 

det utgör en variation av sin genre. På så sätt kan texten sättas i ett 

större sammanhang som kan hjälpa oss att bättre förstå de huvudfrågor 

som behandlas i de tematiska kapitlen. Syftet med detta teoretiska 

kapitel är också att få verktyg med vilka jag sen kan analysera texten 

och därmed bättre belysa den.
2
 

 Allra först kan man ställa sig den grundläggande frågan vad en 

litterär genre egentligen är. Fram till 1900-talet var den förhärskande 

synen att genrer var normativa, i stort sett oföränderliga kategorier för 

litterär framställning och medel för klassificering av enskilda verk 

(exv. lyrik, epik, dramatik och underklasser som utvecklingsroman eller 

tragedi).
3
 I modern tid har många teoretiker, från olika perspektiv,  vänt 

sig mot en sådan uppfattning. Alastair Fowler skriver att ”i 

verkligheten är genre inte så mycket ett fack som det som fyller facket, 

och genreteori har en helt annan funktion – den handlar om 

kommunikation och tolkning. […] Genrers huvudsakliga värde är inte 

klassifikatoriskt.”
4
 Fowler företräder också synen att genrer är 

föränderliga över tid, vilket innebär att en genres historiska varianter 

kan uppvisa stor variation.
5
 Tzvetan Todorov menar till och med att 

varje enskilt verk innebär en modifikation av litteraturens genresystem. 

För honom har genrer därmed en dubbel, paradoxal funktion; de 

fungerar som en styrande kod och är samtidigt underkastade förändring 

när de används. För att en text ska vara litterär i strängare mening 

måste den bryta mot traditionen. Endast stereotyp massproducerad 

populärlitteratur kan relateras till ett mer statiskt, taxonomiskt 

genrebegrepp.
6
 Mot denna bakgrund kan det vara lika intressant att 

                                                 
2
 Genreläran utgör ett exempel på hermeneutisk teori, vars övergripande mål är att bidra till 

tolkning och förståelse av företeelser som inte utan vidare går att inordna under 

allmängiltiga lagar. Se Staffan Bergsten (red.), Litteraturvetenskap – en inledning, Lund 

2002, s. 14 ff. 
3
 Se t.ex. kapitlet ”Det klassiska genresystemet” i Bergstens och Elleströms Litteraturens 

grundbegrepp, Lund 2004, s. 107-134. 
4
 Alastair Fowler, ”Genrebegrepp” i Genreteori, red. Hættner Aurelius och Götselius, Lund 

1997, s. 254f. 
5
 Fowler, s. 261. 

6
 Tzvetan Todorov, ”De litterära genrerna” i Genreteori, red. Hættner Aurelius och 
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fastställa vad en litterär text inte är, det vill säga hur den bryter mot 

gängse genrenormer. 

 Låt oss titta på några olika genrer som kan vara relevanta för 

analysen av Livsälskare, svartmålare. Eftersom texten skildrar ett 

konstnärskap ligger det nära till hands att utgå ifrån konstnärsromanen. 

Traditionellt brukar konstnärsromanen betraktas som en variant av 

utvecklingsromanen och den hade sin blomstringstid kring det förra 

sekelskiftet då romaner som Gottfried Kellers Der grüne Heinrich 

(1880), Thomas Manns Tonio Kröger (1903) och James Joyces 

A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) gavs ut. 

Konstnärsromanen kännetecknas av att det är en berättelse om en 

enskild konstnärs öde och utveckling. Frågor om konstnärens ställning i 

samhället och skapandets väsen står i centrum. Det finns också oftast 

ett tragiskt element med. Konstnären slits mellan å ena sidan ett ordnat 

borgerligt liv och å andra sidan ett liv helt i skapandets tecken.
7
 

 Det finns mycket i genren konstnärsroman som passar in på 

Lundkvists text. Man kan säga att den står i ett intertextuellt 

förhållande till andra konstnärsromaner. Ändå finns det många 

förbehåll. Många element ur genren finns där, till exempel skildringen 

av en konstnärs levnad och hans konstnärliga utveckling, men 

skillnaderna är också påfallande. Konstnärsromanen behandlar 

företrädelsevis ett fiktivt konstnärskap medan Lundkvist bygger sin 

roman på en historisk person. Det finns också en skillnad i 

uppbyggnad. Konstnärsromanen har en ganska fast form med 

berättandet som central byggsten. Lundkvist förhåller sig friare och 

drar sig inte för att lägga in längre passager i essäistiskt stil, rena 

tolkningar av konstverk eller som i slutet av romanen använda sig av 

dialogform. Det direkt tragiska elementet, där konstnären slits mellan å 

ena sidan konst och estetisering av verkligheten och andra sidan det 

oförställda livet tycks mig inte heller särskilt framträdande. Att kalla 

Livsälskare, svartmålare för en konstnärsroman är också problematiskt 

eftersom denna genre i stor utsträckning behandlas endast som en 

historisk genre. 

 Än mindre än en konstnärsroman kan Livsälskare, svartmålare sägas 

vara en ren biografi. Lundkvists ambition var säkerligen att ge en 

omfattande och komplex bild av Goya och romanen liknar på många 

sätt biografin, till exempel vad gäller det kronologiska förfarandet vid 

skildringen av verk, levnad och samhällsutveckling. Han valde dock att 

göra denna skildring i en utpräglat litterär form med stilgrepp och 

subjektiva inslag som inte alls hör hemma i biografigenren. Att det är 

ett historiskt porträtt och att Lundkvist förhåller sig till historiska fakta 

                                                                                                                              
Götselius, Lund 1997, s. 86f. 

7
 Gero von Wilpert, Künstlerroman, i Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 2001, s.  443f. 
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skulle kunna gör att verket i stället närmar sig den historiska romanen. 

Han är dock ganska fri i sin blandning av historiska sakförhållanden 

och fiktion. Själv kallade han sina historiska porträtt, där vid sidan om 

Goyaporträttet även skildringar av Djingis Khan och Bosch återfinns, 

för ”sannolika berättelser”.
8
 Underrubriken, ”en fantasi om Goya”, 

vittnar också om att han inte gör anspråk på att skildra någon historisk 

sanning. Och liksom konstnärsromanen är den historiska romanen 

oftast konstruerad främst som en berättelse, vilket inte passar särskilt 

väl in på Lundkvists text. I historiska romaner brukar också författaren 

hålla sig i bakgrunden för att låta miljöer och personer tala för sig 

själva. I Livsälskare, svartmålare ger författaren sig själv stort 

utrymme i jämförelse med exempelvis Torbjörn Säfves I Goyas tecken 

(2002), som är ett bra exempel på en historisk roman.  

 Christoph Eykman tar i sin bok Über Bilder Schreiben (2003) upp 

en subgenre till konstnärsromanen som han kallar för ”målarromanen” 

(ty. ”Malerroman”). Det är en särskild typ av skildring, där en målare 

och framförallt dennes verk står i centrum.
9
 Eykman konstaterar, att 

”det också finns en uppsjö av romaner, vars huvudgestalt visserligen är 

en målare eller bildhuggare, men som knappast talar om 

konstnärsexistensens problematik eller väver in fiktiva eller existerande 

bilder i berättelsen”.
10

 Det som skiljer målarromanen från många 

konstnärsskildringar är att den gör sin protagonists konstnärskap och 

verk till centralt tema och grundligt behandlar skapandeprocessen. 

Dessutom, och det är kanske det allra viktigaste, ger den sig in i 

vågspelet ”översätta” från ett medium till ett annat, att transformera 

bild till språk, konst till litteratur.
11

 Detta är enligt mig väsentliga 

beståndsdelar i Livsälskare, svartmålare. Det är inte Goya som 

historisk person som är intressant, utan Goya som konstnär. Det finns 

dessutom en rik förekomst av hänvisningar och direkta beskrivningar 

av konstverk, vilket är ganska ovanligt i skönlitteratur, i alla fall på 

prosa. 

 Målarromanen karakteriseras, förutom av ekfraser, också av att ett 

nära förhållande till den skildrade målarens biografi (fiktiv eller 

historisk). Det gäller för författaren att sätta sig in i konstnärens inre. 

Biografin blir då inte endast något yttre eller en ram för den egentliga 

tematiken utan ger en inblick i målarens känslor och tänkande.
12

 

                                                 
8
 Ingemar Algulin och Bernt Olsson, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 1995, s. 

501f. 
9
 Eykman nämner bl.a. Joyce Carys The Horse’s Mouth, John Bergers A Painter of ourTtime 

och Hanns-Josef Ortheils Im Licht der Lagune  som exempel på typiska målarromaner. 
10 

Christoph Eykman, Über Bilder schreiben – Zum Umgang der Schriftsteller mit Werken 

der bildenden Kunst, Heidelberg 2003, s. 129, min översättning. 
11

 Eykman, s. 181. 
12

 Eykman, s. 130. 
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Lundkvist besatt ett djupt konstintresse och kände sig förbunden med 

Goya. I Brottställen (1968) skriver han exempelvis följande: ”Vem vill 

inte vara Goya och skaka de ruttna frukterna ur trädet? Vem vill inte 

trampa det järnbeslagna träbenet genom det falska himlavalvet av blå 

sammet?”
13

 När man läser Livsälskare, svartmålare får man också 

intrycket av att Lundkvist verkligen försöker sätta sig in i Goyas liv 

och de problem som han ställde sig inför som konstnär. Som vi ska se 

är författaren bokstavligen konstnären Goya på spåren. Lundkvist låter 

i början och i slutet av romanen påvisa att han på plats i Spanien söker 

efter platser och lämningar som kan avslöja något om den gåtfulle 

Goya. De viktigaste kriterierna för målarromanen – 

konstnärsproblematik och skapande som centralt tema, flitigt 

användande av ekfraser och särskild förtrogenhet med 

konstnärsexistensen från författarens sida – är alla uppfyllda i 

Livsälskare, svartmålare. 

 Tillvägagångssättet att pröva det enskilda verket mot möjliga genrer 

och se vilka avvikelser och överrensstämmelser som finns har fördelen 

att man kan upptäcka historiska linjer, influenser och intertextuella 

samband. Det gäller dock att inte förirra sig och lägga alltför stor vikt 

vid att kategorisera. Fowler kritiserar den flitigt använda metoden att 

söka efter nödvändiga element som sägs definiera en genre, och visar 

genom en rad exempel på hur villkorliga och otillräckliga dessa 

förväntade element kan vara. Följden blir att man ständigt måste 

inordna verk som bryter mot normen i subgenrer. Men även verk i 

samma subgenre uppvisar alltför stor mångfald för att kunna underkasta 

sig en fast definition.
14

 Om man därtill lägger att genrer ständigt är 

föränderliga kompliceras praktiken ytterligare. Fowler menar därför att 

genrer inte bör definieras utan bara beskrivas, och vänder sig mot 

tanken på genrer som fasta klasser.
15

 Han avvisar därmed Todorovs idé 

om teoretiska respektive historiska genrer, där de förra kännetecknas av 

vissa gemensamma strukturdrag och de senare bygger på empiriska 

observationer.
16

 Ytterligare ett perspektiv står den receptionsestetiska 

skolan för, enligt vilken genrer utgör en så kallad förväntningshorisont 

för läsaren. Genrerna ingår enligt detta synsätt i ett system av 

föränderliga klasser.
17

 

 Med dessa förbehåll bör därför inte betrakta vårt 

undersökningsobjekt enbart som en manifestation av en statisk genre. 

                                                 
13

 Artur Lundkvist, Brottställen, Stockholm 1968, s. 76. 
14

 Fowler, s. 256ff. 
15

 Se Fowler, s. 257f där Fowler visar på svårigheten att definiera en så utpräglad genre som 

tragedin. 
16

 Todorov, s. 98f. 
17

 Se t.ex. Hans Robert Jauß artikel ”Teori om medeltidens genrer och litteratur” i 

Genreteori, red. Aurelius och Götselius, Lund 1997. 



 

  10 (33) 
 

Subgenren målarroman, som den beskrivs av Eykman, kan ändå vara en 

god utgångspunkt för att närmare diskutera de estetiska frågor som tas 

upp i boken utan att för den sakens skull glömma att den också 

innehåller många drag från andra genrer. 

 Ett helt annat angreppssätt är också möjligt. Det är, som jag redan i 

inledningen påpekat, inte helt lätt att inordna Livsälskare, svartmålare i 

en specifik genre. I Lundkvists fall måste man dessutom ta hänsyn till 

att det funnits en medveten strävan att överskrida de etablerade 

genrerna, vilket inte minst Jan Arnald visat i sin avhandling Genrernas 

tyranni (1995).
18

 Arnald pekar på hur själva genreöverskridandet blivit 

upphöjt till princip hos Lundkvist, en idé som kan härledas tillbaka 

ända till hans tidiga författarskap. Skrivsättet passade enligt Lundkvist 

själv hans läggning som författare, men det finns även en 

programmatisk sida. Lundkvist kallade sin vision för ”dynamisk 

symfoni”, ett begrepp det finns skäl att återkomma till senare i 

uppsatsen.
19

 Arne Melberg framför i artikeln ”På spaning efter en 

okänd genre”
20

 också en intressant tes som anknyter till Arnalds analys 

av Lundkvists författarskap. Han påminner om Barthes tanke om en 

”tredje form”, en form som överskrider både romanens och essäns 

funktion, om menar att en ny typ av ”hybrid form” blivit det 

dominerande inslag i dagens litteratur. Det innebär nya utmaningar för 

litteraturvetare, eftersom denna litteratur undandrar sig kategorisering 

och i stället karakteriseras av just brott mot genrerna. Melberg anför 

Proust, Strindberg, Nietzsche och Rilke som författare som banat väg 

för denna nya litteraturform.
21

 Livsälskare, svartmålare passar mycket 

väl in i en sådan tradition av aktivt genreöverskridande, ett slags genre 

utan regler.
22

 

 

2.2 Litterära ekfraser 
 

Eykman använder ordet ekfras utan någon egentlig definition. Han 

använder det i bemärkelsen ”språklig gestaltning av bildkonst”.
23

 

Begreppet har dock en lång historia och under de senaste decennierna 

har förnyad uppmärksamhet riktats mot det inom den intermediala 

                                                 
18

 Jan Arnald, Genrernas tyranni – Den genreöverskridande linjen i Artur Lundkvists 

författarskap, Stockholm 1995. 
19

 Arnald, s. 13f. 
20

 Arne Melberg, ”På spaning efter en okänd genre” i Genrer och genreproblem, Göteborg 

2003, s. 459-470. 
21

 Melberg, s. 467. 
22

 I detta sammanhang bör även James Joyce och hans banbrytande Ulysses (1922) nämnas. 

Denna roman, som helt bryter med traditionell berättarprosa, var en av Lundkvists stora 

inspirationskällor när han utarbetade sin vision om ”symfonisk dikt”. Se Arnald s. 25. 
23

 Eykman, s. 181. 
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litteraturforskningen.
24

 Här ska jag ge en översikt över ekfrasens olika 

betydelser och funktioner. 

 I antologin Intermedialitet – Ord, bild och ton i samspel (2002) 

presenterar Hans Lund termen ekfras och visar hur fenomenet använts 

inom skönlitteraturen. Ordet ekfras kommer från grekiskan 

(”ekphrazein”) och betyder ungefär ”åskådlig beskrivning”. Från början 

kommer begreppet från den klassiska retoriken, men har sedan kommit 

att beteckna en litterär genre, den bildbeskrivande dikten. Litterära 

ekfraser förekommer också som invävda textpartier i prosatexter.
25

 

 Under senare tid har en rad av definitioner lanserats som förändrat 

och utvidgat begreppet. Från att ha gällt beskrivningar av bildkonstverk 

i skönlitteratur har den kommit att omfatta även bilder i vid bemärkelse 

och icke-skönlitterära texter. James A.W. Heffernan definierade 1993 

ekfras som ”verbal representation of visual representation”.
26

 

 Om vi ändå håller oss till bildkonst och prosa kan vi skilja mellan 

en konstvetenskaplig och en litterär ekfras. Hur skiljer sig då den 

litterära från den konstvetenskapliga? För det första förväntas den inte 

förhålla sig solidarisk med det konstverket den beskriver och för det 

andra kan den anpassas enligt textens eget behov. Författaren kan ta sig 

friheten att förhålla sig som han vill gentemot det aktuella konstverket 

utan att ta hänsyn till om han, enligt den gängse normen, gör det 

rättvisa eller inte. Motivet för författaren är inte att reproducera en bild 

i text.
27

 Lund skriver att ”diktaren anknyter till valda bildelement 

samtidigt som hon/han adderar till bilden utifrån den enskilda diktens 

specifika behov. I diktningen är det därför sällan frågan om att beskriva 

bilden i sin helhet och för dess egen skull […].”
28

 

 I en litterär text ges en bild genom ekfrasen en ny innebörd i ljuset 

av verkets helhet (vilket inkluderar handling, teman, personer, idéer 

etc.). Även om läsaren inte har en konkret bild framför sig förmedlas 

genom bakgrundshistoria och karaktärisering av konstnären en 

fördjupad förståelse för innehållet i ett konstverk, som skiljer sig från 

det han hade fått om han utan den litterära kontexten hade sett bilden 

på ett museum. En ny bild betingad av språkets natur uppstår.
29

 

                                                 
24

 För en gedigen och kritisk genomgång av begreppets användning från antikens Grekland 

till modern tid, se inledningskapitlet i James A. W. Heffernans, Museum of Words – The 

Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago 1993. 
25

 Hans Lund, ”Litterär ekfras”, i Intermedialitet – Ord, bild och ton i samspel, red. Hans 

Lund, Lund 2002, s. 183. 
26

 Heffernan, s. 3ff. 
27

 Hans Lund, ”Den ekfrastiska texten” i I musernas tjänst, red. Lagerroth, Lund, Luthersson 

och Mortenson, Stockholm 1993, s. 217. 
28

Ibid. 
29

 Eykman, s. 182f. 
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 Det finns två huvudtyper av litterära ekfraser. ”Det frusna 

ögonblickets ekfras” försöker att fånga situationen i den bild som 

representeras genom att på olika sätt referera till det statiska tillståndet. 

I den narrativa ekfrasen vävs bilden in i en berättelse, den får ett före 

och ett efter. På så sätt kan språket ge en förhistoria och ett efterspel 

till en i sig statisk bild.
30

 

 Ekfraser hänvisar oftast till enstaka, konkreta bilder, men man kan 

också betrakta hänvisningar till hela sviter av konstverk och aktivering 

av konstnärskap som ekfraser. Lund exemplifierar med ”Monets 

blommor” och ”Chagalls svävande gestalter”.
31

 

 Den litterära ekfrasen har flera funktioner. Den kan till exempel 

aktualisera kända målningar hos läsaren och på så sätt ge texten en 

ytterligare dimension eller användas för att representera något som 

egentligen inte går att fånga i ord. Något kan tillföras till den (fiktiva 

eller verkliga
32

) beskrivna målningen, som inte bilden kan ge uttryck 

för – tid, rörelse och narration – och på så sätt väcka nya associationer 

som berikar texten. En annan funktion är den metapoetiska. Genom 

bruket av ekfraser kan författaren sätta det egna språket i fokus och på 

så sätt testa språkets yttersta gränser.
33

 

 Det allra vanligaste är dock att författare parafraserar eller omtolkar 

existerande konstverk. Författaren kan suveränt använda sig av en bild 

genom att fokusera på vissa bildelement eller låta bilden expandera 

utöver sina ramar.
34

 

 Att använda sig av ekfrasen, som är en viktig beståndsdel i 

målarromanen, handlar alltså om att representera något visuellt i en 

verbal text. Detta kan, som jag här har visat, göras på olika sätt och ha 

olika funktioner. Hur ekfraser används i Livsälskare, svartmålare och 

vad det leder till är en av de saker jag ska undersöka i de följande 

kapitlen. 

                                                 
30

 Lund, s. 186ff. 
31

 Ibid., s. 190. 
32

 Se Heffernan om skillnad mellan fiktiva och verkliga konstverk, s. 7f. 
33
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3 Tematiska kapitel 
 

3.1 Konst och politik 
 

Konstens och konstnärens förhållande till politiken är något som ofta 

berörs i Livsälskare, svartmålare. Goya var under lång tid målare vid 

det spanska hovet och stod i ekonomisk beroendeställning till makten. 

Samtidigt var han liberalt sinnad och hyste sympati med tidens idéer 

om frihet, jämlikhet och broderskap. Artur Lundkvist var inte hovpoet, 

men väl invald som ledamot av Svenska Akademien – detta skedde bara 

några år innan han skrev boken om Goya. 

 Jag ska här ta upp några passager, där konstens förhållande till 

politiken diskuteras, och se hur Lundkvist väljer att skildra detta och 

vilken anknytning det kan ha till Lundkvists egen samtid.  

 Goya hade efter sin Italienresa nått viss berömmelse och fått 

anställning som kartongmålare vid den kungliga gobelängmanufakturen 

med uppdrag att skildra folklivet för hovet. Hans förlagor blev 

sedermera gobelänger som prydde palatsens väggar. Snart upptäcktes 

dock hans skicklighet på allvar och viktigare uppdrag stod för dörren – 

Goya blev kungafamiljen och det styrande skiktets porträttmålare 

framför andra och 1789 blev han utsedd till hovmålare.  

 Goya upplevde emellertid en konflikt mellan sin liberala hållning 

och sin ställning som hovmålare. Så här gestaltar Lundkvist med vilken 

inställning textens Goya fullgjorde sina uppdrag: ”Kungar som kungar, 

den ene eller den andre, vad gjorde det för skillnad: uppgifter för 

konstnären, mål och byte för hans öga. Goya var deras hovmålare men 

inte deras narr eller smickrare, nej, det var han som i stället gjorde dem 

till upphöjdhetens narrar, till av Gud tillstadda dårar, en del av världens 

förvända ordning.”
35

 

 Lundkvist beskriver alltså hur Goya vänder upp och ner på 

ordningen utan att göra avkall på sin konstnärliga frihet. Texten 

fortsätter: 

 
Kungar som kungar, fyra av dem målade han under sin bana, förutom drottningar 

och familjer. Han fullgjorde vad de begärde av honom, fast på sitt eget sätt, där 

konsten fick sitt innan de kungliga fick sitt. Hans öga kunde ingen köpa eller 

befalla över, det behöll sin frihet att se, oförvillat och klart, utan att bländas av 

makten och härligheten. 

 Han såg deras ansikten, dessa stelnade masker som försökte dölja vilka de 

verkligen var, och han målade maskerna så att de förrådde vad de skulle dölja. 

Ibland fruktade han att de skulle märka det, upptäcka vad som avslöjades, men 

nej, det skedde inte: de såg det inte eller erkände det inte inför sig själva. Och 

                                                 
35

Artur Lundkvist, Livsälskare, svartmålare – En fantasi om Goya, Stockholm 1974, s. 47. 
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Goya förstod då att de självhärliga inte kunde se sig själva. Kanske kunde ingen 

verkligen se sig själv. (s. 47) 

 

Goya framställde de kungliga som narrar, förblindade i sin prakt. Trots 

sin beroendeställning lyckades han demaskera makten genom konsten. 

Vi möter alltså uppfattningen att konsten kan vara fri även då den 

utförs på befallning, bara konstnären är tillräckligt medveten och 

självständig. 

 Att konsten måste vara fri är en tanke som går som en röd tråd 

genom hela boken. Goyas öga kunde ingen köpa. Även när Goya får i 

uppdrag att måla porträtt eller kyrkomålningar betonas att de är hans 

egna personliga skapelser (se t.ex. s. 95f hur hovmannen Godoy 

porträtteras och s. 126ff om Goyas sakrala arbeten).  

 Goya gjorde många kungaporträtt och citatet ovan hänvisar till dem 

alla. Men det finns i romanen också explicita omnämningar av tavlor, ja 

till och med utförliga beskrivningar. Här är en av dem: 

 
Och där ser man hela den kungliga familjen på den stora paradtavlan, med ljuset 

fallande framifrån-nerifrån som från lyktor på golvet, med mörkret krypande 

fram och tätnande bakom, tills en förnimmelse av instängdhet och kvävning är 

ofrånkomlig. Uppställningen är mästerlig, men kungaparet i mitten, tungt 

balanserade varandra, splittrade av ömsesidig avsky eller avundsjuka. En av 

prinsessorna vänder till och med bort ansiktet så att det helt förmörkas, 

försvinner ur bilden. 

  Kungen är där mer än någonsin lik en övermogen frukt, väntande sitt fall för 

att få ruttna i fred. Drottningen verkar kallfet, kalkonaktig, falskt moderlig där 

hon sträcker ner armen för att hålla lillprinsen i hand, det rödklädda barnet som 

ännu är friskt och ofördärvat. De övriga kungliga liknar märkvärdigt deras 

majestäter med sina syrliga, sura, översittaraktiga uppsyner, och en prins i blått 

kråmar sig alldeles särskilt påfågelsartat. (s. 50f) 

 

Detta är en återgivning av den stora paradtavlan La Familia de Carlos 

IV (Karl IV med familj) och vi kan konstatera att det är en frusna 

ögonblickets ekfras. Målningens ljusgestaltning och komposition 

beskrivs och de olika personerna presenteras efter varandra som om 

betraktarens öga vandrade över duken. Man kan säga att den refererar 

till det statiska hos bilden.
36

 

 Samtidigt är ekfrasen en fri tolkning av målningen från Lundkvists 

sida. De kungliga beskrivs på ett sätt (”kalkonaktiga”, ”avundsjuka” 

etc.) som en konstvetare inte skulle kunna tillåta sig. Lund som har 

uppmärksammat skillnaden skriver: ”Det författaren därmed 

åstadkommer är inte enbart en tolkning av bilden. Det är en kreativ 

tolkning, en tolkning som i princip kan röra sig lång bort från den 

                                                 
36
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bildläsning som konstforskaren producerar.
37

 Som jämförelse kan vi 

titta på hur konstvetaren Tomlinson skriver om samma målning för att 

klargöra skillnaden mellan den litterära och den konstkritiska ekfrasen:  

 
The large portrait of the Family of Carlos IV […], executed from 1800 to 1801, 

cannot fail to intrigue. The viewer is confronted by fourteen almost life-size 

figures arrayed in sparkling ceremonial dress. Yet there is something unreal 

about this confrontation: although almost all eyes are turned in our direction, the 

lack of any common focus lends them a zombie-like blankness. […] We are 

captivated by these faces, but are also forced to read them one by one. Their 

unglamorous naturalism is at odds with the ostentation of their formal court 

dress. But as the viewer moves closer to the painting, these costumes and 

decorations dissolve into strokes of colour and impastoed highlights. The 

illusory nature of the pageantry is revealed, as is the very human nature of the 

royal family. The painting offers an unintended visual metaphor for the 

monarchy after a decade of revolution. To maintain the appearance of regal 

splendour, a certain distance must be kept.
38

  

  

Tomlinson påpekar, liksom Lundkvist, de naturalistiska och avslöjande 

dragen i målningen, men skriver också att målningen oavsiktligt blivit 

en metafor för spanska monarkins ställning. Han betonar än en gång lite 

senare i samma text att det är föga troligt att Goya genom sin målning 

försökt ställa kungafamiljen i dålig dager och därmed äventyra sin egen 

ställning.
39

 

 Lundkvists ekfras blir en omtolkning som anpassats till texten, där 

den kommenterar Goyas konflikt med sin uppdragsgivare. Genom 

ekfrasen aktualiseras ett existerande konstverk och får en ny innebörd. 

Den kända målningen väcks till liv och dessutom är ekfrasen 

sammanvävd med den övriga texten – som läsare vet vi ju redan vad 

Goya kände inför att porträttera de kungliga. 

 I den del av romanen som handlar om Goyas gärning vid hovet 

betonas genomgående den avslöjande funktionen i hans konst  och 

texten ger klara besked om att konstnären ska vara fri i förhållande till 

makten. Men det fanns en annan uppseglande konflikt som kom att visa 

sig vara minst lika svår att bemästra. Som hovets gunstling utsattes 

Goya för tryck av sina radikala vänner, som krävde politisk handling. 

Den franska revolutionen sammanföll med Goyas tid som hovmålare.  

 Samhällsklimatet i Sverige under sjuttiotalet präglades av radikala 

krafter i efterdyningarna till 1968 års studentdemonstrationer och 

Vietnamkriget. Krav ställdes på politisk förändring, men även på att 

konstnärer skulle visa ett samhällsengagemang. Slagordet blev kultur 

för folket. Många författare började skriva reportageböcker och på 

                                                 
37
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andra sätt visa sitt samhällsengagemang.
40

 Lundkvist påverkades 

naturligtvis också av detta. Men vilken genomslagskraft får det i 

Livsälskare, svartmålare? 

 På ett ställe i romanen (s. 120) heter det att Goya kom på kant med 

de ”upproriska liberalerna, de ståndaktiga jakobinerna och 

revolutionsivrarna” eftersom ”de förenklade, följde alltför raka teorier, 

var ofta trovissa intill förblindelse”. Han vägrade att ställa sin konst i 

deras tjänst. Goya kunde inte ta parti, men var inte politiskt 

oengagerad. I en berömd serie etsningar, Desastres de la guerra 

(”Krigets fasor”), skildrade han folkets ohyggliga lidanden som blev 

resultatet av Napoleons invasion av Spanien 1808. I romanen finns en 

ekfras som hänvisar till hela serien: 

 
Yo lo vi! (Jag såg det!) Det inristade han i en av sina etsningar, men det var inte 

kriget självt han såg, inte de öppna striderna härar emellan, utan krigets följder, 

dess förödelse och olyckor, de förtvivlade uppgörelserna mellan 

människospillror: Desastres de la guerra. 

 Han ville inte se detta krig, han försökte vända sig bort från det. Det var inte 

hans krig, inte ett krig han kunde delta i eller känna annat än avsky och fasa 

inför. Detta krig var ett fruktansvärt misstag: det var Friheten som förvänt sig till 

Fiende, ett främmande Tyrann i som stred mot det egna Tyranniet. Och när hans 

eget land överfölls reste sig folket till försvar inte bara mot det främmande utan 

också för det egna Tyranniet. 

 Det var Goyas ohjälpliga dilemma, motsättningarna som han slets emellan 

och förlamades av, förstummades med hopbitna tänder och maktlöst knutna 

händer. Vad kunde han väl göra mellan den förrådda Friheten och det på båda 

sidor triumferande Tyranniet? Vilken konst kunde räcka till inför denna 

ohyggliga verklighet eller ens för hans egen smärta och avsky inför den?  

 Måleri tycktes honom omöjligt inför dessa gräsligheter: också de mest 

skriande färger skulle ha förskönat, förmildrat, förfalskat. Inget målat blod kunde 

bi rykande rött eller stelnat svart tillräckligt i jämförelse med det verkliga 

utgjutna blodet. Återigen, liksom när han kämpat mot samhällsförfallet och 

lögnen, var en svartvit konst den enda tänkbara: etsnålen och syran blev hans 

vapen för att möta kriget på hans eget sätt, för att stegra det outhärdliga till det 

yttersta och vända det mot sitt upphov.  

 
Yo lo vi! Men det var krigets baksida han framställde, kriget som slakteri och 

bårhus, det förvildade och förtvivlade dödandet, lemlästandet, sönderryckandet, 

våldsutbrotten. Det var kriget som urartad vardag, som daglig mardröm, som 

alltomfattande vanvett: inte det heroiserade kriget med storslaget framtågande 

arméer, dånande trummor och flygande fanor, ståtligt framstormande kavalleri, 

kanoner som bröstade av i blåa rökmoln, lysande fältherrar på upphöjda 

utsiktsplatser, kriget som strategi och sinnrikt spel, med landskapet utbrett inför 

det som ett spelbräde. 

 Nej, vad han såg och återgav var kriget som gått fram över ett ödelagt land, 

kriget som blott efterlämnat svartnande ruiner och högar av lik, vräkta över 

varandra i döden, själva marken och stenarna eldsvedda, bloddränkta, uppbökade, 
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splittrade, och träden stympade likt människokropparna, spretande i luften med 

trasiga lemmar, berövade sin grönska.  

 Vad han såg eller föreställde sig var kringirrande människor, enstaka eller i 

små flockar, haltande, krypande, blödande, utsvultna, dödströtta, i levande 

förruttnelse, eller ännu med kraft t ill en sista ursinnig handling, det yttersta 

våldet, med eller utan vapen, strypning, hängning, bajonetten eller kniven genom 

kroppen, avskurna tungor och könsdelar, uppsprättade bukar och utrivna tarmar, 

kvinnor som stred mot män rasande som vilddjurshonor, män som flinande i 

sinnessvag lystnad skändade och torterade kvinnor, barn som trampades ner eller 

slogs ihjäl mot stenar eller trädstammar.  

 Det var detta krig han ristade in i sina plåtar till ett förskräckande vi ttnesmål 

för alla tider. (s. 107ff) 

 

Detta är en ekfras som inte hänvisar till en enda bild utan försöker 

fånga det gemensamma för alla bilderna. Vi kan föreställa oss hur 

ohyggliga bilderna är utan att ha sett dem med egna ögon. Känner vi till 

bilderna får vi en ny förståelse för deras tillkomst och syfte. 

 En historisk kontext presenteras. Det var kriget som fördes i 

frihetens namn, men som slutade i massaker och tyranni. Vi får en 

inblick i hur Goya kände och tänkte, en inblick i själva 

skapandeprocessen; varför Goya föredrog etsteknik framför måleri, och 

varför han valde att skildrade krigets baksida. För läsaren är Goya en 

levande person på det sättet som är typiskt i målarromanen. Eykman 

skriver att ”såväl livets yttre händelseförlopp som det inre perspektivet 

är tätt sammanvävda med skapandeprocessens triumfer och motgångar, 

liksom dess bilder.”
41

 

 Att se bilderna framför sig är naturligtvis något helt annat. Ekfrasen 

framkallar dock i sin koncentrerade form med uppradade scener 

(”avskurna tungor och könsdelar, uppsprättade bukar och utrivna 

tarmar” etc.) en känsla som liknar den som bilderna förmedlar. Kanske 

försökte Lundkvist skriva på ett sätt som motsvarade etsningarnas 

visuella språk? Av denna ekfras får vi veta att genom att skildra det 

ohyggliga, och på så vis lämna ett vittnesmål för alla tider, kan konsten 

användas som ett vapen. Även då den är fri från yttre påverkan, eller 

snarare just därför, är konsten politisk. Goya tar ställning, men han 

tjänar inga ideal förutom konstens egna. Han skildrar beslutsamt det 

han ser med sitt konstnärsöga och visar därmed krigets från sin 

ohyggligaste och sannaste sida. Något tidigare i romanen heter det om 

konstnären att ”[h] an hade slutat att vilja behaga och vinna lätta 

framgångar, nu skulle han visa vem han verkligen var och hur världen 

omkring honom verkligen såg ut. […] Under alla slitningar förblev 

konsten hans fasta grund, konsten den betydelsefullaste och sannaste 

delen av hans liv, och även när frihetens syner lockade följde han dem 

                                                 
41

 Eykman, s. 181. 



 

  18 (33) 
 

blott så långt konsten medgav, inte längre, för det skulle ha varit att 

svika hans egen viktigaste frihet: konstens.” (s.  96). 

 I 1970-talets Sverige fanns en rädsla för Sovjet samtidigt som många 

intellektuella sympatiserade med marxismen och i Vietnam begicks 

övergrepp mot civilbefolkningen som uppmärksammades på olika sätt, 

inte minst i litteratur och konst. Det är inte långsökt att se dessa partier 

i boken som en samtidskommentar, i linje med tredje ståndpunkten och 

som ett försvar för konstens frihet från krav på engagemang för 

ideologiska syften.
42

 Samtidigt har konstnären ändå ett ansvar att just 

lämna ett vittnesmål, att dokumentera sin samtid. Men det är ett ansvar 

som endast gäller inför det egna samvetet.  

 Motsatsen till detta kan man finna i Goyas samtid. Den franske 

målaren David (1748-1825) målade heroiserande bilder av kriget och 

Napoleon som den store hjälten. I romanen möter Goya dennes konst 

under en vistelse i Paris men avfärdar den som, kan man förmoda, 

också Lundkvist skulle ha gjort (s. 170). Att inte göra avkall på sin 

integritet i en kaotisk tid som revolutionens innebar att konstnären fick 

finna sig att ständigt befinna sig i opposition mot samhället. För Goya 

återstod inget annat ”än ett sammanbitet uthärdande, med hans konst 

som en ensam och förtvivlad kamp mot hela den omgivande vär lden, i 

uppror mot en förvänd samhällsordning, mot en kyrka i förfall, en Gud 

som tycktes vara en galning eller en brottsling” (s. 122).  

 I slutet av Livsälskare, svartmålare finns ett avsnitt där politik och 

konst diskuteras i form av en dialog mellan författaren och Goya. Här 

låter Lundkvist Goya förklara att konst och politik på ett sätt inte har 

med varandra att göra, men att det ändå finns en förbindelse: 

”Konstnärens uppfattning och konstnärens verk bestäms i hög grad av 

de politiska förhållanden, antingen han lider under dem eller bärs fram 

av dem. Men på samma gång föregriper konsten politiken och bidrar att 

förändra den. Konsten påverkar mera omärkligt och långsiktigt 

människors sätt att uppfatta, därigenom bereder den också nya 

möjligheter för politiken, för verklighetens förändring.” (s. 206) 

Konsten består och politiken förgår. Denna utsaga kan tjäna som en 

sammanfattning av den konstsyn som romanens Goya företräder. 

Konsten måste vara fri, men den är nära förbunden till sin samtid och 

måste reagera på den. Konsten och politiken arbetar med olika medel 

och rör sig på olika plan, men genom att vara föregripande och inte 

enbart bekräftande kan konsten åstadkomma verkliga förändringar i 
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människors medvetanden. De refererade ekfraserna, de historiska 

avsnitten och dialogavsnittet används i romanen för att åskådliggöra 

denna ståndpunkt. Och det är en ståndpunkt man med bakgrund av det 

rådande svenska debattklimatet kan anta att Lundkvist sympatiserade 

med. När det gäller Lundkvist är det dock inte särskilt meningsfullt att 

försöka skilja på verk och person. Katarina Frostensson sammanfattar 

att han drevs av ”övertygelsen att liv och diktning är samma företag”.
43

 

Även Arnald visar på en strävan hos Lundkvist att ”gå upp i texten” – 

hans texter blir till som en aldrig färdigskriven dagbok eller 

självbiografi.
44

 Konstens förhållande till politiken är bara en av många 

trådar i texten, men det är intressant att se hur Lundkvist genom att på 

ett kreativt sätt lyfta fram Goyas konst och biografi aktualiserar det 

som hände i Spanien två hundra år tidigare, så att det går att dra 

paralleller med samtidens politiska frågor och med de egna 

ställningstagandena. Genrer blandas om vartannat – biografiska 

uppgifter om Goya, ekfraser och personliga reflektioner som synliggör  

författaren kan förekomma i ett och samma kapitel.
45

 De tvära kasten 

mellan beskrivande eller berättande partier och textavsnitt med djup 

personlig involvering är intressanta ur ett genreperspektiv och kan 

kanske finna sin förklaring i Melbergs ”okända genre”. Om Montaigne 

och efterföljande representanter för den hybrida form som Melberg 

riktat intresset mot, skriver han följande: ”De har det gemensamt att de 

försöker finna en förut okänd form för prosa, en form som trotsar 

retorikens sortiment, som överskrider fiktionen och romanen, som är 

litterär utan att vara fiktiv, begreppslig men ändå estetisk, en form som 

– kentauriskt – förenar filosofi och litteratur och som lever av själva 

friktionen mellan jaget, tillvaron och språket.”
46

 Om man vill kan man 

se Lundkvist som en författare i denna tradition, i detta kapitel 

exemplifierat med hur förhållandet mellan konst och politik behandlas i 

Livsälskare, svartmålare. 

 

3.2 Det konstnärliga skapandet 
 

I det ovanstående har jag försökt att visa hur konstnären kan förhålla 

sig till makten och det politiska spelet. Resonemangen kretsar kring en 

av Lundkvists/Goyas centrala teser för konstnärligt skapande; konsten 

måste vara fri. Men utöver det viktiga klargörandet återstår många 
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frågor om det konstnärliga skapandets natur. Här kommer jag bland 

annat att ta upp frågor som hur konst blir till och vad det innebär att 

avbilda verkligheten. 

 Vad säger oss romanen om hur konst blir till? Låt oss börja med de 

landskaps- och folklivsskildringar som Goya fått i uppdrag att utföra 

för hovets räkning då han ännu var ung och talangfull.  

 Goya står vid ett tillfälle i romanen och blickar ut över landskapet 

vid floden Manzares, den plats dit Madrids borgerskap brukade samlas 

för att umgås och komma ut i det gröna. Det förefaller vara en vanlig 

landskapsbeskrivning, men är samtidigt en ekfrastisk beskrivning av 

målningen Ängen på San Isidro, även om tavlan den hänvisar till inte 

omnämns explicit. Så här beskrivs scenen: 

 
San Isidros ängar, sedda uppifrån höjdsluttningen, utbredde sig ner mot 

Manzaresfloden, en buktande svacka där allt huvudstadens folk tycktes samlas 

till fest, på utflykt i det gröna, vilande på marken, stående i grupper, lekande, 

bollspelande, kringåkande, ätande och drickande. 

 På höjden i förgrunden höll de förnäma till, herrskapen, kavaljererna 

stödda på promenadkäppar eller gripande efter undflyende midjor, damerna 

skuggade av parasoller, var och en i sin utvalda färg, allt sammanhållet av en 

ritual, en föreskriven stil som ingen bröt emot.  

 En sommardag utan moln, sorglös, aningslös, försjunken i ett tidlöst 

ögonblick då allt vilade och lekte, floden stod stilla, broarna speglade sig, 

staden utbredde sig på andra sidan, ovanför den trädbevuxna stranden, med sitt 

vita kungaslott och sina många kyrkors kupoler, torn och spiror: han, 

konstnären, närvarande där som betraktaren, med ögat allomfattande som en 

guds, härskande både över den myllrande folkmängden och det vidsträckta 

panoramat, medan han i djupa drag andades in det närvarande, oändligt 

förlängda ögonblicket. (s. 29) 

 

Detta är ett tydligt exempel på det som Lund kallar för det frusna 

ögonblickets ekfras. Han skriver att i ”det frusna ögonblickets ekfras 

försöker författaren transformera till verbalt språk den situation som 

bilden målar upp, bildberättelsens frusna här-och-nu […]”.
47

 Men 

beskrivningen involverar också konstnären. Han är den närvarande 

betraktaren med det ”allomfattande ögat”. Landskapet och verkligheten 

blir för honom ett sceneri som han har fullständig överblick över. Den 

frusna ögonblicksbilden av landskapet vid San Isidro passar utmärkt för 

att framställa den harmoni som kännetecknade Goyas tidiga måleri. 

Betraktarens position bestäms och det talas om vad som försiggår i 

förgrunden (”kavaljerer stödda på promenadkäppar eller gripande efter 

undflyende midjor”) och vad som finns i bakgrunden. Det statiska 

betonas genom att det sägs att sommardagen är ”försjunken i ett tidlöst 

ögonblick”. Och det är detta som är det skapande ögonblicket. 
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Konstnären står över verkligheten och jämförs till och med på ett ställe 

med en gud. Konsten blir till i Goyas inre i och med att han andas in 

det ”oändligt förlängda ögonblicket”. Naturen och människorna tjänar 

som stoff och inspiration till det konstverk som sedan ska målas. Detta 

sammantaget ger bilden av en konstnär av närmast romantiskt snitt som 

i ett tillstånd av ingivelse använder sitt skapargeni för att framställa 

konstnärliga visioner. Riktigt så bör man nog ändå inte uppfatta 

konstsynen i Livsälskare, svartmålare. Konstnären är snarare en 

människa med skärpt medvetande som genom övning fått en alltmer 

komplex verklighetsuppfattning vilket blir särskilt tydligt lite senare i 

romanen, vilket jag ska återkomma till i nästa kapitel.  

 Klart är i alla fall att konstnären har en särskild blick och att en 

särskild förmåga att bearbeta sin omgivning. Och konsten blir till i 

mötet med verkligheten. Naturen ses närmast som en tavla som 

iakttagaren/konstnären sedan omtolkar på målarduken. Finns det en 

principiell skillnad mot det Lundkvist gör? Han omskapar ju det han ser 

på tavlan, om än i litterär form. Här framträder en metanivå, som går ut 

på att målaren och författaren egentligen gör samma sak: de ser och 

återskapar sedan det sedda med sina konstnärliga medel. Goya har sina 

vyer och modeller, Lundkvist har i denna roman konstnären Goya som 

referens och inspiration. Ibland är det nästan som om man ser hur 

Lundkvist har Goyas målningar framför sig när han skriver.  

 Efter det citerade stycket radas en mängd beskrivningar av 

målningar från samma tidsperiod upp på ett liknande sätt. De vävs 

samman och blir till livliga natur- och folklivsskildringar i romanen. 

Avsnittet sammanfattas med följande meningar: ”Det är Goyas sköna 

sommar då solen alltid lyser, då alla är unga och vackra, då ingen sorg 

och ingen smärta finns, då mörkret och döden ännu är långt borta. Det 

är folklivet förklätt och upphöjt till ständig fest, en kvardröjande 

rokokovärld i ett rosigt skimmer som är solnedgången, fastän det 

förefaller vara mitt på dagen.” (s. 34f). 

 Här ges både en stilkaraktärisering och en föraning om vad som ska 

komma. Goya blev nämligen mest känd som en svartmålare. När han 

drabbats av sjukdom och förlorat hörseln drar han sig tillbaka alltmer 

från samhället och bosätter sig i ett hus på landsbygden utanför Madrid, 

i ”den döves hus”. De målningar som uppkommer under tiden där är 

inte baserade på observationer av verkligheten, tvärtom är de uttryck 

för hemska syner och visioner. Dessa verk som målades direkt på 

väggarna föreställer monster, myter, mystiska motiv. 

 Till dessa målningar får vi en bakgrundshistoria. Goya går 

uppenbarligen igenom en kris som skildras på ett mycket suggestivt 

sätt. Först angrips Goya sinne av mörka demoner:  
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Och rymdregionernas mörka skepnader tränger in både i din vaka och i din 

sömn. Uppöver dig drar de fram, så nära att du skyggar till och hukar dig ner. 

Alla slags former av mörker och mörkrets makter svävar fram över jorden, 

burna av vindarna likt molnen, även om de kanske färdas i motvindsrik tning. 

 Ovisst är om dessa mörkrets skepnader sänker sig ner ur de himmelska 

avgrunderna eller uppstiger ur de jordiska, kanske ur själva marken, för att 

lyfta sig i luften och sväva fram, med eller utan vingar, ty sådan makt är dem 

given, sådan hemlig kraft besitter de. (s. 148) 

 

Sedan kämpar han emot dem: 

 
De finns där med ens, de tränger sig på, tränger dig in på livet, så att du måste 

ta till penseln och försvara dig med den, doppa den i svart och kämpa med 

dem, svart mot svart, svartkonst mot svartkonst. Du kastar dig emot dem, 

kämpar in dem mot väggen och fäster dem där, naglar fast odjuren och 

demonerna som om de vore jättelika fjärilar eller fladdermöss, korsfästa i all 

sin skamlöshet och hemskhet. (s. 148) 

 

Och till sist kämpar han för att inte förlora sin skaparkraft: 

 
Ljusen fladdrar som inför häftiga vingslag, hotar att släckas eller att brinna 

ner, så att du måste tända nya i sista stund, darrande på händerna, med den 

heta vaxen rinnande ner över dem, mera brännande än tårar eller blod. Och du 

ber inom dig: Låga, svik mig inte! Ljusets öga, lämna mig inte åt mörkret och 

odjuren! O, min låga, mitt ljus, mitt seende öga, övergiv mig ej! (s. 149) 

 

Detta textparti står i bjärt konstrast till de mer biografiska och 

historiska upplysningar som ges på andra håll i romanen. Det yttre har 

kopplats bort och i ett helt kapitel med kaotisk prosalyrik (s. 141-150) 

bjuds läsaren in att leva med i Goyas inre. Sådana fantastiska partier, 

som bara är möjlig i litterär form, ger en inblick och förförståelse  till de 

bilder som det sedan refereras till. Denna teknik är enligt Eykman 

kännetecknande för målarromanen, och möjliggör en framställning av 

hur konst blir till från konstnärens eget inre perspektiv.
48

 

 De målningar som åsyftas är de så kallade svarta målningarna och 

de beskrivs och kommenteras av Lundkvist en efter en med titlarna 

kursiverade, som om de stod uppradade efter varandra eller som om han 

bläddrade i en bok med reproduktioner (s. 151-158). Motiven beskrivs 

ingående och texten går ibland över till att blir ren tolkning av 

konstverk. Hela tiden finns dock episoden med demonerna i 

bakgrunden vilket gör att dessa ekfraser aldrig blir helt frikopplade från 

den övriga textväven. Tvärtom, som följande exempel visar, relateras 

konstverken direkt till Goya och håller på så sätt samman texten: 
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Två munkar kallas de där: den vitskäggige gamle stapplar fram och den andre 

med apansiktet som lutar sig över hans axel och skriker i hans öra. Men är det 

inte också eller ännu mer konstnären själv som åldrad och dö v, ansatt av 

demonen som ropar åt honom sina skändliga förslag, sina ondskefulla 

frestelser, dessa som ännu väcker gensvar i hans av lidelser pinade kött? (s. 

151) 

 

Vad säger episoden med de svarta målningarna om det konstnärliga 

skapandet? Ja, för det första kan man konstatera att konsten som kamp 

är en viktig drivkraft bakom skapandet. Goya kämpar mot sina inre 

demoner och kan bara övervinna dem med sin skaparkraft. Resultatet 

av den kampen blev kalkmålningarna. Också på andra ställen i romanen 

betonas kampmomentet. När den unge Goya beger sig till Madrid heter 

det att han kom ”från höglandet likt en ung tjur, un toro bravo, och 

rusade rakt in i den corrida som skulle bli hans: kampen för att överleva 

och besegra motståndet i den högdragna huvudstaden, för  att studera 

vad de stora mästarna gjort och göra det bättre, för att erövra deras 

hemligheter och förvandla dem till sina egna.” (s. 25)  

 För det andra betonas genomgående seendet i avsnittet. Goya 

drabbas av hemska syner och han kämpar för att behålla si tt seende 

öga. Det är av underordnad betydelse om det är frågan om inbillade 

eller verkliga syner. Orden se, syn, seende öga osv. återkommer 

ständigt i hela romanen. Man kan i en bemärkelse se det som en 

omskrivning för skaparförmågan, som i ekfrasen om Ängen på San 

Isidro där det ”alltomfattande ögat” nämns, men seendet har också en 

väsentlig betydelse för själva konstsynen i romanen. I det avslutande 

kapitlet, där författarjaget för en dialog med Goya heter det: 

”Föreställningar [...] blev lika livliga och tvingande som uppenbarelser, 

ofta verkligare än den utvändiga och vanemässiga verkligheten. De var 

en del av Mysteriet, det outgrundliga Mysteriet som livet och världen 

slutligen är. [...] Realism, det tänkte jag inte på eller frågade närmare 

efter. Det gällde bara att se, och att se klart, vad det sen var man såg.” 

(s. 208) 

  När Goya kämpar för att behålla sitt ”seende öga” kämpar han för 

att behålla förmågan att se världen i ett visst ljus, att se världen klart. 

Det är det som utgör konstnären. Han kan se det andra inte ser och han 

kan uttolka det i sin konst. För att överföra det till författarens roll i 

romanen kan vi återkoppla till diskussionen om målarromanen från 

genrediskussionen. Det krävs, enligt Eykman, ”en särskild närhet, en 

frändskap mellan den skrivande och bildkonsten, för att kongenialt 

väva in aspekter av det bildskapande arbetet i en romantext.”
49

 Denna 

särskilda känslighet från författarens sida kan jämföras med Goyas 

klara blick för sin upplevda verklighet och återigen visar sig analogier 
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mellan villkoren för litterär bearbetning och bildkonstnärligt skapande 

som det presenteras i romanen. Kampen för att behålla det seende ögat 

har också en direkt motsvarighet i Lundkvists kamp mot skrivkrampen. 

Arnald skriver angående Lundkvists visionära projekt ”dynamisk 

symfoni”: ”Allt det ovanstående – gränslösheten, uppbrytandet av 

skiljelinjen mellan prosa/poesi, viljan att skriva om allt och att bara ösa 

ur själen – underordnas dock brytandet av skrivkrampen; det har högsta 

prioritet.”
50

 

  Frågan om realism viftar Goya bort och säger att han inte tänkte på 

eftersom den inte var relevant för hans konst. Här kan man åter dra en 

parallell till Lundkvist och det litterära klimatet i det tidiga 70-talets 

Sverige. Medan en stor del av författarkåren skrev reportage- och 

rapportböcker gav Lundkvist ut livfulla och utsvävande verk om Goya, 

Djingis Khan och korsfarare. Han fastnade aldrig för dokumentarismen 

utan litade i stället, för att tala med romanens språk, till sitt seende 

öga.
51

 

 Sammanfattningsvis kan man säga att Lundkvist i Livsälskare, 

svartmålare genom bildbeskrivningar, lyriska partier och i dialogform 

grundligt har behandlat det konstnärliga skapandet och tecknat en bild 

av konstnären som en skarp iakttagare och en omskapare av sin 

verklighet. Helt centralt för denna tematik är ekfraserna. Genom 

ständiga hänvisningar till målningar både direkt, där de beskrivs och 

tolkas, och indirekt, där de anger tonen i de olika delarna av romanen 

(först har vi landskapsskildringarna, sedan det politiska skeendet och 

skräckvisionerna och sist ålderdom och reflexion) finns Goyas 

konstverk närvarande. Och som jag har visat utformas ekfraserna på 

olika sätt för att bli så effektfulla som möjligt och för att tjäna textens 

syfte. 

 Konstnären i Livsälskare, svartmålare är inte en romantisk 

konstnär, men inte heller en realistiskt dokumenterande. Han utgår ifrån 

sina egna upplevelser och sitt konstnärliga seende. I följande kapitel 

ska vi se närmare på konstnärsrollen. 

 

3.3 Konstnärsrollen 
 

Konstnären har fått ganska stort utrymme i de föregående kapitlen. Han 

är fri och han skapar utifrån sin verklighet. Frågor som inte berörts 

närmare är vem som blir konstnär, vad det innebär att vara konstnär och 

vilka drivkrafter som finns bakom det konstnärliga skapandet, kort sagt 

frågor om konstnärsrollen. Här ska jag undersöka vilka svar boken ger 
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oss och hur denna problematik presenteras. Vidare vill jag se vilka 

paralleller man kan dra till författarrollen. 

 Ovan citerade jag hur Goya våndades över att förlora sitt ”seende 

öga”. Detta seende öga är i boken en metafor för den konstnärliga 

skaparförmågan. Och Goya besatt en alldeles särskild sådan. Han såg 

det ingen annan såg och skapade de mest fantastiska konstverken. En 

stor konstnär har alltså en särskild förmåga. Men hur började det hela? 

Ja, i Livsälskare, svartmålare skildras hela konstnärens biografi och det 

andra kapitlet är vigd åt barndomsåren i byn Fuendetodos som ligger i 

närheten av Zaragoza. 

 Den unge Goya kände en särskild lust inför att rita på väggarna. Han 

tecknade det som föll honom in och kände en tillfredställelse inför sina 

fullbordade bilder. Känslan inför detta klottrande beskrivs så här:  

 

Han visste inte själv varför han höll på med detta tecknande, det kom bara över 

honom som en lust, ett behov, utan att han förstod sig på det. Men både ögat och 

handen var med vid tecknandet på väggarna, alldeles som vid stenkastning, och 

det gav honom en liknande tillfredställelse. (s. 24)  

 

Nästa kapitel inleds med orden ”konsten kom till Goya, det tycktes 

oundvikligt”. Lusten och behovet fanns alltså där redan från början och 

Goya verkar ha blivit född till konstnär. Behovet eller begäret att skapa 

nämns många gånger i boken och som jag nämnt i det föregående 

kapitlet blev konsten ett livsvillkor för Goya. Det kunde bli till ett 

tvång som i ”den döves hus”, men också vara lustfyllt och befriande. I 

samband med ett besök hos grevinnan Alba beskrivs denna lustkänsla: 

”Så mycket nytt för dig att se och ta till dig, intryck som hopar sig tills 

du inte kan rymma dem längre, utan måste gripa till pensel och färger 

för att befria dig från dem.” (s. 63) Konstnären är enligt Livsälskare, 

svartmålare en utvald undantagsvarelse, som känner ett outgrundligt 

kall inom sig. Hans utveckling till allt större insikt och medvetenhet 

fortskrider som i konstnärsromanen. Två viktiga sidor av konstnärens 

förhållande till sitt skapande framträder i romanen. För det första ges 

en bild av konsten som något tvångsmässigt, vilket betonas genom en 

mängd hänvisningar hela texten igenom, varav några redan nämnts i 

tidigare kapitel. Konsten är för Goya på en gång begär och tvång, kamp 

och befrielse. Goya målar för att han måste, det är helt enkelt en 

nödvändighet för honom. För det andra handlar det om att ”föra fram 

sanningens hållbara vittnesbörd” (s. 73), vilket hänger samman med 

uppfattningen om att konstnären också har ett ansvar att inte tjäna 

andra syften än konstens egna. 

 Naturen, människorna, fantasin och konstnärliga föregångare som 

Rembrandt och Velázquez tjänade som förebilder för Goyas konst (s. 
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205). Konsten uppstår med andra ord inte ur intet. Den är bunden till 

historien, samtiden, politiken och personliga upplevelser. Konstnären är 

den som med öppet sinne och klarsynthet bearbetar dessa intryck. 

Textens Goya drivs av ett begär att se och att omskapa: ”Han måste se, 

det var ett livsvillkor för honom. Han måste bevittna och på sitt sätt 

avge sitt vittnesbörd, det var den börda han nödgades ta på sig och inte 

kunde komma ifrån.” (s. 114) Det tecknas en bild av en genialisk, men 

jordnära konstnär. Goya målade med livet och den egna känslan som 

utgångspunkt och inte efter en uppgjord plan. Ideologiska syften eller 

”högtflygande läror” avfärdas som dumheter (s. 208). Med Lundkvist 

förhöll det sig på ett liknande sätt. Katarina Frostensson som tog över 

stol nummer aderton i Svenska Akademien efter Lundkvists bortgång 

skrev i sitt inträdestal att ”[h]ans språk behövde något att röra sig 

omkring: ett landskap, en scen, en person. Ting, färger, former. Hans 

dikt behövde en skata. Eller Goya. Neruda, eller jordskalvet i Agadir. 

Eller en Fader. Det var också i världen, i den yttre världen, som allt av 

intresse för honom ägde rum.”
52

 Det är ett faktum som inte går att 

bortse ifrån att romanfiguren Goyas och Lundkvists skapande uppvisar 

stora likheter. Goya är en livsälskare, Lundkvist kallas i Espmarks 

avhandling för en livsdyrkare. Goya karaktäriseras som en ung tjur som 

full av hunger kom från landsbygden till Madrid för att erövra konsten. 

Tankarna förs till det livsbegär som den unge Lundkvist gav ut tryck för 

i sin debutdiktsamling Glöd. Båda konstnärerna var öppna för att prova 

nya tekniker och genrer, båda var mycket produktiva. Man kan här tala 

både om en långt driven identifikation och om en föreställning om 

Goya som anpassats till Lundkvists egen konstsyn. En konstsyn där 

konsten är på en gång kall, lidelse och tvång. Denna identifikation 

kommer starkast till uttryck i romans slutkapitel, då författaren för en 

dialog med Goya vid dennes gravkapell.
53

 Det är den åldrade 

författaren som föreställer sig ett samtal med Goyas vålnad för att få 

svar på de frågor om hans liv som konstnär. På frågan om 

svartmålningarnas innebörd svarar Goya:  

 
 [...] förklara dessa målningar, nej det kan jag inte. Jag vet int e mer än någon 

annan hur de ska tolkas, jag har bara målat vad jag har sett och känt. De blev till, 

de fanns där, det räckte för mig. [...] Sådana dumheter att jag skulle ha velat 

uttrycka några utspekulerade uppfattningar med mina målningar, någon slags 

mystisk lära eller filosofi! Jag var ingen djupsinnig tänkare, men jag hade mitt 

goda bondförstånd och jag lät inte förvilla mig av vare sig det ena eller det 
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andra, inga högtflygande läror eller överspända idéer för min del! Jag höll mig 

till vad jag såg och kände, det litade jag till och tog inte så mycket fel. Inte 

målade jag efter någon uppgjord plan inte, det skulle ha tagit död på all konst. 

[...] Det gällde bara att se, och att se klart, vad det sen var man såg. (s.  207f) 

 

Ovanstående citat ger uttryck för en modern syn på konstnären som 

frikopplad från sitt verk. Störst vikt läggs vid hur konsten skapas och 

inte vid hur den tolkas eller vilka eventuella budskap den har. Detta kan 

jämföras med skrivakten som var så viktig för Lundkvist. Enligt Arnald 

strävade Lundkvist efter att ”etablera en processuell skrivart” där 

”dikten blir diktande, och diktandet är allt”.
54

 Denna strävan finns med 

som en del i visionen ”dynamisk symfoni”, som formulerades av 

Lundkvist redan på 30-talet och sedan återkommer som idé på olika sätt 

genom hela författarskapet, i brev och i publikationer. Dynamisk 

symfoni var från början ett tänkt bokprojekt men blev sedan alltmer ett 

ideal, som gick ut på att spränga alla gränser. Arnald skriver om 

Lundkvists strävan efter en universell skrift som gör ”liv och dikt till 

ett” att ”det är fråga om en skrift som, i själva sin egenskap av skrift, 

av text, är så ’sann’ att liv och dikt, fantasi och text, konvergerar och 

skiljelinjen mellan dem blir så tunn att den nästan raderas ut […].”
55

 

Konstnärskapet för Goya låg i skapandet, liksom det hos Lundkvist låg 

i skrivandet. Enligt Arnald förverkligades till slut många av idéerna om 

en dynamisk symfoni i de böcker som gavs ut mot slutet av 70-talet, 

vilket skulle tyda på att Livsälskare, svartmålare är ett förstadium till 

dessa.
56

 

 Att vara konstnär innebar för Goya att vara det fullt ut, vilket också 

ledde till försakelser och utanförskap. I rollen som konstnär måste han 

inta en utanför-position, betraktarens position. På höjden av sin karriär 

umgicks Goya i de finaste kretsarna, men kände sig ändå aldrig riktigt 

accepterad: ”Du befinner dig mitt ibland dem och ändå ensam, utanför i 

sorlet och festglädjen, inbjuden men inte en av dem, konstnären som 

undantagsvarelse, formellt respekterad med hemligt ringaktad, inte en 

avlönad tjänare men en belönad utomstående, inte ett ögonblick att 

förväxla eller likställa med hertigarna, grevarna och de andra höga 

herrarna.” (s. 64) Lundkvist återkommer även flera gånger till 

förhållandet till hustrun Josefa med olika reflexioner, trots att föga är 

känt om det. Han låter läsaren förstå att konstnärsrollen inte tillät Goya 

att samtidigt vara familjefader. På ett ställe heter det att ”[m]aken och 

fadern var en sida hos Goya som inte tog mycket plats, fanns där men 

stod i skuggan av konstnären” (s. 43). På andra ställen sägs att han bara 

tillhörde hustrun ”med en liten del av sitt liv” (s. 118) och att Josefa 
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ensam inte räckte till för honom, konstnären som ”växte oavbrutet, 

utvidgade sig, sträckte sig i många riktningar […]”. (s. 56) 

Skildringarna av relationen med frun och även den med hertiginnan av 

Alba tillhör de partier i romanen som mest påminner om den historiska 

romanen. Med hjälp av de få ledtrådar som finns (porträtten av Alba, 

uppgifter om barn i äktenskapet) skapar Lundkvist en historia som 

driver handlingsförloppet och tiden framåt i texten. Men de mest 

tongivande partierna i boken kretsar ändå kring Goyas konst och det är 

där vi får de väsentliga upplysningarna om synen på konst och 

konstnärsrollen (jfr med kungaporträtten kap. 3.1). 

 Vi ska titta på ytterligare en aspekt av konstnärsrollen, nämligen på 

hur konstnären ser på sig själv med hjälp av självporträttet.  Två av 

Goyas självporträtt kommenteras i Livsälskare, svartmålare: det ena 

porträttet föreställer Goya som ung och framgångsrik (Självporträtt i 

studion), det andra målaren som åldring (Självporträtt, 1815). Här 

bryter Lundkvist med kronologin i texten och låter de två ekfraser av 

självporträtter följa på varandra. Effekten blir att läsaren får en 

föraning om hur Goya kommer att förändras och vad han kommer att 

genomgå. Så här framställs självporträtten: 

 
Och där är du själv, Goya: ditt sommaransikte, starkt och beslutsamt men ännu 

liksom en smula främmande för sig självt, sett i profil under den vidbrättade 

hatten, en sådan som man i Sydamerika skulle kalla för ala de pájaro, fågelvinge: 

tydligen en stråhatt, lätt att bära, mycket skuggande, inte så olik en stort tilltagen 

palett, således en typisk, lite fåfäng konstnärshatt.  

  Blicken riktar du snett mot betraktaren, och det är i första hand du själv som 

betraktar dig själv, stolt speglande dig, självmedvetet, i rollen som den 

lyckosamme konstnären, men ändå också kritiskt, nyfiken rannsakande, med 

denna blick som tränger in, i en seendets hunger som äter sig igenom utanverken. 

  Håret lockar sig yvigt i nacken, den vida dräkten insveper dig sorglöst, i 

livets sommartid, kringfladdrad av fjärilar och trollsländor.  

 

Det andra, senare självporträttet, det mest välbekanta, visar ditt förändrade 

ansikte: en fullmåne redan ett eller annat dygn på väg mot nedan, märkt av sin 

mognad, med skymtande kratrar eller skuggor i den nästan kalkvita belysningen, 

med en aning av dödskalle inunder.  

 Skjortan är öppen i halsen, otåligt uppfläkt, kanske för att d u ska kunna 

andas bättre, och din säkerhet har vikt för en plågad osäkerhet, en smärta som 

tränger sig fram. Livet har redan tagit sina strupgrepp på dig och du blir aldrig 

mer densamme som förr: 

  sommaransiktet har efterträtts av den begynnande höstens ansikte. (s. 45f) 

 

Återigen ser vi hur ekfrasen kan användas för att aktivera bilder och 

sätta dem i ett nytt sammanhang. Lundkvist förhåller sig ganska fritt till 

målningarna och anpassar beskrivningen till den övriga texten. Vissa 

saker utelämnas helt, till exempel det faktum att det första porträttet är 

i helbild och att Goya står framför staffliet med palett och pensel i 
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hand. Inga kommentarer om teknik, komposition etc. görs heller. I 

stället betonas och tolkas ansiktet och andra detaljer som hatten, 

skjortan och håret för att kunna framhäva den förändring som Goya 

kommer att genomgå i romanen. Lund skriver att ”[d]en ekfrastiska 

texten pekar ut enstaka element i bilden (semantisk fokusering), 

samtidigt som den adderar element som inte direkt kan iakttas  i 

bildframställningen (semantisk expansion). Den använder således 

bilden suveränt efter sina egna behov.”
57

 Fokus i ekfraserna läggs på 

konstnären och människan Goya, och skillnaderna mellan den yngre 

och den äldre mannen. De adderade elementen består här dels i det 

faktum att bilderna så att säga ställs bredvid varandra och jämförs, 

vilket gör att ny information tillkommer, och dels i att Lundkvist tolkar 

in känslor som stolthet, självmedvetenhet, osäkerhet och smärta som 

har sin förklaring i Goyas biografi eller i den omgivande texten. 

Ekfraserna pekar på en utvecklingskurva – från att vara stolt, nyfiken 

och hungrig blir konstnären osäker, plågad och liknas vid månen i 

nedan. Vi ser hur Lundkvist här låter Goya spegla sig i sina 

självporträtt, de bilder av sig själv han valde att föreviga. Först 

framställer han sig själv som framgångsrik och vital, sedan som 

medfaren och plågad. I självporträtt blir det tydligt att konstnärsrollen 

till stor del kan gestaltas av konstnären själv.  

 Det är inte bara i självporträttet som konstnären kan framställa sig 

själv, han framträder även i andra verk, till exempel i teckningen av en 

åldring med titeln Aún aprendo! (’Ännu lär jag mig!’). Lundkvist 

skriver: 

 
I den gamle med käpparna ser du dig själv […]. Det är den övertygelse som följt 

dig genom livet: mästaren är aldrig slutgiltigt mästare utan också förblivande 

lärjunge, han börjar ständigt på nytt, fortfar att lära sig, glömmer vad han kan 

och vad han gjort för att varje verk ska vara så som det första. Det är di n 

självbevarande juvenilitet in i ålderdomen, det eviga barnet inom dig: aldrig blir 

du mätt eller trött på ditt skapande, aldrig dig själv tillfyllest. (s. 195) 

 

Här blir det nästan övertydligt hur Lundkvist när han adresserar Goya 

på samma gång talar med sig själv, den framgångsrike författaren som 

ännu utvecklas och har skaparkraften i behåll. Några sidor längre ner 

(s. 198) heter det även att ”[m]ålningarna, etsningarna, till och med 

teckningarna är alla en smula delar av dig själv, av ditt liv, spår ef ter 

din vandring på jorden” vilket motsvarar Lundkvists ideal om 

föreningen mellan liv och konst. Om vi går upp en nivå, till författaren, 

så har vi sett hur Lundkvist, liksom Goya, på olika sätt speglar sig i sitt 

konstnärliga alster. Diskussionerna om allt från konst och politik till 

estetik liksom ambitionen att skriva in jaget i texten gör att man kan 
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betrakta romanen som en text om Lundkvist och det litterära skapandets 

villkor lika mycket som en roman om Goya och målarkonst. 

Livsälskare, svartmålare är på ytan inget självporträtt, men genom 

Goya definierar Lundkvist sin egen konstnärsroll.  

 Konstnärsrollen hos Lundkvist i idealfallet inte alls någon roll, i den 

meningen att man kan gå utanför den. Att vara konstnär innebär enligt 

romanen ett slags kall, något som bestämmer dig som person. Det 

handlar både om att besitta en särskild gåva eller förmåga att se på 

världen på ett visst sätt, från konstnärens perspektiv, och om ett 

närmast tvångsmässigt begär att avbilda och omtolka verkligheten. 

Drivkraften bakom konsten är så sett högst personlig, men resultatet 

uppvisar ändå en allmängiltighet eftersom konstnären måste förhålla sig 

till sin verklighet och sin tid, och helst av allt ska kunna avlägga en 

”sann vittnesbörd”. Det görs i romanen ingen åtskillnad  mellan en 

privat roll och en konstnärsroll, men när det gäller att tolka konst i 

efterhand betonas distans mellan verk och person. I detta kapitel har jag 

även tagit upp hur Lundkvist genom sitt skrivsätt och sin identifikation 

med Goya låter sin egen person och sina ideal tala genom texten som en 

form av självreflektion.  
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4. Sammanfattning 
 

Denna uppsats är till största delen en närläsning av Artur Lundkvists 

roman Livsälskare, svartmålare med särskilt fokus på frågor som 

konstsyn och konstnärsproblematik. Vid analysen av texten har jag 

också beaktat dess förhållande till litterära genrer, liksom vilken 

betydelse det intermediala sambandet mellan ord och bild har haft för 

framställningen. Dessa två aspekter har jag ur ett teoretiskt perspektiv 

grundligt gått igenom i två särskilda kapitel. I anlysdelen av uppsatsen 

har sedan återkopplingar gjorts till de resonemang som förs dessa 

teoretiska kapitel. 

 Genrediskussionen är dels ett försök att inordna romanen i en 

genretradition och dels en översikt över några teoretiska ståndpunkter 

med anknytning till begreppet genre. Det visade sig att romanen både 

kan sägas ha drag av flera genrer och möjligen betraktas som en 

målarroman, som den definieras av Eykman. Man kan också ta fasta på 

textens genreöverskridande tendenser som Arnald och Melberg visat. I 

kapitlet om litterära ekfraser visar jag med utgångspunkt i Lunds 

skrifter hur konstverk och bilder på olika sätt kan vävas in i litterär text 

och hur det leder till omtolkning, tillfogande av ny information och en 

tendens till att sätta det egna språket i fokus.  

 I kapitlet om konst och politik konstateras att romanen förespråkar 

en fri konst, men samtidigt betonas beroendet av samtiden. Det ställs 

även krav på konstnären att ge sin oförvanskade bild av verkligheten . 

Frågan om konstens förhållande till politiken behandlas i hög grad med 

hjälp av ekfraser, där Lundkvist tolkar existerande konstverk av Goya, 

men också genom att olika litterära genrer aktualiseras beroende på vad 

som ska framhävas. Även i kapitlet om konstnärligt skapande visas hur 

viktiga ekfraserna i Livsälskare, svartmålare är för att beskriva den 

skapande processen. Skapandet sker enligt romanen i mötet mellan 

verkligheten och den mottaglige konstnären. Till sist tas olika aspekter 

av konstnärsrollen upp. I romanen framställs konstnären som någon 

med en särskild förmåga att se och omtolka verkligheten. Det 

upprätthålls ingen skarp gräns mellan liv och konst, och inte heller 

mellan författare och dikt. Därför ger oss romanen också insikt i 

Lundkvists konstsyn. 
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