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1. Inledning 

Strömkarlen, målad av Ernst Josephson (1851-1906), är en av Sveriges mest omskrivna 

målningar och otaliga försök har gjorts att tolka den. Målningen har en ganska stormig 

historia i det sena 1800-talets Sverige. Den kom i blickfånget på Opponenternas utställning i 

opposition mot Konstakademien 1885 där den fick utstå mycket kritik men också drog 

mycket publik. Strömkarlen var återigen i blåsväder 1893 när prins Eugen (1865-1947) ville 

donera målningen till Nationalmuseum och fick avslag. När jag läser vad andra skrivit om 

Strömkarlen och samtidigt tittar på målningen, upplever jag att det finns en viss diskrepans 

mellan de tolkningar som gjorts och vad som faktiskt finns att se i tavlan. Det får mig att 

fundera kring hur Josephson själv kan ha tänkt när han färdigställde Strömkarlen. 

     Hur tänker då konstnärer kring sin konst och konstnärsrollen? Enligt Yve-Alain Bois i 

Painting as Model, 1993, har utgångspunkten för dem som skriver om konst under senare 

delen av 1900-talet varit att konstnärens uttryck i första han är visuellt. I de fall konstnären 

även uttryckt sig i text om konst har de som yrkesmässigt skriver om konst ofta tenderat att 

inte ta texten riktigt på allvar eller så har de ägnat sig åt att ”översätta” texterna för att dessa 

skall passa in i ett på förhand uttänkt system. Bois undersöker bland annat Henri Matisses 

(1869-1954) text Modernism and Tradition där han utgår från konstnären själv, hans konst 

och vad denne skriver i sin text. Bois kommer fram till att Matisse inte bara har förmåga att 

uttrycka sig visuellt utan också kan uttrycka sig i text om konst.1  

     För att öka förståelsen för hur Josephson tänkt när han färdigställde Strömkarlen tänker jag 

använda mig av de två debattartiklar Josephson skrev i Dagens Nyheter den 29/11 och 10/12 

1884.2 De är de enda debattartiklar Josephson skrivit. Jag arbetar därför med utgångspunkten 

att det Josephson här debatterar är väl genomtänkt, även om artiklarna är polemiska till sin art 

– de är ju debattartiklar. Artiklarna skrevs på hösten efter att Josephson ägnat i princip hela 

sommaren åt att färdigställa Strömkarlen och jag gör antagandet att Josephson använder 

målningen som utgångspunkt när han skriver artiklarna. Strömkarlen är också slutpunkten i 

Josephsons stora serie av Näcken-tolkningar. Jag utgår därför från att Strömkarlen, vad gäller 

motiv, teknik och komposition är väl genomtänkt och genomarbetad. Verket anses också, 

främst i forskning fram till senare delen av 1900-talet, ingå i den förändringsprocess när det 

                                                        
1 Bois, Yve-Alain, Painting as Model, Cambridge, Mass och London 1993, s 3-63 
2 Josephson, Ernst ”Om den konstnärliga uppfostran i Stockholm” ur Dagens Nyheter 29/11 1884 och 
Josephson, Ernst ”Ännu ett ord om den konstnärliga uppfostran i Stockholm” ur Dagens Nyheter  10/12 1884 
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gäller svensktkonstliv som Opponentrörelsen var en del av. Ernst Josephson var 

Opponentrörelsens ansikte utåt, innan interna stridigheter fick honom att dra sig tillbaka. 

 

1.1 Syfte 

Jag kommer att göra en sammanställning av vad som sagts om Strömkarlen och 

debattartiklarna över tid för att se om det skett någon förändring i tolkningen av dessa. Jag 

kommer också, med hjälp av debattartiklarna, göra en tolkning av Strömkarlen med syftet att 

komma närmare Josephsons egna intentioner när han färdigställde målningen, detta för att se 

om det går att urskilja en mer modern ansats i konstverket. Ett ytterligare delsyfte blir att 

försöka förklara vad differensen mellan experttolkningarna, om de finns, och Josephsons egna 

intentioner kan bero på.3 

 

1.2 Metod 

Min metod blir att kritiskt granska tidigare tolkningar av Strömkarlen. Dessa tolkningar bildar 

underlag för en kvalitativ, jämförande undersökning med utgångspunkt i den tolkning man 

kan göra av Strömkarlen tillsammans med den programförklaring i fyra punkter som Ernst 

Josephson gör i artikeln den 29/11 1884. Det är en kombination av visuell och textuell 

tolkning. Jag ser alltså Strömkarlen och artiklarna som två delar som tillsammans bildar en 

enhet där de förstärker varandra. Jag ger Josephsons kombinerade programförklaring en 

historisk kontext då jag ställer den mot den konstsyn som råder, i Paris och i Stockholm vid 

tidpunkten, och också en diskursiv kontext genom att kritiskt granska hur forskare och 

författare tolkat Strömkarlen över tiden.  

     Med utgångspunkt i Yve-Alain Bois’ modell för tolkning av modernistisk konst kommer 

jag att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt då jag gör min tolkning. På detta sätt 

kommer jag närmare Josephsons egna intentioner vid färdigställandet av de båda ”verken”. 

Bois bortser i Painting as Model från tidigare traderingar och traditioner då han undersöker 

konstverk och konstnärer. Hans modell för tolkning utgår istället från konstnären och verket. 

Han använder sig också av andra, samtida och konstnären närstående, källor då han 

undersöker och tolkar modernistisk konst. Sådana källor har, enligt Bois, ofta förbisetts av 

forskare oh kritiker. De fällor jag skall försöka undvika att falla i är dock inte dem som Bois 

tar upp såsom formalism, marxism, ikonologi och så vidare .4 Istället skall jag försöka 

                                                        
 
4 Bois, 1993, s xi-xxx 
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undvika fällor som ligger närmare det konstnärliga uttrycket, exempelvis naturalism, 

romantik och impressionism. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Jag kommer när det gäller uttalanden om Strömkarlen att utgå från den litteratur som 

behandlar Ernst Josephsons liv, en blandning av mono– och biografier. Av förklarliga skäl har 

jag varit tvungen att begränsa mitt urval av publikationer om Josephson, jag tar inte med JP 

Hodins biografi över Josephson från 1942 eftersom den inte ägnar utrymme åt den specifika 

period som skall undersökas här. Det finns även otaliga uppsatser skrivna om Ernst Josephson 

och hans konst och dessa är inte heller med i undersökningen. De publikationer som finns om 

Opponenterna och svensk konstsyn under den här perioden har också ofta visst fokus på 

Strömkarlen och debattartiklarna. De publikationer jag utgått från i min kritiska granskning är 

Georg Paulis Ernst Josephson, 1902, Ernst Josephson – En minnesteckning, del II, Stockholm 

1912 av Karl Wåhlin, Georg Paulis Opponenterna, 1927, Ingrid Jacobssons Näckenmotivet 

hos Ernst Josephson – ett tema med variationer, 1946, Sixten Strömboms 

Konstnärsförbundets historia, del 1, 1945 och Modernt genombrott 1885 – en lysande 

tidpunkt i den svenska konstens historia, 1945, Ernst Josephson – ett liv och Ernst Josephsons 

konst – från Näcken till Gåslisa, 1959, båda skrivna av Erik Blomberg, Ingrid Mestertons 

Ernst Josephson – peintures et dessins 1888-1906, 1976, Ernst Josephson – en studie, 1978 

av Per-Olov Zennström, Hans Henrik Brummers Ernst Josephson – målare, diktare, 

symbolist, 1992 och Ernst Josephson – målare och diktare, 2001 och slutligen Ernst 

Josephson, 2004 skriven av Ulf Abel.  

     För att kunna klargöra vilken konstsyn som rådde i Sverige vid tidpunkten har jag, förutom 

ovan nämnda alster även använt mig av Maria Görts Det sköna i verklighetens värld – 

Akademisk konstsyn i Sverige under senare delen av 1800-talet, 1999 och Nordic Landscape 

Painting, 1998 av Torsten Gunnarsson och Impressionismen i Norden: Det sena 1800-talets 

franska avantgardekonst och konsten i Norden, 2002, red tillsammans med Per Hedström. 

Eftersom jag använder mig av flera tidiga franska modernister i min tolkning av Strömkarlen 

och debattartiklarna har jag även haft nytta av Yve-Alain Bois’ Painting as Model, 1993, 

Pavel Machotkas  Cézanne: Landscape into Art, 1996,  Renoir’s Portraits: impression of an 

age, 1997, red Colin Bailey, Revelation of Modernism: Responses to Cultural Crisis in Fin-

de-siècle Painting, 2008 av Albert Boime och slutligen Michelle Facos, Symbolist Art in 

Context, 2009.   
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2. Kritisk granskning av litteraturen kring Strömkarlen, Opponenterna och debattartiklarna 

2.1 Strömkarlen 

Den första biografin skrevs1902, redan under Ernst Josephsons livstid, av Georg Pauli som 

bland annat var skriftställare och Josephsons konstnärskollega och vän. Han anser att 

Strömkarlen är fylld av Josephsons ”blödande lidelse, hans fantasis älsklingsbarn, vilken han 

burit på längst och som han skänkt sitt livs ansträngningar”. Han anser att verket är långt ifrån 

felfritt men ett av de intressantaste verk Josephson målat.5 

     1912 utgavs den första monografin om Josephson. Karl Wåhlin anser att Josephson inte 

förefaller må så bra den sommar han målar Strömkarlen, vilket avspeglas i verket. Detta trots 

att Wåhlin har med utdrag av brev där Josephson skriver att han mår bra mitt ute i naturen, 

han är tillfreds med hur verket framskrider, trots alla svårigheter. Josephson skriver att han 

föredrar landet och naturen framför staden och får han bara måla behöver han ingen familj 

eller yttre bevis på sitt konstnärskap.6 

     Georg Pauli anser 1927 att han redan under hösten 1884 såg något visst i Strömkarlen. 

Kriteriet för en riktig åttiotalist var att måla direkt efter naturen och han kopplar verket till 

ungrenässans och symbolism.7 

     1945 uttalar Sixten Strömbom sig om Strömkarlen på följande sätt: Den var målad i fullt 

dagsljus och kan associeras både till grekisk relief och Kristusgestalt. Josephson försökte 

skapa ett stycke högre verklighet en vision, en symbol, allt var balanserat och 

färgbehandlingen mästerlig.8 

   1946 skriver Ingrid Jacobsson om Josephsons Näckenmotiv. Hon anser att Strömkarlen 

blottlägger Josephsons känslor och för en publik som var van vid att Näcken framställdes på 

ett annat sätt var verket en alltför stor utmaning.9 

     1948 påpekar Simon L Millner att i Strömkarlen målar Josephson in sina nya idéer om 

konsten. Dessa var dock för moderna både för Salongen i Paris och konstpubliken i 

Stockholm.10 

                                                        
5 Pauli, Georg, Ernst Josephson, Stockholm 1902, s 6 
6 Wåhlin, Karl, Ernst Josephson, en minnesteckning, del II, Stockholm 1912, s 112-113 
7 Pauli, Georg, Opponenterna, Stockholm, 1927, s 16 och s 138 
8 Strömbom, Sixten, Konstnärsförbundets historia, del 1, Stockholm 1945, s 186 
9 Jacobsson, Ingrid, Näckenmotivet hos Ernst Josephson – ett tema med variationer, Göteborg 1946, s 45 
10 Millner, Simon L, Ernst Josephson, New York, 1949 
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     1951 anser Erik Blomberg att Strömkarlen innehåller både realistiska och romantiska 

komponenter och har en biografisk underton.11 

     1959 uttrycker sig samme författare så att det finns en konflikt mellan naturalism och 

romantik i Strömkarlen. Han visar på att Josephson tagit intryck av flera av 1800-talets 

konstinriktningar och ser det som att det finns dissonanser i verket.12 

     Ingrid Mesterton anser 1976 ett Josephson väljer att ersätta den latinske Näcken med en 

nordisk Strömkarl. Denne sitter i fullt solsken med vattnet forsande omkring sig. Josephson 

tillbringade fyra månader av hopplös ensamhet i Eggedal där arbetet var hans enda 

tillfredsställelse.13 

     Per-Olov Zennström skriver 1978 att Josephson målade in sitt raseri och stormande 

känslor i Strömkarlen. ”Greppet var också nytt och djärvt – en naken figur, en romantisk 

symbol, mitt ute i solen, i ett stycke friluftsmåleri!”14 

     Även Hans Henrik Brummer har givit ut två verk (monografiska utställningskataloger) om 

Josephson. 1992 uttrycker han det så att i Näckensviten var det den veka gestalten som helt 

behärskade bildytan – den var inte, som tidigare varit vanligt, staffage i landskapet. I 

Strömkarlen kontrasterades naturalismen med romantiska attribut, till exempel den 

omgivande naturen och näckrosorna.15 

     2001 anser Brummer att i omvandlingen från Näcken till Strömkarlen har den senare blivit 

mer av en ”osalig ande”. Josephson skapade en stilsyntes som var utmanande och den lyriska 

iscensättningen motverkades av en naturalistisk iscensättning. Dessa tillsammans bildade en 

asymmetrisk komposition.16 

    Ulf Abel skriver 2004 att inget man kritiserat de tidigare Näckenmålningarna för har fått 

sin lösning i Strömkarlen. ”Dissonanserna mellan verklighet och dröm, kropp och ande, 

naturalism och romantik har snarast ställts på sin spets. Figurens plastiska gestaltning 

kontrasteras mot forsskildringens vilda palettknivsdans” i Courbets anda.17 

     

2.1.1 Sammanfattning 

Efter att han undersökt vad som sägs om Strömkarlen över tid kan man sammanfatta detta 

med att det i de tidigare utsagorna om verket ges egentligen inga referenser till att det skulle 

                                                        
11 Blomberg, Erik, Ernst Josephson – hans liv, Stockholm 1951, s 347 
12 Blomberg, Erik, Ernst Josephsons konst – från Näcken till Gåslisa, Stockholm 1959, s 66-70 
13 Mesterton, Ingrid, Ernst Josephson – Peintures et dessins 1888-1906, 1976 s 55 
14 Zennström, Per-Olov, Ernst Josephson – en studie, Malmö 1978, s 106 
15 Brummer, Hans Henrik, Ernst Josephson, målare, diktare, symbolist, Stockholm 1992, s 27 
16 Brummer, Hans Henrik, Ernst Josephson, målare och diktare, Stockholm 2001, s 93 
17 Abel, Ulf, Ernst Josephson, Stockholm 2004, s 48 
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vara realistiskt. Detta kan bero på att man ännu inte utvecklat någon begreppsapparat för den 

nya moderna konsten. Det naturalistiska synsättet finner väg under efterkrigstiden och har 

snarast förstärkts i de senaste publikationerna. 

     I princip samtliga skribenter talar om den romantiska och/eller känslomässiga utlevelsen i 

verket, i de tidigare publikationerna handlar det om mer indirekta uttalanden medan det från 

och med verken under efterkrigstiden sätts i motsatsförhållade till naturalismbegreppet och 

även romantikbegreppet förstärks. Nu anses också målningen problematisk och innehålla 

dissonanser på grund av detta. 

 

2.2 Opponenterna 

Den litteratur som behandlar Opponenternas ställning i svenskt konstliv är inte lika 

omfattande som litteraturen kring Josephson. Här följer den kritiska granskning avseende 

behandlingen av Strömkarlen i den litteratur som trots allt finns. 

     1905 skriver Richard Bergh att Opponentrörelsen under Ernst Josephsons ledning 1885 

framför allt ville väcka konstnärerna, inte ämbetsmännen, löntagarna eller uniformerna. Enligt 

Bergh var naturalismen naturen sedd genom ett temperament, ej genom döda akademiska 

former. 18 

     Enligt Pauli stod Strömkarlen i kontrast inte bara gentemot Akademiens estetiska 

värderingar utan även gentemot den estetik som Opponentgruppen stod för på 80-talet, 

Josephson var, som det skulle visa sig, långt före sin tid.19  Pauli påpekar också att ingen av 

Josephsons konstnärskamrater ville försvara Strömkarlen. Carl Larsson, 

utställningskommissarie tillsammans med Josephson vid Opponenternas utställning, hösten 

1885, bad honom dra tillbaka verket från utställningen.20 

     Strömbom anser att Josephson i sin naiva optimism trodde att man genom att samla 

oppositionen i Sverige och utomlands, skulle kunna förnya både konstlivet och 

Konstakademien.21 Han ser också Strömkarlen som en betydelsefull målning när det gäller 

den utveckling av konstmarknaden i Sverige som Opponenterna var en del av.22 

     De som skriver om Opponenterna eller Konstnärsförbundet under senare delen av 1900-

talet, till exempel Maria Görts och Michelle Facos, ser dessa snarare som en grupp och 

framhåller inte någon speciell person eller målning. 
                                                        
18 Bergh, Richard, Hvad vår kamp gällt, Stockholm 1905, s 3-7 och s 16 
19 Pauli 1902, s 8 
20 Pauli, 1927, s 198 
21 Strömbom, Sixten, Modernt genombrott 1885 – en lysande tidpunkt i den svenska konstens historia, 
Stockholm 1945, s 31 
22 Strömbom, Konstnärsförbundets historia, 1945, s 186 
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     Hans Henrik Brummer skriver att Josephson får utstå skoningslös kritik för målningen på 

Opponenternas utställning på hösten 1885. Brummer fokuserar dock mer på det 

”trefrontskrig” som Josephson utkämpade mot Konstakademien, Opponentgruppen och 

utställningen ”Vid Seinens strand”, som hölls på våren 1885.23 

 

2.2.1 Sammanfattning 

I den kritiska granskningen framgår att de tidigare utsagorna ger Ernst Josephson stor 

betydelse för initierandet av Opponentgruppen och men ser också Strömkarlen som en viktig 

symbol för den nya konsten. Senare skribenter ser snarare Opponenterna som en grupp som 

sedan skapar en fackförening för konstnärer. Strömkarlen och Ernst Josephson ges dock inte 

något större symbolvärde. Detta kan bero på, som Georg Pauli påpekar, att Josephson var 

långt före sin tid och när man idag tittar i backspegeln ser man brottet mellan det gamla och 

det nya som en brytning mellan realism och idealism. 

 

2.3 Debattartiklarna 

Jag övergår nu till att göra en kritisk granskning över tid vad gäller uttalanden om Josephsons 

debattartiklar i DN hösten 1884. 

Georg Pauli skriver att han träffade Josephson på hösten 1884 i Paris och att han då 

gratulerade honom till artiklarna som han ansåg mycket välskrivna.24 

     Enligt Strömbom är artiklarna en ”djärv programförklaring för en fri konstutbildning i det 

liberala åttiotalets anda”.25 Josephsons konstnärskamrater såg dock Strömkarlen som en 

hybrid av fantasimåleri och naturalism och de uppskattade inte heller hans tilltag att skriva 

debattartiklarna i DN.26 

     Ingrid Mesterton skriver 1957 att artiklarna i DN var Josephsons estetiska 

programförklaring, det vill säga en av romantik genomsyrad naturalism.27 1976 anger hon att 

Josephson kommer till Paris med Strömkarlen. Hans konstnärsvänner tar dock inte till sig 

denna nya version och drabbad av depression flyr Josephson till Grez-sur-Loing där han 

författar två häftigt hållna artiklar i DN mot den föråldrade undervisningen och diktatoriska 

maktutövningen vid den svenska Konstakademien.28 

                                                        
23 Brummer, 2001, s 135 
24 Pauli 1927, s 17 
25 Strömbom, Konstnärsförbundets historia, 1945, s 190 
26 Strömbom, ibid, s 217 
27 Mesterton, Ingrid, Vägen till försoning – en konstpsykologisk studie i Ernst Josephsons religiösa fantasivärld, 
Göteborg 1957 
28 Mesterton, 1976 s 55  
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     Enligt Per-Olov Zennström drog Josephson det tyngsta lasset som propagandist och som 

allt utvecklade sig skapade det han slog fast i artiklarna en framtidstro för den nya konsten i 

livfull, färgrik, poetisk och spirituell form.29 

     Enligt Bo Lindwall är de båda artiklarna ”arga” och han fokuserar främst på de förslag 

som ges i den andra artikeln angående förslagen till förbättringar av utbildningen vid 

Akademien.30 

     Maria Görts anser att Josephson publicerar en ”polemiskt formulerad artikel” mot de 

förhållanden som råder vid Konstakademien.31 

     Josephson framträder i artiklarna i DN som en vältalig opinionsbildare för ett nytt konstliv 

i Sverige, enligt Brummer. Han tolkar artiklarna som att Josephson ser en blandning av 

romantik och realism som det nya i konsten.32 

 

2.3.1 Sammanfattning 

Av den kritiska granskningen av Josephsons debattartiklar i DN framgår att alla, utom kanske 

Mesterton, Görts och Lindwall, anser att Josephson har en förmåga att uttrycka sig i skrift 

som går utöver en rent polemisk, känslomässig ansats. Mesterton och Brummer anser att 

Josephson även här hävdar sitt realistiskt/naturalistiskt-romantiska synsätt. Andra författare 

fokuserar mer på förhållandena vid Akademien och vad Josephson ville göra åt detta. De 

flesta är dock överens om att Josephsons artiklar är någon form av programförklaring och 

några knyter an till realism/naturalism-romantik även här. 

 

3. Begreppsförvirring 

Hittills har uppsatsen fokuserat på vad andra skrivit om de tre vikiga komponenterna i 

skapandet av synen på Strömkarlen, nämligen vad Josephson-tolkare skrivit om målningen, 

hur målningen refereras i delar av Opponentforskningen och hur dessa båda områden förhållit 

sig till de båda debattartiklarna. Jag skulle redan här vilja gå in på den begreppsförvirring som 

tycks råda vad gäller klassificeringen av det sena 1800-talets måleri i Sverige. Det finns en 

tradition i senare svensk forskning att vilja bortse från det moderna i detta måleri och snarare 

referera till det såsom varande influerat av det tidiga 1800-talet. De försök att tolka konsten i 

                                                        
29 Zennström 1978, s 110 
30 Lindwall, Bo ”Oppositionen”, ur De sköna konsternas akademi – Konstakademien 250 år, 1986, s 106  
31 Görts, Maria, Det sköna i verklighetens värld – akademisk konstsyn i Sverige under senare delen av 1800-
talet, Bjärnum, 1999, s 139 
32 Brummer, 2001, s 130-133 
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mer modern riktning har i vissa fall karaktäriserats som överdrivna.33 Det kan vara så att 

redan Oscar II satte agendan då han i sitt festtal den 1 augusti 1885 vid Konstakademien 

uttalade sig om schismen mellan idealism och realism och hans förhoppning var att 

idealismen skulle ”gå segrande ur striden”.34 I svenska ögon stod alltså realismen för det nya, 

men i Paris var detta redan en etablerad inriktning 1885 och den nya konsten där bestod av 

helt andra komponenter. 

     Jag kommer därför att använda mig av begreppet modernism, så som det används i senare 

forskning. Detta begrepp, som det definieras av till exempel Bois och Boime, innefattar alla 

de nya inriktningar som utvecklades under senare delen av 1800-talet och början på 1900-

talet. Dessutom är det i enlighet med Bois’ modell inte lika lätt att tolkningen fastnar i en eller 

två av de inriktningar som moderniseringen av konsten då bestod av.  

 

4. Strömkarlen – en bildanalys 

Efter att ha ägnat uppsatsens första del åt vad som tidigare skrivits om Strömkarlen, 

Opponenterna och debattartiklarna och fört en begreppsdiskussion med anledning av tidigare 

utsagor om dessa, övergår jag nu till att göra en bildanalys av Strömkarlen. 

     Motivet är en ung man (modellen var en 16-årig drängpojke) som sitter naken på en sten i 

en liten fors och spelar på en fiol av guld. Det ser ut som om stenblocket mannen sitter 

framför delar forsen i en lite mindre, lugnare del till höger om stenen. Den vildare 

huvudforsen ser man i tavlans övre vänstra del där den försvinner bakom det stora 

stenblocket. På detta har Josephson arrangerat en skjuten fossekalle (norsk benämning på 

strömstare). Den lugna delen av forsen verkar också arrangerad, stenarna är symmetriskt 

staplade för att vattnet skall kunna rinna i en vacker rörelse. Vattnet rinner längs stenar och 

klippor precis förbi den unge mannen. Trots att han sitter på en sten i vattnet verkar han helt 

obekymrad av vattnet runt omkring honom. Hans ben är blanka av vätan. Vid den unge 

mannens högra fot flyter två vita näckrosor. Längst upp till höger i tavlan ser man 

forsstranden med mossiga stenar. Tavlan saknar helt himmel. 

Det finns få skuggor i bilden, de som finns går mot öster, vilket ger intryck av att det är tidigt 

en sommareftermiddag. Mannens skugga är blå. Han är mycket vit, ser nästan skulptural ut. 

Att det trots allt är en ”verklig” ung man ser man på hans bruna händer och ansikte. Han lutar 

sig bort från vattnet, det enda som speglas däri är hans fötter och ben. Håret är lockigt, lite 
                                                        
33 ex Görts, s 14-17, Hedström, ”Det svenska mottagandet av det sena 1800-talets franska avantgardekonst” ur 
Impressionismen och Norden – Det sena 1800-talets franska avantgardekonst och konsten i Norden 1870-1920, 
2002,  s 52 
34 Blomberg, 1951, s 378 
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rufsigt och han har en krans, kanske av vass, i håret och som dessa är arrangerade förstår man 

att mannen är i rörelse, liksom hans vänstra ben som lyfts över vattenytan.  Han är helt 

koncentrerad på sitt spel, blicken är inte riktad åt något speciellt håll. Koncentrationen 

förstärks av de halvsänkta ögonlocken. Färgerna är den nordiska naturens. Ljuset kommer 

utifrån, från solen, men också inifrån tavlan, antagligen för att den är grundad i vitt. Verket får 

därför ett helt annat ljus, målad på dagtid i norska Eggedal, än Josephsons tidigare tolkningar 

av Näckenmotivet. 

 

5. Analys enligt Josephsons programförklaring 

Vad säger då Josephson i debattartiklarna och kan dessa ha någon som helst relation till 

Strömkarlen? Jag har i uppsatsens inledning angett att Josephson ägnade hela sommaren 1884 

åt att färdigställa verket och att artiklarna skrevs på hösten samma år. Det kan därför vara 

rimligt att Josephson haft Strömkarlen i åtanke när han skrev artiklarna. En annan komponent 

som är viktig för resonemanget är att tanken på en alternativ utställning och ifrågasättandet av 

förhållandena vid Konstakademien föddes på våren 1884 och Josehpson bör ha haft detta i 

åtanke då han målade. 

     Jag skulle här även vilja infoga Boimes syn på Paul Cézannes (1839-1906) måleri. Det har 

ansetts rent allmänt att Cézannes stil berodde på att han brottats med de stora mästarna och 

inte riktigt klarat av det. Istället vill Boime se det som en medveten strategi från Cézannes 

sida och han finner även belägg för detta i brev som denne skrivit.35 Min utgångspunkt är att 

även Josephson hade en strategi, vilken han klargjorde både genom färdigställandet av 

Strömkarlen och genom de artiklar han skrev i DN. 

     Jag kommer att föra mitt resonemang när det gäller förhållandet mellan verket och 

artiklarna med utgångspunkt i de fyra påståenden kring konst som Ernst Josephson gör i 

artikeln i DN den 29/11 1884: 

  
 

 

 

 

 

 

                                                        
35 Boime, Albert, Revelation of Modernism – Responses to Cultural Crises in Fin-de-siècle Painting, Colombia 
and London, 2008, s 102-134 
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Hvad tjenar konsten till? 

1. Att tolka naturen 

2. Till fritt och självständigt skapande (mången tror att konsten består i att 

härma,han läser icke det oändliga själslif som ligger mellan första intrycket 

och fulländningen). 

3. Att befria sinnena (konsten för menniskan bort från hennes trånga verld, och 

kommer henne för en stund att glömma sina bekymmer, även på den argaste 

förnekare utövarhon ett välgörande inflytande utan deras vetskap och mot 

deras vilja. Hon kallas fri konst och det i mer än ett avseende) 

4. Att spegla tiden (hur fattig vore ej vår kunskap om förgångna tider och huru 

föga skulle en kommande tid känna till vår, förutan konstens hjälp.36 

 

5.1 Att tolka naturen 

Jag kommer nu att analysera Strömkarlen med utgångspunkt från det första påståendet om 

konst som Ernst Josephson gjorde i sin programförklaring i DN. 

     Under 1800-talet ansågs tolkandet av naturen i konstverk bestå i både tolkandet av naturen 

som sådan, men även tolkandet av den mänskliga naturen. Det som ansågs fint i Sverige var 

en idealiserad natur och detta synsätt levde kvar ända in i de sista decennierna av 1800-talet. 

De svenska akademikerna och konstkritikerna, som ofta var samma personer, hade svårt att ta 

till sig den nya plein-air-konsten, de tyckte att den var gråmulen, oregelbunden och saknade 

definierade formelement.37 I Sverige ansåg man också att skuggor var bruna. I artikeln den 

29/11 1884 tar Josephson upp den svenska synen på landskapsmåleri. Han raljerar över att 

man i Sverige nöjer sig med måleri som indikerar gott humör när det är sol och dåligt humör 

när det regnar. Sådant bekände man sig till som romantiker, där betecknade naturen ett 

själstillstånd och behövde inte vara avmålad på plats, det räckte med minnet och känslan. 

Strömkarlen målade Josephson mitt ute i naturen, däremot är naturen inte avmålad. Den är 

heller inte idealiserad, den är realistiskt målad, däremot är naturen tillrättalagd. Detta märks  

på de arrangerade stenarna i forsen, den döda fågeln och näckrosorna. Strömkarlen har, som 

visats tidigare i uppsatsen, givits epiteten naturalism och romantik och denna blandning anses 

ha skapat dissonanser i verket. Om man istället skulle se Strömkarlen som ett försök att skapa 

ett modernt konstverk som innehåller de nya komponenter Josephson tagit till sig under sin 

                                                        
36 Josephson, DN 29/11 1884 
37 Gunnarsson, Torsten, Nordic Landscape Painting in the Nineteenth Century, 1998, s 198 
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vistelse i Frankrike, skapas en helt annan bild av Strömkarlen och att tolka naturen får en helt 

annan innebörd. 

     Josephson ansåg att för att kunna skapa riktig konst måste man skaka av sig allt man lärt 

på Akademien, men att det var otroligt svårt att leva upp till detta fullt ut.38 I artiklarna i DN 

hävdar Josephson att Akademien premierar kopieringsförmåga och i landskapsmåleriet tar det 

sig uttryck i att man får stå på Akademiens gård och kopiera sina lärares redan avmålade 

landskap. Skall man lära sig måla landskap på riktigt, får man tydligen göra det någon 

annanstans än vid Akademien, i alla fall om man skall tro Josephson. När Josephson gick vid 

Akademien ansågs genremåleriet som en lägre konstart i förhållande till historiemåleriet och 

det var inte förrän 1879 som man kontrakterade lärare som skulle lära ut olika former av 

genremåleri (exempelvis porträtt och djurmåleri). Från och med 1881 fick eleverna välja 

inriktning, antingen landskap eller modellmåleri, men det var fortfarande det idealiserade 

måleriet som premierades.39 Josephson har alltså lärt sig att måla landskap på sina resor i 

Europa och också i Paris där den nya avantgardekonsten blommar och Akademien har ganska 

nyligen organiserat om sin utbildning så helt fel har nog inte Josephson även om han brer på 

lite grand i sina debattartiklar. 

     Kan man då säga att Strömkarlen är en landskapsmålning? Näcken var ofta avmålad i 

nordiskt måleri under hela 1800-talets romantiska tradition, men då som en bifigur, det var 

inte han som var huvudmotivet i tavlan, det är istället naturen han avmålas i. I Strömkarlen 

kommer betraktaren nära objektet, man står kanske på en sten i forsen. Betraktaren hör och 

ser vad som händer, denne står inte och betraktar en vacker vy på avstånd. Landskapet bakom 

Strömkarlen är också uppbyggt som ett litet avskärmat rum. Detta ger ett nästan intimt intryck 

och det gör det svårt för betraktaren att distansera sig från motivet. Även verkets storlek 

förstärker detta intryck. Så som motivet återges, ger det betraktaren en realistisk illusion av att 

Strömkarlen är verklig. Jag skulle därför snarare vilja ge verket porträttkaraktär, eftersom det 

är en människa som avmålas. Porträttmåleri ansågs som ”fint” måleri, näst efter 

historiemåleriet och Josephson anlitades under den här perioden flitigt som porträttmålare då 

han var i Sverige. Då skulle man kanske kunna hävda att Strömkarlen är ett 

naturalistiskt/romantiskt porträtt? Kanske på ytan, men det går att även att ge porträttet en mer 

modern kontext. Porträttkonsten förändras också i och med impressionisternas intåg på 

konstmarknaden i Paris. På Salongen visades mycket porträttkonst och även här ville 

impressionisterna bryta mot traditionen. Tidigare hade man sett poserandet för ett porträtt som 

                                                        
38 Strömbom, Konstnärsförbundets historia, 1945, s 68 
39 Görts 1999, s 59 och 134 
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något upphöjt och förfinat. Impressionisterna målade istället av sig själva eller sina vänner i 

olika vardagssituationer, modellens förhållningssätt ändrades från poserande till agerande. 

Det skulle se ut som om modellen fångats i ögonblicket, gärna i rörelse eller precis efter.40 

Strömkarlen har här fångats i ögonblicket, mitt i rörelsen och i en, för Strömkarlen, vardaglig 

situation. 

     I artiklarna skriver Josephson om hur man får träla med kopierandet i flera år och när man 

äntligen får måla efter modell, är det läraren som ställer modellen i olika antika poser, till 

skillnad från i Paris, där får eleverna själva ställa sina modeller. I den svenska 

konstnärsutbildningen fanns ingen beredskap alls för impressionisternas nymodigheter, vissa 

av det akademiska förhållningssättets försvarare ansåg till och med att det nya måleriet enbart 

kunde tillämpas på landskapsmålningar.41 

   Det finns de som tror att Josephson målade av sig själv som Strömkarlen och det stämmer 

nog i de tidigare versionerna av Näcken. Jag tror dock inte att detta är ett självporträtt. 

Strömkarlens utseende och det faktum att han lutar sig bort från vattnet så att det enda som 

speglas däri är hans fötter och ben, talar för att Josephson menar något annat med sitt porträtt. 

Han vill på detta sätt markera att motivet gått från narcissistisk självspegling till något 

ytterligare, något som hans tankar kretsar kring denna sommar 1884. Vad det är Josephson 

vill gestalta återkommer jag till senare i uppsatsen. 

 

5.2 Till fritt och självständigt skapande 

Här lämnar jag den första punkten i programförklaringen och fortsätter min analys i modern 

riktning med hjälp av den andra punkten i Josephsons programförklaring. 

     Erik Blomberg har gjort en tolkning av Strömkarlen där han hittat påverkan från många 

stilar under 1800-talet, både traditionella och mer moderna.42 Denna blandning anses av flera 

Josephson-tolkare skapa dissonans i målningen. I artikeln den 29/11 1884 skriver Josephson 

att så länge han strikt följde Akademiens regler för hur man skulle måla, överöstes han med 

ordnar och stipendier. När han gick utanför ramarna för att hitta en egen stil blev Akademien 

som en omvänd hand och ville inte längre ha med honom att göra. Om man istället skulle se 

blandningen som ett försök att få fram bästa möjliga effekt av det Josephson vill säga med sin 

målning, öppnas andra tolkningsmöjligheter. 

                                                        
40 Nochlin, ”Impressionist portraits and the construction of modern identity” ur Renoir’s portraits: impression of 
an age, New Haven & London 1997, red Colin Bailey, s 55 
41 Hedström, 2002, s 50 
42 Blomberg, 1959, s 66-70 
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     Låt mig först visa vad impressionismen i Paris stod för under senare delen av 1800-talet. 

Impressionisterna var från början ingen enhetlig grupp, det är forskare som i efterhand 

placerat konstnärerna i olika kategorier. Impressionisterna ville bryta med traditionalisterna 

på Salongen redan på 1860-talet, och detta tog sig många uttryck under uppropet 

l’impression!  Impressionisterna framhävde det som konstnärer i alla tider försökt gömma 

undan, nämligen tekniken. Det viktiga var inte vad man målade utan hur. Genom 

penselföringen skulle man ge intryck av att verket tillkommit spontant, var ett ögonblick 

fångat i flykten. Så behövde det inte vara i verkligheten, men intrycket skulle vara sådant. 

Impressionisterna tog också det första steget mot konstnärens fria uttryck och dess 

subjektivitet.43 Till impressionisterna räknades från början så skilda storheter som Cézanne, 

Manet, Monet, Gauguin och så vidare och det är i efterhand de ansetts tillhöra de olika 

strömningar och inriktningar som de placerats i. 

     I artiklarna skriver Josephson om hur det i Sverige alltid var andra som talade om för 

konstnären vad denne skulle måla. Detta utsattes man för, både vid Akademien och som 

färdig konstnär. Fick man en välgörare var det underförstått att man var dennes slav, som 

Josephson uttrycker det, och konstnären skulle vara evigt tacksam för den ynnest man 

beviljats. I Strömkarlen bestämde Josephson själv hur verket skulle komponeras, vilka 

tekniker som skulle användas och vad tavlan skulle säga betraktaren. Att han lägger ner ett 

otroligt arbete, både fysiskt och psykiskt, vittnar han om i brev och det faktum att 

Strömkarlen är den målning han ägnar sin mesta tid under flera månader.  

     Ansiktsuttryck var något ganska nytt, i alla fall i Sverige, man var inte van att i konstverk 

tolka sådana. Känslor skulle uttryckas via naturen eller den omgivning objektet placerades i, 

inte direkt från objektet. Vid Akademien ställdes modellerna i antika poser och där är det ju 

inte ansiktsuttrycket, utan snarare pose och muskelspel som skall avmålas. Flera av 

skribenterna talar, som tidigare visats, om Josephsons starka själsliv när han målar tavlan och 

ser det som ett tecken på att han målar i en romantisk tradition. Enligt min tolkningsmodell 

kan man i och för sig tolka in ett slags expressionism i verket, genom Strömkarlens 

ansiktsuttryck, men också grundbetydelsen för l’impression, nämligen att fånga ögonblicket 

och rörelsen. Josephson försöker måla av det rinnande vattnet så som det ser ut i ögonblicket 

men också Strömkarlen är i rörelse. Han spelar på sin fiol och även ansiktsuttrycket är fångat i 

ögonblicket. Att Josephson hittade en annan tolkningsmodell för att visualisera rörelse än den 

                                                        
43 Gunnarsson, 2002, s 11-13 
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som gällde för dem som senare betecknats som impressionister, gör det inte mindre modernt 

bara för att det inte är målat enligt ”de nya reglerna”. 

          Josephson hävdade också i artiklarna att det ligger ett oändligt själsliv mellan skapandet 

och färdigställandet av ett verk och det som på ytan såg slarvigt, platt och underligt ut för 

flera av vännerna, kritiker och akademiledamöter, det hade Josephson ägnat en hel sommar åt 

att komponera. Josephson vände också uppochner på sina tidigare framställningar av Näcken 

och bara det, anser jag, borde indikerat att Josephson försökte bana ny, mer självständig väg 

även när det gällde det egna konstnärliga uttrycket. 

 

5.3 Att befria sinnena 

Jag övergår nu till att diskutera den tredje punkten i programförklaringen i syfte att se om det 

går att tolka Strömkarlen i en mer modern riktning, allt enligt den modell jag tidigare 

redogjort för. 

     Josephson menade att man skall befria sina sinnen från de gamla regler som gällt för 

målarkonsten i flera hundra år. Konstnären bör tillåtas och tillåta sig ett större urval när det 

gäller motiv och han visar i artikeln den 10/12 1884 vad han menar. Målar man en bonde 

höjer man upp honom till den vanliga människans nivå. Målar man en naken man, visar man 

att människan är ett levande väsen och inte en maskin. Målar man barnet som diar vid bröstet, 

är det för att visa det vackraste som finns. Sådant skulle inte gömmas undan i skam, vilket var 

fallet i Sverige, enligt Josephson. Det som var skamligt var konstnären som tvingades sälja 

sig själv eftersom han borde vara den friaste på jorden och med sin konst ges möjlighet att 

befria människans sinnen.44 

     I Sverige var man van vid att mytologiska motiv avbildades idealistiskt. Enligt Courbet, 

”naturalismens fader”,45 kunde man inte måla av sådant man inte kunde se själv, till exempel 

änglar och mytologiska väsen. I Strömkarlen vände Josephson uppochner på det mesta när det 

gällde hur mytologiska motiv fick se ut. Han bröt mot reglerna genom att måla det realistiskt 

men han tänjde också på gränserna för vad som gällde för naturalistiska motiv vid tidpunkten 

genom att måla ett mytologiskt motiv realistiskt. Han befriade sina sinnen från det gamla och 

ansåg nog även att det var dags för Akademien och kritiker att göra sammaledes. Så som 

utbildningen vid Akademien för de fria konsterna såg ut, ansåg Josephson att allt var ett tomt 

skryt. Man svarade inte upp till samhällets behov av konst, det fanns få offentliga uppdrag 

                                                        
44 Josephson, DN 10/12 1884 
45 Mitt citattecken 
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och den ”vanlige stockholmaren” borde få tillgång till konst som talade till honom och som 

han tyckte om, inte konst som andra ansåg att han borde ha.46 

     I Strömkarlen kan man även urskilja drag av helt ”nya” tekniker, som pointillism och viss 

platthet, perspektivförskjutning. För att jämföra med en av de tidigare impressionisterna, Paul 

Cézanne (1839-1906), så arbetade han mycket med att återskapa en upplevd händelse eller vy 

och samtidigt ge intryck av att den återskapats tvådimensionellt. Han åstadkom detta bland 

annat genom att höja horisonten och luta plana ytor uppåt.47 Josephsons Strömkarlen ger ett 

ganska platt intryck, stenarna i vattenfallet lutar uppåt och här finns ingen horisontlinje, 

eftersom verket helt saknar himmel. Strömkarlen själv förhåller sig också ganska platt till 

landskapet, det finns inget egentligt djup, möjligtvis undantaget vänstra övre hörnet, där man 

ser den ”riktiga” forsen i bakgrunden. Det platta perspektivet förstärks av de skarpt dragna 

konturerna runt Strömkarlens kropp, även om de här framhävs med hjälp av ljusa färger mot 

bakgrundens mörkare ton. Jag tror dock att Josephson här endast använt sig av tekniken, han 

vill nog att åskådaren skall se bortom motivet och jag kommer att återkomma till detta senare 

i uppsatsen. Jag kan inte tänka mig att Josephson inte skulle vara nyfiken på den nya, 

moderna konsten, som Brummer antyder48, och försöka anamma delar av den. Det måste inte 

vara fråga om ”en palettknivsdans” i Courbets anda som Ulf Abel uttrycker det, det fanns 

flera impressionister, men även Rembrandt, som använde sig av denna teknik.  

     Brummer anser också att Josephsons högsta önskan var att få Strömkarlen antagen till 

Salongen i Paris och att han blev väldigt ledsen när han refuserades där.49 Richard Berg, å 

andra sidan, anser att Josephson var i gott sällskap, de flesta av de konstnärer som ansågs 

stora vid sekelskiftet, hade börjat sin bana med att få sina verk refuserade vid Salongen.50  

Detta var antagligen närmast ett kriterium för att bli ansedd som en modern och 

avantgardistisk konstnär, i alla fall när man idag ser i backspegeln. Eftersom jag anser att 

Josephson använde en medveten strategi då han färdigställde Strömkarlen och 

debattartiklarna, dessa ingick som ett led i det som sedan utvecklades till Opponenternas 

förehavanden i Sverige och Paris, är det frågan om ifall inte en djupstudie av brev och 

liknande material skulle kunna ge en helt annan bild av Josephsons intentioner, när det gäller 

att få Strömkarlen antagen till Salongen i Paris. 

 

                                                        
46 Josephson, DN 29/11 1884 
47 Machotka, Paul, Cézanne: Landscape into Art, 1996, s 23 
48 Brummer 2001, s 97 
49 Brummer, 1992, s 28 
50 Bergh, 1902, s 67 
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5.4 Att spegla tiden 

Jag har hittills analyserat Strömkarlen utifrån tre av de påståenden om konst som Josephson 

uttalade i debattartikeln i DN 28/11 1884 och visat att det går att belägga en mer modernistisk 

ansats i framställningen av Strömkarlen. Jag kommer under denna rubrik även att försöka 

belägga det fjärde och sista påståendet utifrån den modell jag skisserat i uppsatsens början. 

     Det kan ju tyckas att Josephson inte alls speglade sin tid då han målade ett ”gammalt” 

motiv som Strömkarlen. Men det är ju faktiskt det han gör, han kontextualiserar om den 

”gamla Näcken” till den ”nya Strömkarlen”. Genom att avbilda honom som en ung man, 

sittande i en fors mitt i det skandinaviska solskenet, omvandlar han den i romantisk tradition 

åldriga och förtvivlat ensamma Näcken som alltid spelat i månsken till något helt nytt och 

befriat. Många har, som beskrivits tidigare i uppsatsen, sett Strömkarlen som en symbol för 

Josephson själv och hans dramatiska själsliv och jag skulle vilja tillägga att Strömkarlen 

målats som en symbol för den nya konsten och konstnärsrollen så som Josephson ville att den 

skulle se ut. Istället för en gammal gubbe som ingen egentligen vill ha ville Josephson här 

visa den unga pånyttfödda konsten i form av en ung man som får skapa som han själv vill. 

Han är inte placerad i någon speciell pose, han spelar istället under djup koncentration, rotad i 

nuet och hans kropp följer med i musiken. Josephson har tagit ett gammalt, även av honom 

själv, väl beprövat motiv, givit det en helt ny kontext och dessutom ett nytt namn. Den döda 

strömstaren på klippan kan vara en symbol för den gamla Näcken som nu återuppstått i den 

nya Strömkarlen, mer anpassad till ett modernt samhälle. Om man tog till sig den nya konsten 

i Sverige skulle nya möjligheter öppnas upp för konstnärerna och de skulle slippa ”kastas vid 

vägkanten som förtorkade krukväxter som inte passar in i den kungliga trädgården”.51 Det var 

inte längre den kungliga ynnesten som skulle styra konstnärens villkor, utan dessa skulle 

anpassas till den nya tid som rådde. Il faut être de son temps, som Baudelaire uttryckte det. 

     I artiklarna lämnar Josephson också utrymme för att debattera kvinnornas situation vid 

Akademien. Han tror att Akademien för de Fria Konsterna är den enda akademi i Europa som 

även utbildar kvinnliga konstnärer, i många europeiska länder hade kvinnorna endast 

möjlighet att studera privat. Josephson anser att utbildningen vid Akademien är ett hån mot 

kvinnorna. De tävlade på samma villkor som männen om äran att få bära trekantiga hattar, 

sablar och erhålla medaljer. Dessa attribut hade kvinnorna inte tillåtelse att vare sig ta emot 

eller bära. Kan man finna någon återspegling av denna diskussion i Strömkarlen? Det faktum 

                                                        
51 Josephson, DN 10/12 1884 
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att Josephson väljer att placera två näckrosor (lat. nymphae) vid Strömkarlens fötter anser jag 

ger motivet också en feminin anstrykning. Många impressionister kritiserade könsstereotyper 

i sin konst, ibland ganska ofrivilligt, men kritiken fanns där som en del i tidsandan.52 I 

Strömkarlen ser det ut som om Josephson på detta sätt kontextualiserar om det manliga och 

kvinnliga i konsten. Kvinnor hade ju av hävd varit de som målats av nakna, under 1800-talet 

framför allt, medan männen ofta hade haft något som dolde könsdelarna. I vissa mytologiska 

motiv hade mannen även representerats av något annat, ofta ett djur eller en växt. I 

Strömkarlen har könsrepresentationerna fått byta plats.  

     Josephson placerar ändå kvinnorna i samma fack som resten av det sena 1800-talet gjorde. 

De är placerade i den lugnare delen av tavlan, beskyddade av Strömkarlens kropp. 

Näckrosorna representerar den kvinnliga konstnären, men hon är begränsad av sin kvinnliga 

natur. Josephsons näckrosor är i Strömkarlen vita och spetsiga, de har inga mjuka former. 

Näckrosen representerar renhet och vithet på ytan men under vattnet öppnar sig andra världar 

av slingrande stjälkar och dyiga bottnar. Josephson ansåg att även kvinnorna skall få 

utvecklas som konstnärer men i enlighet med sin kvinnliga natur. Kvinnliga konstnärer mådde 

bättre av att måla av hemmet, familjen och så vidare, hon borde få slippa tävla med männen 

om att måla ”Loke fjättras av gudarna” och andra mer manliga motiv. Under den nya konstens 

beskydd, här visualiserat i Strömkarlen, skulle även de kvinnliga konstnärerna ges nya  

möjligheter. 

     Stockholms samlade kritikerkår var dock inte alls mottagliga för den här konsten, 

recensenterna kallar exempelvis Strömkarlen för ”en ytterligt ful herre”, ”illagrinande”, ”med 

underliga vridningar”, ”i en obeskrivlig omgivning”.53 Till och med hans konstnärskamrater 

tyckte att målningen var för avancerad.54 Senare blev Josephson också anklagad för att vara 

för avantgardistisk även i Opponentgruppen. Enligt Josephson var det ett kall att vara 

konstnär och då skulle inga futtigheter som familj och försörjning få störa skaparprocessen.55 

Om man i Sverige öppnade sig för den nya, självständiga, konsten och i förlängningen för en 

mer självständig konstnärsroll, skulle sådana världsliga problem inte finnas och det var 

antagligen därför han föreslog att man redan på utbildningen själv skulle få styra över sitt 

konstnärskap och utvecklas i en mer tillåtande miljö.56 Även den svenska konsten skulle 

                                                        
52 Nochlin, 1997, s 55 
53 Jacobsson, 1946, s 45 
54 Pauli, 1927, s 138 
55 ex Bergh, 1905, s 3 – 7 där han utgår från Tolstojs definition av konstnären 
56 Josephson, DN 10/12 1884 
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spegla det nya moderniserade samhälle som växte fram. Utbildningen kunde därför inte 

längre tillåtas premiera historiemåleri och kopieringsförmåga. 

 

6. Symbolism? 

Jag har ägnat en del av uppsatsens utrymme åt att diskutera symboliken i Strömkarlen och då 

kanske det vore på sin plats att även föra en diskussion om verket kan tolkas enligt 

symbolismens karaktäristiska. Det finns ansatser i tidig litteratur, till exempel Georg Paulis 

Opponenterna57, men dessa ansatser försvinner ju närmare vår egen tid man kommer. Om 

man istället använder sig av Albert Boimes och Michelle Facos’ definitioner av vad 

symbolism var, enligt dem var symbolismen mer än teknik och motivval, det var en hel 

livsstil58, då går det att hävda att Josephson, i alla fall när han färdigställde Strömkarlen, var 

symbolist. Det fanns symbolister som aktivt tog del i reformeringen av samhället för att skapa 

sitt Utopia, alla vände sig inte bort från samhället. Josephson tog, som uppsatsen visat, på 

flera sätt aktiv del i reformeringen av det svenska konstlivet under den tid som uppsatsen 

behandlar. 

     Kännetecknande för symbolisterna var också att de vägrade låta sig placeras i något fack. 

Josephson blandar tekniker, färger och genrer på ett nytt sätt. Dessutom kan allt i verket vara 

symboler för något annat. Enligt Facos skrevs det symbolistiska manifestet inte förrän 18/9 

1886 och Torsten Gunnarsson anser att symbolismen kom till Sverige först på 1890-talet. Då 

tog den sig mer uttryck i försöken att skapa en nationell identitet.59 Man skulle därför kunna 

hävda att Josephson inte var symbolist eftersom han inte visste vad det var. Symbolistiska 

tendenser borde dock ha funnits tidigare, hur skall man annars kunna skriva ett manifest? Jag 

anser att det finns klara drag av symbolism både i Strömkarlen och i Josephsons livsstil vid 

tillfället, vilket framgått av den tolkning jag gjort enligt den modell jag använt mig av. Man 

kan till och med använda sig av Gunnarssons teori om den nationella identiteten, här som ett 

uttryck för en ny skandinavisk konstnärsidentitet. Eftersom Strömkarlen är målad betydligt 

tidigare än vad som anses vara den svenska symbolismens startpunkt, så är det förståeligt att 

den tolkats enligt romantikens karaktäristika, symbolismen var i vissa delar en 

vidareutveckling av romantikens uttryck anpassade till det nya samhället. Dessutom var den 

en kritik av naturalismen och det framgår av den analys som gjorts i uppsatsen att, trots att 

Strömkarlen är realistiskt målad, Josephson ifrågasätter naturalismens regler, så som de såg ut 

                                                        
57 Pauli, 1927, s 139-140 
58 Boime 2008, s ix-xii, Facos, 2009, s 4-7 
59 Gunnarsson, 2002, s 37 
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vid tidpunkten, framför allt när det gäller motivvalet. Uppsatsens syfte var dock inte att 

diskutera om Josephson var symbolist eller inte när han målade Strömkarlen, detta får 

diskuteras i ett annat sammanhang. Uppsatsens syfte kommer istället att diskuteras i den 

slutdiskussion som nu följer. 

 

7. Slutdiskussion 

Att artiklarna var en programförklaring var i princip alla skribenter överens om, även om man 

gav den olika epitet. Genom den kombinerade visuella och textuella tolkningen av Josephsons 

Strömkarlen och de båda debattartiklarna med utgångspunkt i Bois’ modell skulle jag vilja ge 

även Strömkarlen epitetet programförklaring och då i visuell bemärkelse. Genom 

användandet av Bois’ modell förstärks den moderna ansatsen både i Strömkarlen och i 

artiklarna. Med hjälp av denna modell kan man också se att den mer moderna tolkningslinje 

som drevs under mitten av 1900-talet när det gäller Strömkarlen kanske inte var så överdriven 

men att det moderna består av andra komponenter. Josephson följer ingen enhetlig linje, han 

vill inte tillhöra någon –ism när han skapar sin Strömkarl. Han försöker istället lösa problem 

som hur man visualiserar rörelse och symbolik och han tar hjälp av både gamla och nya 

tekniker. Det blir därför svårt att tolka verket när man utgår från ett eller två begrepp så som 

gjorts i den svenska forskningen. Använder man sig av begreppet modernism, ett vidare 

begrepp, kan man lättare bena upp hur Josephson tänkt. Genom att visuellt omskapa en 

gammal skandinavisk myt ville han, enligt tolkningsmodellen, förmedla en idé eller en vision 

av den moderna, fria konsten och konstnären så som den skulle kunna se ut i en skandinavisk 

kontext och i den moderniserade samhällskroppen. Josephson ville också skapa en ny friare 

estetik än den akademiska, idealiserande estetiken. Konstnären försöker med hjälp av denna 

lösa problem på bästa sätt istället för att enbart kopiera gamla, och nya, mästares tekniker. 

Konsten och konstverket skall också helt utgå från konstnären, utan inblandning av andra, de 

skall vara autonoma. Även betraktaren skall utgå från sig själv och sin smak, inte ägna sig åt 

betraktande och inköp av konst som någon annan talat om för dem är bra, så som Josephson 

anser förhållandena är vid tidpunkten. För att kunna åstadkomma en sådan förändring av 

konstens villkor, var det nödvändigt att även förändra utbildningen så att den anpassades till 

det nya samhällsklimatet. Sverige var i början av moderniseringen och med helt nya 

konstellationer i samhällstoppen. Även konst, utbildning och konstnärens villkor borde 

moderniseras för att bättre passa ett modernt samhälle. Det gällde alltså att befria sina sinnen 

från gamla mönster och traditioner även hos de konstförståndiga på alla områden för att ta till 

sig den nya konsten. 
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8. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte, att undersöka eventuellt modernt inflytande vid färdigställandet av Ernst 

Josephsons Strömkarlen, gjordes först genom att sammanställa vad tidigare forskare och 

skribenter kommit fram till. Dessa hävdade i en uppåtstigande spiral en kombination av 

romantik och realism/naturalism som kännetecknande för Josephsons intentioner vid 

färdigställandet av Strömkarlen. Med hjälp av Yve-Alain Bois’ modell för tolkning av 

modernistisk konst där han utgår från konstverket och konstnären gavs utrymme att använda 

sig av de debattartiklar Josephson skrev på hösten 1884. Genom en kombinerad visuell och 

textuell analys som sattes in i ett historiskt belagt sammanhang går det att se modernt 

inflytande i Strömkarlen. Josephson ville skapa en friare och mer subjektiv konst och 

konstnärsroll, bort från den statligt initierade konstsyn som rådde i Sverige vid tidpunkten. 

Strömkarlen och debattartiklarna går också, genom ovan beskrivna förfaringssätt, att se som 

en kombinerad programförklaring för den nya, friare konsten och hur denna skulle kunna se 

ut i en skandinavisk kontext. 
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Bilaga 

 

 
 

Strömkarlen: Olja på duk monterad på masonit 216 x150 cm. Tillhör samlingarna på 

Waldemarsudde, inköpt av Prins Eugen 1893 

Fakta om Strömkarlen: Målades på plats i Eggedal, Norge, sommaren 1884. Ernst 
Josephson stod i en ateljéhydda som han låtit bygga i forsen och målade. Fiolen 
guldbelades i Paris hösten 1884. Verket refuserades vid Salongen i Paris, våren 1885, 
visades offentligt först hösten 1885 i Sverige på Opponenternas stora utställning i 
opposition mot Akademien för de fria konsternas jubileum och jubileumsutställning. 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