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Abstract:

The  aim of  the  essay  is  to  analyze  destructivity  and the  aspiration  of  artistry in  August 

Strindberg´s debut novel Röda rummet. By the method of close reading the thematic analysis 

is performed. The method is also based on an hermeneutic way of looking at literature.

A historical context is adapted and the characters are compared to historical descriptions of 

artists such as bohemians, decadents and dandys. The artists of the novel prove to be, like the 

bohemians of the 19th century, standing outside and against society, although the presence of 

relations and cultural exchange seem to be just as important. There is also an ambivalence to 

be found in their relationship with the city and it´s lifestyle.

The question at issue is how the development of the characters´ artistry come about, and in 

what  ways  the  characters  are  influenced.  The  essay  focuses  on  the  downward  heading 

movement that leads the characters from positions of elevated status to alienation, to poverty, 

to drunkenness, bitterness, death, madness or reversion to the upper or middleclass. The thesis 

of the essay and the initial interpretation is that the aspirations of artistry lead the characters 

into a destructive way of living. Although the analysis shows that it is rather the society and 

its conventions, and the artists dependence on the bourgeoisie to purchase the art, that creates 

the destructive pattern.
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1. Inledning

Inte anade väl August Strindberg vad han ristade in i historien när han tog upp sin penna och skrev  

det  första  sprakande  stycket  till  sin  debutroman  Röda  rummet:  skildringar  ur  artist-  och  

författarlivet (1879).1 Idag, etthundra trettiotre år senare, går romanen att ses som en milstolpe i vår 

litterära kanon. Röda rummet är bara en liten del av Strindbergs författarskap, som kom att inspirera 

litterära giganter såsom Eugene O´Neill, Henry Miller och Franz Kafka.2

Röda rummet berättar om ett antal unga män som alla drivs av drömmen om konstnärskap, men 

som läsare slås jag även av det destruktiva i romankaraktärernas livsstil. Utvecklingen mot en allt 

mörkare tillvaro tycks mig vara ett mycket centralt tema i denna roman. Från och med de inledande 

sidorna är Arvid Falks strävan efter konstnärskap ständigt drivande och ett genomgående tema även 

hos de andra karaktärerna, och det genomsyrar många olika företeelser i livet. Endast strävan i sig 

verkar påverka karaktärerna själsligt, ekonomiskt, socialt, geografiskt, politiskt och statusmässigt. 

Och  där  uppenbarar  sig  den  destruktiva  inverkan;  ”förstörande,  nedbrytande,  upplösande, 

ödeläggande, negativ, nedrivande, omstörtande”,3 som även den är central och mycket påtaglig i 

romanen. Då återstår frågan: Hur hör dessa teman ihop?

1.1. Syfte och frågeställning

Syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  relationen  mellan  destruktivitet  och  strävan  efter 

konstnärskap i Strindbergs roman  Röda rummet. Genom att kartlägga romankaraktärernas förfall 

ämnar analysen undersöka hur konstnärskap och destruktivitet hänger samman.

Således  gör  jag  denna  preliminära  tolkningsidé  till  min  tes:  de  konstnärsaspirationer  som 

genomsyrar Röda rummets karaktärer leder dem in i ett destruktivt levnadssätt.

Denna uppsats kommer alltså fortsättningsvis att bygga på denna tes, som kommer att bli min 

utgångspunkt för att närmare undersöka och tolka hur denna funktion faktiskt visar sig i texten. När 

blir  drömmen  och  strävan  destruktiv,  och  var  står  destruktiviteten  i  relation  till  strävan  efter 

1 Strindberg, August, Röda rummet: skildringar ur artist- och författarlivet, Stockholm, Norstedts, 2007. Jag kommer 
hädanefter att hänvisa till primärlitteraturen i den löpande texten, hänvisningarna placeras inom parentes i anslutning 
till citatet.

2 Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm, Norstedts, 1994, s. 313.
3 Swedenborg, Lillemor (Red.), Norstedts svenska synonymordbok: Ord för ord, Stockholm, Norstedts, 2005, s. 124.
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konstnärskap? Går det att hitta ett slags mönster som gestaltar detta i Röda rummet?

Ovanstående medföljer att se på de olika karaktärerna i relation till det samtida samhället för att 

få en djupare förståelse för vad denna strävan egentligen innebär. Att fråga sig är vad det kan ha 

inneburit att vara konstnär på 1800-talet, vad konstnären hade för roll i samhället, och med denna 

fråga i åtanke kommer jag att titta på konstnärsproblematik under 1800-talet genom att undersöka 

tidens konstnärsfigurer och konstnärskapets tematik utifrån andra forskares litteraturstudier.

Min förhoppning är att nå en djupare tolkning av romanen och att min förståelsehorisont ska 

breddas. Men vad går att tillföra detta oerhört breda forskningsämne? Jag vill med denna analys gå 

tillbaka till texten, leda forskningen, om möjligt, en aning tillbaka i riktning mot det som romanen 

faktiskt kretsar kring, utan att bländas av geniet och åsiktsbäraren August Strindbergs person.

Frågeställningen lyder: hur ser utvecklingen av romankaraktärernas konstnärskap i Röda rummet 

ut, och hur påverkas karaktärerna av detta?

1.2. Tidigare forskning kring Strindberg och Röda rummet

Ett brett utbud av Strindbergsforskning har presenterats sedan Strindberg själv var vid liv. Världen 

har fått ta del av en bred och djupgående bild av författaren Strindberg, hans privata och offentliga 

person  och  hans  verk.  Det  har  skrivits  om  Strindbergs  journalistik,  hans  dramatik,  hans 

utomlandsvistelser eller exil, hans kriser och hans galenskap. Mängder av brev, brevväxlingar och 

dagboksanteckningar har utgivits och ett antal vidsträckta biografier har skrivits, varav en är Gunnar 

Brandells biografi i fyra band som sträcker sig över Strindbergs levnadstid, från födsel till död,4 och 

en annan är författaren och litteraturvetaren Olof Lagercrantzs porträtt  August Strindberg (1979) 

och  Eftertankar  om  Strindberg  (1980).  Johan  Cullberg  gör  med  sin  Skaparkriser (1992)  en 

psykoanalytisk  undersökning av  Strindbergs  infernokris  och  Stig  Dagermans  depression  utifrån 

deras verk och texter. Martin Lamm var litteraturvetare och en tidig Strindbergsforskare och utgav 

bland  annat  August  Strindberg  1  –  före  infernokrisen  (1940), August  Strindberg  2  –  efter  

omvändelsen  och  Strindbergs  dramer  (1924). Inte  att  förglömma  är  den  djupt  genomgående 

Strindbergiana som ges ut av Strindbergssällskapet och bokförlaget Atlantis varje år sedan 19855 

och som behandlar allt från studier över författarskapet, samtida nyuppsättningar av Strindbergs 

4 Brandell, Gunnar, Strindberg – ett författarliv, nr. 1, Läroår och genombrott: 1849- 1883, Stockholm, Alba, 1987
5 Med undantag år 1986.
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verk och kulturpersonligheters syn på författaren.6

När det kommer till forskning om Röda rummet finns det ett brett spektrum att vända sig till. En 

debutroman är inte bara omtalad i sin samtid utan kan också för eftertiden upplevas som något  

speciellt och kanske rent av avgörande för ett författarskap.

Mycket av forskningen kring Röda rummet fokuserar på romanens nyckelfunktion samt relation 

till verkligheten och talar dels om de verkliga människorna bakom de fiktiva romankaraktärerna, 

dels om August Strindberg själv i relation till Arvid falk.7 År 1920 gav Nils Erdman ut sin bok 

August Strindberg: en kämpande och lidande själs historia där han bland annat hävdar att ”Falk är 

Strindberg”.8 Eric  O.  Johannesson  påstår  med  samma  säkerhet  att  ”Arvid  Falk  är  en  yngre 

Strindberg”.9 I början av 1970-talet omnämns Carl Reinhold Smedmarks doktorsavhandling Mäster  

Olof  och  Röda  rummet (1952)  som  det  dittills  största  arbetet  om  Strindbergs  debutroman.10 

Smedmark har visat att ”likheterna mellan Falks och Strindbergs upplevelser ligger i så öppen dag, 

att  ingen  läsare  kan  undgå  att  frapperas  därav”11 och  menar  att  ”hjältens  utveckling  och 

samhällskritikens  ton  och  inriktning  har  i  hög  grad  bestämts  av  Strindbergs  egen  inställning 

1879”.12 Arvid Falks brytning, ”och försoning” med samhället hänvisar Smedmark till Strindbergs 

eget liv, liksom samhällsskildringarna till Strindbergs egna upplevelser och Falks vänskapskrets till 

Strindbergs egen.13

Brandells tidigare nämnda biografi beskriver Röda rummet som ”unik” och ”oöverträffad”14 och 

belyser även romanen språkligt  och berättartekniskt,  han talar  om den rörliga berättarstilen och 

nämner det ”allmäna intrycket” av rörlighet som ”alla är överens om” och menar att det beror på att  

”berättartekniken  ideligen  skiftar,  liksom  också  berättarens  och  hans  figurers  attityder  och 

stämningar”.15 Han menar även att ”Strindberg i Röda rummet skapade en ny svensk prosa. Ny var 

konkretionen  i  skildringen,  nytt  det  därmed  följande  vidgade  ordförrådet  med  dess  inslag  av 

talspråkliga vändningar, nya också de drabbande metaforerna”.16

6 Strindbergssällskapets hemsida: http://auguststrindberg.se/senastnr.htm
7 Exempelvis Gunnar Brandell om förebilderna till bokens gestalter i Strindberg – ett författarliv. Första delen: läroår  

och genombrott, s. 274-275.
8 Erdman, Nils, August Strindberg: En kämpande och lidande själs historia: 1 Från Klara Skola till Röda Rummet,  

Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1920, s. 207.
9 Johannesson, Eric O., ”Identitetsproblemet i Röda rummet”, i Perspektiv på Röda rummet – dokument och studier, 

Stockholm, Rabén & Sjögren, 1971, s 183.
10 Lagerroth, Erland, & Lagerroth, Ulla-Britta (Red.), Perspektiv på Röda rummet – dokument och studier, Stockholm, 

Rabén & Sjögren, 1971, s. 82.
11 Smedmark, Carl Reinhold, ”Arvid Falk och August Strindberg”, i Perspektiv på Röda rummet – dokument och 

studier, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1971, s. 82.
12 Ibid., s. 84.
13 Ibid., s. 83.
14 Brandell, s. 265.
15 Ibid., s. 266.
16 Ibid., s. 265.
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1.3. Metod, material och avgränsning

Metoden i denna uppsats är tematisk närläsning av August Strindbergs debutroman Röda rummet 

utifrån  en  hermeneutisk  litteratursyn.  Jag  försöker  även  hålla  mig  till  ett  textanalytiskt 

tillvägagångssätt och ämnar alltså utesluta den privata personen Strindberg. Men däremot kommer 

jag att vända mig till forskning som rör den samtid och de omständigheter som romanens karaktärer 

placerats i.

Med  en  bakgrund  av  historisk  kontext  och  tidigare  litteraturvetenskaplig  forskning  kommer 

uppsatsen  utreda  frågeställningen,  men  min  hermeneutiska  tolkning  och  textanalys  utifrån 

närläsningen av Röda rummet kommer att vara det basala.

Till denna uppsats har jag använt mig av Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk 6, 

Röda rummet: skildringar ur artist- och författarlivet som är redigerad och kommenterad av Carl 

Reinhold Smedmark.17

Jag  har  vänt  mig  till  Hermeneutik:  en  antologi  och  Anna  Nordlunds  Litteraturvetenskaplig  

analys genom hundra år för att få en inblick i den hermeneutiska litteraturanalysen,18  men valt att 

stanna aningen ytligt i denna metod, vilket jag anser passa uppsatsens form. Uppsatsen inleds med 

en introduktion i ämnet hermeneutik utifrån nämnda böcker. Analysavsnittet är sedan utformat som 

en  hermeneutisk  spiral  med  syfte  att  genom delanalyser  nå  fram till  en  djupare  förståelse  av 

helhetstolkningen. Jag väljer här att analysera och tolka några specifika teman: staden, beroenden, 

gemenskapen och så vidare för att därefter i det avslutande avsnittet föra samman dessa under min 

tes, och diskutera slutsatserna i relation till frågeställningen.

Mycket  användbar  inom  mitt  valda  ämne  har  jag  funnit  Conny  Svenssons  Åttitalet  och 

konstnärsromanen där konstnärstematik inom litteraturen undersöks mycket utförligt.19 Svensson 

söker  placera bland annat  Röda rummet i  en tradition av konstnärsskildringar  under 1800-talet. 

Hans  fokus  ligger  dock  inte  på  det  destruktiva  i  relation  till  strävan  efter  konstnärskap,  och 

diskuterar  inte  händelser  som  effekter  av  konstnärernas  strävan.  Svensson  tar  följande  upp 
17 Strindberg, August, Röda rummet: skildringar ur artist- och författarlivet, Stockholm, Norstedts, 2007
18 Engdahl, Horace (Red.), Hermeneutik: en antologi, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1977

Nordlund, Anna, Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år: åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga, Stockholm, 
Liber, 2008

19 Svensson, Conny, Åttitalet och konstnärsromanen, Lund, Doxa, 1985
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bohemmotiv mycket ingående. Jag har även vänt mig till Jenny Westerströms Klara var inte Paris 

för ännu en ingång i bohemmotivet.20

Alf  Kjellén  ger  vidare  en  djupgående  bild  av  flanörmotivet  i  sin  bok  Flanören  och  hans 

storstadsvärld där han presenterar den historiska bakgrunden samt uppkomsten av flanörtypen och 

ger  många  utförliga  exempel  på  förekomst  i  litteraturen.21 Jag  använder  mig  av  Kjellén, 

Westerström och Svensson för att undersöka huruvida romankaraktärerna i  Röda rummet går att 

passa in i de etablerade mallar av konstnärsroller som presenteras. Ett möjligt antagande är att de 

konstnärssträvande  som denna  uppsats  behandlar  inte  endast  drivs  av  en  inre  instinkt  när  det 

kommer till konsten, utan att de faktiskt har ett mål och en bild av vad en konstnär är. Det är därför  

jag anser det relevant att undersöka vad det kunde innebära att vara konstnär på 1800-talet.

Erland och Ulla-Britta Lagerroth gav år 1971 ut en samling dokument och studier under titeln 

Perspektiv  på  Röda  rummet där  bland  annat  samtida  kritik  och  recensioner  presenteras,  samt 

artiklar,  undersökningar  och  utdrag  ur  doktorsavhandlingar  av  forskare  såsom  Carl  Reinhold 

Smedmark, Sven-Gustaf Edqvist, Göran Printz-Påhlson och Eric O. Johannesson.

Claes Ahlunds Medusas huvud går igenom litteratur utifrån tematiken dekadens och fin-de-siècle 

under det svenska sekelskiftet,22 och i Ulf Olssons Jag blir galen undersöks tematiken galenskap i 

relation till Strindbergs person, författarskap och verk, samt den samtida kritiken av Strindberg.23 

Olsson  beskriver  sin  bok  som ”politisk”  i  undersökandet  av  ”relationen  mellan  vansinnet  och 

litteraturen som ett politiskt förhållande”.24

Jag vill, som Olsson uppmanar till i sin forskning om galenskapen, utgå ifrån litteraturvetare som 

”´humanister´ vilka läser Strindbergs verk och inte hans person”.25 Jag ser i forskningen, liksom 

Olsson i kritiken om Strindberg en problematik när ”den litterära texten identifieras omedelbart med 

den upphovsman vilken anges på titelsidan”.26 Olsson menar att bilden av Strindberg som galen och 

sjuk uppkom genom sammansmältningen av författare och verk.27 Olsson menar alltså att genom att 

binda de litterära verken så hårt till författarens person, ”genom att ständigt hänvisa läsningarna av 

texterna till förklaringar av hans personlighetstyp”, så stänger kritiken ute andra läsarter och gör det 

inte möjligt för andra tolkningar att framträda.28

20 Westerström, Jenny, Klara var inte Paris: bohemliv under två sekler, Stockholm, Carlsson, 2006
21 Kjellén, Alf, Flanören och hans storstadsvärld: Synpunkter på ett litterärt motiv, Stockholm, Almqvist & Wiksell 

International, 1985
22 Ahlund, Claes, Medusas huvud: Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa, Stockholm, Almqvist  & Wiksell 

International, 1994
23 Olsson, Ulf, Jag blir galen: Strindberg, vansinnet och vetenskapen, Eslöv, B. Östlings bokförl. Symposion, 2002
24 Ibid., s. 7.
25 Ibid., s. 9.
26 Ibid., s. 78.
27 Ibid.
28 Ibid., s. 92.
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Jag vill närma mig texten genom en metod som Hans-Georg Gadamer använder sig av i sin 

hermeneutik då han talar om en ”oöverstiglig åtskillnad mellan uttolkaren och författaren som är 

given i och med det historiska avståndet”. Han menar att ”varje tid måste förstå en traderad text på 

sitt  sätt”  eftersom ”en  texts  verkliga  mening,  såsom den  uppfattas  av  interpreten,  är  just  inte 

beroende  av  det  tillfälliga,  som  representeras  av  författaren  och  hans  ursprungliga  publik”.29 

Gadamer skriver: ”alltid, överträffar textens mening författaren. Därför är förståelse inte enbart ett 

reproduktivt, utan alltid också ett produktivt beteende.”30

Jag  vill  mena  att  Strindbergsforskningen  uppvisar  vissa  brister  när  det  gäller  forskning och 

textbaserad analys, och som tidigare nämnt strävar denna uppsats efter att utesluta privatpersonen 

Strindberg och omständigheterna kring hans liv så mycket som möjligt. Men där emot kommer jag 

att vända mig till Strindbergs Likt och olikt 1-2 men endast använda mig av hans essäer utifrån den 

samhällskritik och kulturanalys han för som forskare eller observatör.31 I en analys som bygger på 

tidigare forskning går  det  naturligtvis  inte  att  bortse från en tidigare forskning som utgår  ifrån 

Strindberg  som  person,  och  är  djupt  rotad  i  personen  Strindberg  i  relation  till  sina  verk  och 

karaktärer,  och  det  gör  därför  mitt  önskade  genomförande  av  analysen  som  skild  från 

Strindbergspersonen mycket svåruppnåeligt.

Det  finns  en  problematik  i  ordvalet konstnärskap som  här  behöver  redogöras  för.  Den 

tidshistoriska skillnaden gör att definitionen och uppfattningen av till exempel olika yrkesgrupper 

kan skilja sig åt mellan en läsare i romanens samtid och en i dagens samhälle. Hur det såg ut i  

romanens samtid är svårt att helt återskapa, men att anta att skillnaden mellan en konstnär och en 

litteratör möjligen var större än idag är en möjlighet. Romanens undertitel: skildringar ur artist-och 

[min understrykning] författarlivet, visar på en sådan skillnad. Jag har dock här valt att föra dem 

samman under en gemensam konstnärstitel och att trots problematiken ändå använda ett gemensamt 

ord för dessa yrkesgrupper. Detta av den enkla anledningen att Arvid Falk känner samhörighet med 

de andra konstnärerna, han ser sig som en del av detta konstnärskotteri. De delar samma strävan och 

livssituation. Även Conny Svensson har tidigare tänkt i samma banor och skriver i sin bok: 

Än tydligare hade parallellen varit [mellan romanen  Manette Salomons karaktär Coriolis och Arvid Falk] om 

Strindberg  låtit  Falk  uppträda  som  målare  istället  för  litteratör.  Helt  orimligt  är  inte  den  tanken.  Göran  

Söderström har visat, att skildringarna ur artistbohemen enligt  de ursprungliga planerna skulle ha fått större  

29 Gadamer, Hans-Georg, ”Tidsavstånd, verkningshistoria och tillämpning i hermeneutiken”, i Hermeneutik: en  
antologi, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1977, s. 93.

30 Ibid.
31 Strindberg, August, Likt och olikt 1-2 samt uppsatser och tidningsartiklar 1884- 1890, i August Strindbergs Samlade 

Verk nr. 17, Stockholm, Norstedts, 2003

6



utrymme. I strukna partier av Röda rummet omtalas också målardrömmar hos huvudpersonen.32

Jag  vill  understryka  att  uppsatsen  varken  ämnar  framlägga  världsligt  konkreta  svar  eller  en 

allmängiltig sanning, utan endast syftar till att lyfta fram en individs tolkning. Viktigt är även att  

påminna om varje individs förförståelse och dess  viktiga roll även i det analytiska arbetet.  Med 

denna uppsats ger jag endast en ingång till dessa företeelser som ju var för sig är djupt förankrade i 

forskningen. Men en ingång är en oundviklig början och en inledning.

1.4. Ingång till hermeneutik som litteratursyn och analytiskt

tillvägagångssätt

Hermeneutiken,  med  rötter  i  filosofin,33 började  formas  när  Wilhelm  Dilthey  (1833-1911) 

ifrågasatte humaniorans positivistiska tillvägagångssätt. Han hade uppmärksammat det väsentliga: 

forskning  inom humaniora  skiljer  sig  från  den  inom naturvetenskapen.  Den  senare  bygger  på 

naturgivna orsakssamband, medan den förra behandlar företeelser som är skapade av människan. 

Han menade att humanioran inte endast kan söka efter orsaksförklaringar, utan även måste leta efter 

ändamålsförklaringar.  Den  nya  förståelseprocessen  beskrev  Dilthey  som  tolkning,  eller 

hermeneutik.34

Anna  Nordlund  förklarar  hur  Hans-Georg  Gadamer  (1900-2001)  sedan  vidareutvecklade 

hermeneutiken.  ”En  hermeneutisk  litteratursyn  går  ut  på  att  litteraturtolkning  är  en  oavslutad 

process  av  frågor  och  svar  mellan  uttolkare  och  text,  som  successivt  utvidgar  uttolkarens 

förståelsehorisont”. Denna hermeneutiska term syftar på ”gränserna för en individs kunskaper och 

insikter” och ses som ”beroende av individens medvetna och omedvetna erfarenheter, uppfattningar, 

hållningar och fördomar”, vilket i sin tur går under termen förförståelse.35

Nordlund beskriver hur den hermeneutiska analysen går till: ”Uttolkaren ställer frågor till texten, 

beroende av det sammanhang uttolkaren lever i. Texten svarar utifrån det sammanhang som rådde 

då  det  [sic!]  skapades.  Svaren  leder  till  nya  frågeställningar  hos  uttolkaren.  Efterhand  dras 

uttolkaren djupare in i  texten och nya frågor väcks. Därmed uppnås en högre förståelse av den 

32 Svensson, s. 77.
33 Läs mer om hermeneutikens utveckling i Hermeneutik: en antologi
34 Nordlund, s.32-33.
35 Ibid.
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tolkade  texten”.36 Samma förståelseprocess  som Nordlund talar  om beskrivs  i  Hermeneutik:  en 

antologi som en aldrig upphörande process ”som sätts igång av min ´fråga´ till det litterära verket 

[…], verkets av frågan betingade ´svar´, som kan leda till ny kunskap, ny erfarenhet och därmed 

nya ´frågor´”.37 Dessa frågor och svar som leder till nya frågor benämns som den hermeneutiska 

cirkeln eller den hermeneutiska spiralen.38

Gadamer beskriver även ”den hermeneutiska regeln” som essentiell och menar att ”man måste 

förstå helheten ur det enskilda och det enskilda ur helheten”.39

2. Analys

2.1. Status och Strävan – en relation av bortval

Röda rummet täcker den mest synliga perioden av strävan i Arvid Falks liv. Perioden inleds den dag 

då Falk avsäger sig titeln som häradshövding med förklaringen att han ”idag brutit med mitt förra 

och övergivit ämbetsmannabanan; nu vill jag blott tillägga att jag ämnar bli litteratör!” (Strindberg, 

s.  11),  och avslutas med undertrycket  av de upproriska känslorna och avståndstagandet  från de 

litterära ambitionerna när han gör ”sitt återinträde i det civiliserade samhället” (Strindberg, s. 268).

När vi möter Arvid Falk på Mosebacke torg är det första vi ser hans samhällsvy i fågelperspektiv. 

Det andra vi möts av är hans strävan. Hans passionerade strävan som har fått honom att lämna den 

förutbestämda stig han vandrat, en stig som av andra anses inge både ära och makt (Strindberg, s. 

11). Falk vänder sig till litteratören Struve för vägledning att inleda sin nya bana, men Struve förstår 

sig inte på  Falks val och nedstigandet i rang och status. Falk där emot är självsäker: ”Ära, åt dem 

som hava tillvällat sig makten, och makten åt de hänsynslösa” (Strindberg, s. 11). Men eftersom han 

är mitt uppe i passionen med ögonen på horisonten märker han inte Struves oförmåga att dölja ”en 

viss förnöjelse över att få en olyckskamrat” (Strindberg, s. 11).

Man vill  veta vad Falk egentligen strävar efter  i  sitt  brytande med den tidigare,  säkrare och 

36 Nordlund, s. 32-33.
37 Engdahl, s.10.
38 Nordlund, s. 32-33.
39 Gadamer, s. 88.
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tryggare banan, och varför han gör ”som så många andra skeppsbrutna: jag kastar mig i armarne på 

litteraturen!” (Strindberg, s. 17), trots Struves spådomslika varning:

Kära bror, du har icke lärt dig livets konst ännu; du skall se huru svårt det är att få ett bröd först, och se huru  

småninom det blir livets huvudsak. Man arbetar för att få bröd och man äter sitt bröd för att kunna arbeta ihop  

mera bröd för att kunna arbeta! Tro mig, jag har hustru och barn och jag vet vad det vill säga. Man måste lämpa 

sig  efter  förhållandena,  ser  du.  Man  måste  lämpa  sig!  Och  du  vet  inte  hurudan  en  litteratörs  ställning  är.  

Litteratören står utom samhället!.

(Strindberg, s. 17)

Falk svarar: ”Nå väl det är straffet,  när han vill ställa sig över samhället! För övrigt avskyr jag 

samhället, ty det vilar ej på fritt fördrag, det är en vävnad av lögn – och jag flyr det med nöje!”  

(Strindberg, s. 17). Av dessa inledande repliker går att se att det som Falk i sitt val strävar efter är  

rättvisa, sanning, meningsfullhet, och flykt från det samhälle han avskyr.

När Arvid Falk avsäger sig sin höga status för att fly denna ”vävnad av lögn” (Strindberg, s. 17) 

som han varit en del av avsäger han sig även ett statusladdat namn och en titel: ”extra ordinarie 

notarie […] har jag med idag upphört att vara och är endast Herr Falk” (Strindberg, s. 10).

Intressant  att  fundera  över  är  på  vilket  sätt  individen  hanterar  sin  strävan  i  förhållande  till 

samhället. Hos Falk finns det ett tydligt ställningstagande i de bortval han gör. Med bortval menar 

jag ett  avståndstagande som ett  medvetet  val.  Falk  väljer  bort  sitt  yrke  för  att  yrkesvärlden är 

orättvis  och meningslös  och ämnar i  stället  bli  litteratör.  Han väljer  bort  samhället  som är  ”en 

vävnad av lögn” för att placera sig utom samhället. Och han har härmed genom sin strävan gjort två 

bortval – ämbetsmannabanan, och samhället. Och därmed även det som han skulle ha fått om han 

inte gjort dessa val: pengar, makt, en titel och hög status.

Liknande val görs på grund av konstnärssträvan av Rehnhjelm, som av sin före detta förmögna 

far blivit placerad att  studera lantbruksbokhålleri på Handelsinsistutet  för att  bli förvaltare.  Han 

avskyr sina studier (Strindberg, s. 37) och spenderar den mesta tiden ute i konstnärskollektivet tills  

att han plötsligt en dag når insikten att han vill söka anställning vid teatern (Strindberg, s. 144).

Men även något annat inträffar som leder till Falks ifrågasättande av samhället. Hans bror nekar 

honom sin del av fadersarvet. Arvid Falk och hans femton år äldre bror Carl Nicolaus Falk växte 

tack  vare  sin  far,  ”kramhandlaren,  en  av  Borgerskapets  femtio  äldste  och  kaptenen  vid 

Borgerskapets  infanteri,  Kyrkorådet  och  Ledamoten  av  direktionen  för  Stockholms  Stads 

Brandförsäkringskontor”,  upp  i  borgarklassen  (Strindberg,  s.  19).  Men  åldersskillnaden  mellan 

Arvid och Carl har skapat en maktskillnad dem emellan, Carl har blivit som en styvfar för Arvid 
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(Strindberg, s. 27) och Arvid ses dessutom av brodern som av ”försynt och timid natur” (Strindberg, 

s. 21). Det är detta som leder till att Carl kan lura Arvid på sin del av arvet i romanens andra kapitel 

”Bröder emellan” (Strindberg,  s.  19-26).  Och således har  Arvid Falk inget  mer att  förlora,  han 

börjar sin vandring ut mot landet.

Av nämnandet av bröderna Falks borgerliga uppväxt kan man anta att Arvid Falk har haft hela 

sin framtid utstakad för sig, han nämner sina studieår (Strindberg, s. 23) och vi vet att han haft ett 

yrke och en titel av högre rang. I Likt och olikt skriver Strindberg om konstnärens kännetecken och 

roll i samhället.40 Han menar att ”konstnärsdriften kan uppträda så våldsamt att den individ som 

behärskas av densamma kan lida allt,  nöd, förödmjukelser, bryta alla band, och till och med gå 

under för att få uppfylla den”. I och med Arvid Falks bortval och hans vandring ut ur samhället 

lämnar han den borgerliga, utlagda vägen, för att låta instinkten föra honom framåt.

2.2. Stad till landsbygd, utanförskap och gemenskap – 1800-talets 

konstnärsproblematik

Man skulle kunna se maktorättvisan mellan bröderna i ovanstående scen som den slutliga faktorn 

till att Arvid Falk beger sig ut ur staden, det är nämligen efter denna scen som han nedstämd och 

missnöjd  med  sig  själv,  brodern  och  sin  arbetslöshet  vandrar  gatorna  fram.  ”Under  ganska 

obehagliga funderingar” och ”utan mål” börjar han närma sig utkanten av staden där ”träkåkar 

efterträdde stenhusen” och ”illa klädda människor kastade misstänksamma blickar på den snyggt 

klädde personen” (Strindberg, s. 27). Han går över Humlegården där korna betar och vidare ut på 

landet. Och det är här, utanför staden, som Arvid Falk plötsligt känner sig fri, ”trotsigt fri, ty det var  

en  frihet  som  han  med  rätt  stor  uppoffring  erövrat”  (Strindberg,  s.  28). I  sin  sociala  och 

kulturpolitiska  essäsamling  Likt  och  olikt skriver  Strindberg  att  det  hos  kulturmänniskan  ”efter 

långa tidevarv av frivillig eller ofrivillig lögn, av förkonstling i seder och språk” vaknar en ”yrvaken 

lusta att få riva av sig kläderna och gå naken”, ”att få vara ett lyckligt och muntert djur!” och kanske 

är det denna ”livsglädje” som Strindberg skriver om som efter en så lång tid av meningslöst arbete 

och lögner drabbar Falk när han lämnar stadens falskhet och hamnar i landsbygdens naturlighet.41

Nära  förbundet  med  Arvid  Falk  och  de  övriga  karaktärerna,  som  han  sedan  möter  i 

40 Strindberg,  Likt och olikt, s. 45.
41 Ibid., s. 84.

10



konstnärskollektivet i Lill-Jans, är just samhället. Deras avståndstagande är fortfarande beroende av 

det som förskjuts. Vare sig de vill det eller inte är det i samhället de tar sitt avstamp, och det är där 

de kan uppnå sin konstnärssträvan. Men inledningsvis är de kanske ovetande, uppfyllda av samma 

glöd som Arvid Falk. Falks bortval av samhället speglas även bildligt och konkret när han börjar sin 

vandring ut ur staden, och staden blir här en symbol för samhället.

För att på ett djupare plan kunna förstå konstnärerna krävs en viss kartläggning av den historiska 

kontexten. Hur ser konstnärsproblematiken ut på 1800-talet? 1800-talets författarroller har historiskt 

sett fått olika benämningar utifrån de tendenser de rört sig kring. En sådan roll innehar bohemen. En 

annan  är  flanören  och  ytterligare  en  är  dekadenten.  Dessa  grupper  har  vanligtvis  bestått  av 

konstnärer och författare. Nedan skall dessa grupper diskuteras.

Under senare delen av 1800-talet flyttar många människor in till staden och de stora städerna 

växer  markant.  Bernt  Olsson  och  Ingemar  Algulin  förklarar  hur  författare  ”i  stor  utsträckning 

tenderar att dra sig alltmer utåt till en social periferi av bohemiska kotterier”.42 I staden är man 

ensam. Som Claes Ahlund påstår i sin analys av Gustaf af Geijerstams roman  Medusas huvud är 

staden  ”det  nya,  det  obegripliga,  det  kakofoniska  larmet,  vari  den  enskildes  stämma  spårlöst 

försvinner”.43

Bohemen definieras som en ”benämning på en subkultur inom marginalgrupper som ägnar sig åt 

konstnärlig aktivitet. Bohemens värderingar utmärker sig för antiborgerlighet och antiutilism, hans 

livsstil  är  starkt  individualistisk  och  avvikande  från  det  vedertagna”.44 Och  bilden  av 

konstnärsbohemen  som en  outsider  är  kanske  en  väl  förankrad  liknelse,  men  för  bohemen  är 

gemenskapen viktigare än ensamheten.45 Litteraturforskaren Jenny Westerström menar att drömmen 

”om den glada gemenskapen som bot för eller motvikt till  denna ensamhet är en av de viktiga 

drivkrafterna i alla bohemiska kretsar”.46 Bohemerna står utanför samhället,  är vad man numera 

skulle kalla för outsiders, men de är tillsammans, och i romanen visar sig detta rent geografiskt i det  

att bohemkotteriet ligger utanför staden, utanför samhället. Romanen ger en idyllisk skildring av 

kollektivet  som visar  på  att  kunna  ”andas  fritt”.47 Om den  ensamma,  ensliga  och  utomstående 

individen  är  en  sida  av  bohemen  så  är  gruppkänslan  och  kollektivet  en  andra.  Kanske  finns 

kollektivet där som en motpol till det ensamma skapandet i konstnärslivet.

I sin bok Åttitalet och konstnärsromanen undersöker Conny Svensson relationerna mellan Röda 

42 Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i världen, Stockholm, Norstedts, 1995, s. 407.
43 Ahlund, s. 118.
44 Svensson, s. 21. Citerar och diskuterar utifrån Helmut Kreuzer.
45 Westerström, s. 74.
46 Ibid., s. 74.
47 Ibid., s. 96.
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rummet och  den  franska  konstnärsromanen.  Han  drar  tydliga  paralleller  till  tidigare  franska 

konstnärsromaner och bohemskildringar, bland annat menar han att bröderna Goncourts  Manette  

Salomon  och Röda rummet  liknar  varandra  genom miljön som är  ”delvis  densamma med sina 

bohemiska  bostäder  och  ateljéer,  kaféer  och  restauranter  [sic!], utställningslokaler  men  också 

idylliska tillflyktsorter utanför staden”.48 I  Röda rummet återfinns en sådan bohemmiljö i den så 

viktiga mötesplatsen Berns Salong där ”skaror av ungkarlar” möts efter att ha ”flytt den ensliga 

kammaren eller vindskupan för att få sitt i ljus och värme och träffa en mänsklig varelse att samtala 

med” (Strindberg, s. 73). Dessa unga män har sökt ett ”samtalsrum” och ett ”samlingsrum” där de 

med all  säkerhet  kan ”leta  upp en bekant”,  gemenskapen fungerar  som en slags  trygghet,  och 

samtalen,  musiken,  punschen  och  tobaken  blir  således  en  del  ”i  stockholmarens  aftondiet” 

(Strindberg s.  73). Beskrivningen av denna samlingsplats ger en bild av ett  kafé där ensamma, 

fattiga,  unga män,  kan träffa  andra  människor  i  samma situation  för  att  samtala,  äta  och supa 

tillsammans. Om bohemernas kafén säger Westerström att ”det är där man äter och dricker, agerar, 

umgås, har sin mottagning, skapar sin konst och estetiserar över den eller eventuellt bara uppehåller 

sig för att få lite värme eller tak över huvudet”.49

Claes  Ahlund  har  noterat  att  Strindberg  ”visserligen  om  och  om  igen  formulerar  sitt 

avståndstagande från samtidens dekadens, men sällan eller aldrig tvivlar på sin egen förmåga att 

övervinna den och som fascineras av tanken att han är en nydanare i kaotisk brytningstid”,50 och 

trots de av Ahlund nämnda avståndstagandena, och de många tydligt synbara skillnaderna, tycker 

jag mig se viss dekadenstematik i  Röda rummet. Framför allt i den mycket viktiga staden och de 

ambivalenta känslor som dekadenterna och romankaraktärerna har gentemot den.

Det  finns  en  mycket  tydlig  naturförsköning  i  Röda  rummet  som  går  att  återfinna  i 

konstnärskotteriets dragning till landsbygden. När Falk först kommer utanför staden i riktning mot 

Lill-Jans blir han åter som ett barn, han känner sig ”föryngrad” som en ”skolkande skolpojke” och 

”vid tanken att fritt och efter behag få umgås med naturen som han förstod bättre än han förstod 

människorna” blir han ”glad och all ofrid försvann ur hans sinne; och han steg upp för att fortsätta 

sin väg ändå längre utom staden” (Strindberg, s. 28). Men i motsats till försköningen av det naiva 

naturbarnet menar Kjellén att det i dekadensens ”ställningstagande för det artificiella” ligger en 

”stark reaktion mot primitivismen”.51 Han påpekar att ”dekadensens företrädare kämpade för ett 

slags förfinad, för att ej säga raffinerad civilisation”.52 Mot slutet av sekelskiftet kom dekadensen att 

48 Svensson, s. 67.
49 Westerström, s. 79.
50 Ahlund, s. 15.
51 Kjellén, s. 80.
52 Ibid.

12



utvecklas  mot  ”allt  starkare  morbiditet  och  sensualism”,53 och  mycket  av  dekadensens  tidigare 

tematik hör naturligtvis inte hemma i Röda rummet. Men vissa tendenser går att återfinna och liknas 

vid företeelser i romanen.

I sin bok  Medusas huvud: dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa  förklarar Ahlund att 

”motsättningen landsbygd-storstad är  som bekant väsentlig  för hela 1800-talets  litteratur.  Under 

1880-talets  rousseauanska  entusiasm  hade  Strindberg,  Geijerstam,  Victoria  Benedictsson  m.fl. 

idealiserat  lantlivet  på den fördärvliga  storstadstillvarons  bekostnad”,  men Ahlund menar  att  vi 

under 1800-talet allt oftare möter ”en kraftig stegring av avståndstagandet från staden. Inte bara 

med misstro, utan med ångest betraktar man nu det moderna hektiska storstadslivet, som likafullt 

utövar en svåremotståndlig lockelse”.54

Kjellén förklarar hur vissa författare spekulerat ”närmare om storstadens ur moralisk synpunkt 

giftfyllda atmosfär, på samma gång lockande och skrämmande”.55 I ett sent skede sitter Falk med 

två skandalskrivare, kollegor, och super på en krog. ”Det flöt som etter i hans ådror, ty han var icke 

van  vid  starka  drycker  på  förmiddagen;  men  han  erfor  ett  underligt  välbehag  i  matoset  och 

flugsurret och doften av den halvruttna blombuketten som stod bredvid den smutsiga bordsyrtuten” 

(Strindberg,  s.  253).  Denna bild  är  en stark kontrast  till  den tidigare fria,  idylliska tillvaron på 

landet, detta är en stadsbild, skrämmande men samtidigt påtagligt tilldragande för Falk.

Trots den romantiska skildringen av naturen är stadens betydelse i Röda rummet mycket stor och 

allt tycks kretsa kring den. Även under de stycken där det är naturen utanför staden som skildras är 

frånvaron av staden påtaglig, framför allt i konstnärernas upprepade önskan att bege sig in dit för att 

äta och supa.

Kjellén definierar ordet dekadens ”som det samlande namnet på en rad tendenser, som utmärkte 

sekelslutet, amoralismen, dragningen mot det artificiella, den renodlade esteticismen och livsledan 

(spleen)” men understryker att  man inte bör ”glömma bort dandyismen, som spelat  en viss roll 

redan under ett tidigare skede […] men nu mot slutet av århundradet utvecklades i antiborgerlig 

riktning”.56 Kjellén  menar  att  Charles  Baudelaire  ”i  hög  grad  blev  mönstret  för  sekelskiftets 

dandyar” vars ideal följde Baudelaires då han ”lade an på en sober elegans, så långt hans kassa 

tillät”.57 Kjellén  skriver  att  det  i  Baudelaires  ”delvis  ganska  paradoxala  beskrivning  av  dandy-

idealet,  där  en  spartansk-stoisk  heroism  förenas  med  sober  elegans,  är  den  sociala  kärnan 

otvivelaktigt ett avståndstagande från den ´trivala´ borgerligheten”, men också ett avståndstagande 

53 Ibid., s. 81.
54 Ahlund s. 119
55 Kjellén, s. 81.
56 Ibid., s. 82.
57 Ibid., s. 82
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från proletariatet ”genom betonandet av elegansen”.58 Påtagliga likheter till Baudelaires dandy-ideal 

går  att  återfinna  i  Selléns  klädsnobberi.  Trots  Selléns  skulder  (Strindberg,  s.  67)  och  dåliga 

ekonomiska situation där han tvingas pantsätta strumpor och lakan för att ha råd med färg till sin 

konst (Strindberg, s. 68-69) låter han inte fattigdomen gå ut över sitt välvårdade utseende. Som 

förberedelse för dagens intåg till staden gör sig konstnärsbohemerna i ordning genom att tvätta sig 

”ute vid den gamla trädgårdsbrunnen” (Strindberg, s. 36), och där tar också förberedelserna slut, 

men inte för Sellén.

Sellén, som dock var sprätten,  hade ett  tidningspapper gömt under fållbänken ur vilket  han framtog kragar,  

manschetter och krås – allt av papper; därpå tillbragte han en lång stund på knä framför brunnsöppningen för att  

se sig knyta ett brungrönt sidenband, som han fått av en flicka, och att lägga sitt hår på ett särskilt sätt; när han  

därjämte  gnidit  av  sina  skor  med  ett  kardborrblad,  borstat  hatten  med  rockärmen,  satt  en  druvhyacint  i 

knapphålet och dragit fram sitt kanelrör [promenadkäpp] var han färdig.

(Strindberg, s. 36)

Kjellen menar att August Strindberg står ”fjärran från tidens flanörtyp, den iakttagande och ofta 

drömmande dagdrivaren” och menar att detta även gäller för hans karaktärer.59 Detta på grund av 

Strindbergs ”i grunden så aktiva natur, med sina intensiva ambitioner att gripa in i samhällslivet”.60 

Och kanske är Arvid Falk ingen renodlad flanör, men trots Kjelléns tydliga ställningstagande kan 

han inte  undgå att  belysa  vissa  tendenser,  som att  Arvid  Falk  ”någon gång” kan ”förete  vissa 

likheter  med  tidens  flanörer”,  om  bara  ”under  korta  perioder,  då  han  drabbats  av  samhällets 

orättvisor  och  råkat  in  i  ett  tillstånd  av  slapphet  och  håglöshet”  som påminner  om tidstypiska 

skildringar av flanörer med sin ”passiva och desillusionerade” tillvaro.61 Men med detta kan man se 

att Kjellén ändå anser att det i Röda rummet förekommer fragment av flanörmotiv.

Det är endast få gånger i romanen som Arvid Falks poetiska konstnärskap nämns. I stället tvingas 

han in i ett hektiskt artikelskrivande. Sellén säger om Falk: ”Det är en talang för övrigt, det var 

mycket natur i hans vers; jag läste några härom kvälln” (Strindberg, s. 68).

Det är Falk som skildras mest ingående av de konstnärssträvande. Som romanen säger skulle 

Falk  ”börja  sina  försök  hos  den  mäktige  Smith”  (Strindberg,  s.  57),  bokförläggaren,  vars 

kommersiella blick under Falks besök är riktad åt folkets ”tränktan efter religion” (Strindberg, s. 

58 Kjellén, s. 82-83.
59 Ibid., s. 178.
60 Ibid.
61 Ibid.
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60),  sin  brorsons nya  förlag,  vars  namn ska smygas in  i  en  av texterna,  samt en bok om den 

engelska drottning Elisabeth som ska anpassas till  den svenska Ulrika Eleonora, och uppmanar 

Falk att i stället omskriva dessa gamla texter. Falk känner ett starkt obehag inför detta men drivs av 

sin konstnärssträvan till att skriva under Smiths kontrakt, han har ju ändå fått jobb hos den mäktige 

förläggaren. Ett annat öde skymtar hastigt förbi när Smith nämner den förra besökaren, också en 

verspoet, som förnärmat tackat nej till förslaget.

Under arbetet med artiklarna inser Falk plötsligt ”sin oförmåga” och han känner sig ”förtvivlad, 

förnedrad! Och det var denna bana han bytt mot den andra!” (Strindberg, s. 63). Men om dessa 

känslor  är  så  genomgående,  vad är  det  då  i  grunden som håller  konstnären  kvar  i  staden,  när 

landsbygden lockar med sin vaggande kreativitet, sin inspiration och frihet?

2.3. Beroendet av borgarklass och institutioner

En mycket tydlig ambivalens och konflikt i romanen är den mellan konstnärerna och samhällets 

borgarklass.  Konfrontationen mellan borgerskapets och bohemkotteriets  värderingar har av flera 

forskare framhållits som ett centralt tema i Röda rummet.62

Ambivalensen gällande samhället, borgarklassen och institutionerna är genomgående hos dessa 

konstnärer. Å ena sidan finner vi konstnärens fria vilja, å andra sidan beroendet av att sälja sin 

konst.  ”Genombrottets  litteratur  och  konst  var  ett  viktigt  inslag  i  produktionen av en borgerlig 

offentlighet. Men priset blev för de individuella konstnärerna ofta högt – att tvingas göra tjänst i  

samhälleliga strider innebär att man gör sig tillgänglig för krafter andra än de egna”.63

I det inledande avsnittet om strävan och bortval kunde även en beskrivning av målaren Selléns 

bakgrund ha platsat.  Trots att  själva händelserna inte finns skildrade inom ramen för romanens 

händelseförlopp står Selléns bakgrund omnämnd. I stället blir Sellén en förgrundsgestalt i följande 

avsnitt.

Vi  har  tidigare  sett  problematiken  mellan  Arvid  Falks  strävan  efter  erkänt  författarskap  och 

samhällets  (omedvetna?) motarbetande.  Falk,  som ju har utbildat sig,  har inte,  till  skillnad från 

Sellén avstått från en statlig utbildning. Sellén där emot har brutit med akademien på grund av 

meningsskiljaktigheter. Sellén går emot akademien och den allmänna uppfattningen av vad konst 

62 Svensson, s. 67.
63 Olsson, s. 34. 
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bör vara genom att måla på ett nyskapande sätt,  oberoende av om han får sälja eller inte.  Han 

beskrivs även som en äkta konstnär vars motiv är ”målat med ingivelse och talang, stämningen hade 

givit färgen, och icke tvärtom” (Strindberg, s. 66). Han är nyskapande både i sin teknik och sitt val 

av motiv, det förstår vi av Lundells konstanta åsikter om hur han bör ändra tavlan för att kunna 

sälja.

- Men du får inte sälja, upptog Lundell, som var mån om kamratens ekonomiska välgång.

- Nå, så får jag leva ändå! Har jag någonsin fått sälja? Är jag sämre för det! Tror du inte att jag vet att jag skulle 

få sälja om jag ville måla som de andra; tror du inte jag kan måla lika dåligt som de! Jo, vasserra! Men jag vill  

inte!

(Strindberg, s. 67)

Strindberg skriver i  Likt och olikt att ”missförståndet mellan artisten och samhället består däri att 

artisten alltid anser, att allmänheten icke förstår hans konst. Det finns intet så bittert som att vara 

missförstådd”  han  menar  också  att  artisten  skyller  det  grymma  och  hårda  konstnärslivet  på 

”allmänhetens  obildning  och  ringa  konstförstånd”.64 Revolten  mot  samhället  är  hos  bohemerna 

genomgående. Målaren Lundell, som den konstnärsbohem han är, är inget undantag:

Därpå utgöt sig Lundell över de svåra tiderna för en artist, tog ner Akademien, och häcklade Regeringen, som 

icke gjorde något för den inhemska konsten. Han höll nu på att måla skiss till en altartavla i Träskåla men han 

var så viss på, att den icke skulle bli antagen, ty ytan intriger och relationer, kom man ingenstans. Härvid kastade 

han en forskande blick på Falks kläder för att se efter om han kunde duga till att vara en relation.

(Strindberg, s. 33)

Ambivalensen och beroendet är slående. Först häcklar han borgarklassen och vikten av att knyta 

viktiga  kontakter,  sedan  ser  han  efter  om han  själv  kan  utnyttja  Falk  på  liknande  sätt.  Sellén 

beskriver hur Lundell ”uppehöll sig rätt bra med att teckna åt illustrerade magasin och skulle nog 

oaktat  sin  obetydliga  talang  en  dag  lyckas,  genom  relationer  och  särskilt  genom  intriger” 

(Strindberg, s. 37). Lundell framstår alltså inte som någon äkta konstnär på samma sätt som Sellén 

gör.  Han  är  dessutom  mycket  mer  ambivalent  inför  borgerskapet  och  anpassar  sig  utan  att 

egentligen ifrågasätta. Även han har lämnat akademien, men inte brutit med den som Sellén, utan 

endast ”av hemliga, praktiska, skäl”, om han än ”oaktat” går omkring och berättar att även han 

brutit med den (Strindberg, s. 37).

Svensson understryker att  Sellén är ”medveten om sin talang och övertygad om att  en gång 

64 Strindberg, Likt och olikt, s. 54.
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lyckas” men samtidigt att han inte vill ”segra till priset att svika sin kallelse”65 för att som Lundell 

måla ”efter folkets smak och önskan”.66

I  sin  undersökning  av  1800-talets  konstnärsromaner  kommer  Svensson  fram  till  att  ”ett 

obligatoriskt inslag i denna typ av romaner har […] varit att återge unga artisters arga och elaka 

kommentarer  till  det  konstnärliga  etablissemangets  idéer  och  värderingar”  och  han  menar  att 

”konstakademier och professorer, kritiker och etablerade målare; dessa bildar tillsammans en liga, 

som tycks verka för att hindra de sanna talangerna”. Men Svensson menar även att det inte bara är  

kommersialismen och borgerligheten som får stå för ”konstens destruktiva motstånd”, utan även att 

det i den etablerade smaken och i traditionen finns ”ett svårt och ibland övermäktigt motstånd”.67 

Ahlund framhäver att ”sanningssökandet under 1870- och 1880-talen i första hand var en fråga om 

de institutionella och sociala lögnernas avslöjande”.68 Som vi kan se hos både Arvid och Sellén går 

denna tematik att återfinnas i deras uppror.

Hos både dekadensen och under fin-de-siècle var esteticismen en viktig komponent . Alf Kjellén 

talar om idén om ”l´art pour l´art” som en renodlad esteticism och menar här ett avskärmande av 

företeelser från ”den praktiska nyttans värld”.69 Detta går att återfinna i skulptören Olle Montanus 

självmordsbrev:

Nu kan jag analysera den mycket omtalade konstnärsdriften, eftersom jag själv varit ute för den. Den vilar ytterst 

på en bred bas av frihetsbegär, frihet från nyttigt arbete; därför har också en tysk filosof definierat det sköna = 

det onyttiga; ty om ett konstverk vill vara nyttigt, röjer en avsikt eller tendens är det fult; vidare vilar driften på  

högmod; människan vill i konsten leka Gud  

(Strindberg, s. 276)

Här kallas alltså den sköna konsten för en ”flykt från det nyttiga” (Strindberg, s. 276).

Bland det viktigaste för att lyckas i det samhälle som romankaraktärerna befolkar verkar vara 

vikten av att få sig ett namn. Detta är något som bland annat Falk konfronteras med. Förläggaren 

Smith beskrivs i femte kapitlet som en mäktig man med ett så stort inflytande, varav en del innebär 

aktier i den största dagstidningen, att han till och med utan ett bra litterärt underlag på obetydlig tid 

kan skapa  ett  namn av  en  föga  känd  författare  efter  att  bara  ha  läst  första  kapitlet  i  romanen 

(Strindberg, s. 57). Falk står inför denne med ett versmanus han ämnar inlämna:

65 Svensson, s.75.
66 Citerat av Svensson, Strindberg, Röda rummet, s. 37.
67 Svensson, s. 29.
68 Ahlund s. 184.
69 Kjellén, s. 77.
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–Mitt namn är... Falk.

– Jag har icke hört det namnet [---]  Har herrn något namn? Nej! Har herrn utmärkt sig på något sätt? Nej.

(Strindberg, s. 59)

David Gedin skriver i sin artikel ”´...och de krossade hjertan som man knackar sönder ägg!´” om 

vikten  av  att  ha  ett  namn  i  1800-talets  journalistik.70 Han  menar  att  ”namnet  är  varumärket, 

frälsningen  undan  obemärktheten  och  vägen  till  framgång”.71 Men  han noterar  även  att  det  är 

litteratörerna  som  faktiskt  har  makten  att  ”skänka  namn”,  det  vill  säga  genom  kritik  och 

recensioner,  och  att  de  själva  ”med  få  undantag”  är  ”namnlösa”.72 Röda  rummets många 

misslyckade konstnärer och litteratörer figurerar som skandalskrivare. Gedin menar att de beskrivs 

som ”avgrundsvarelser, dömda till anonymitet” som försöker ”förinta eller besudla de namn andra 

mer begåvade och ambitiösa förvärvat”.73

Sellén är trots allt självsäker, men erkänner att det kan ta lång tid att få sitt genombrott ”ehuru 

det var oändligt svårt att få ett namn utan att ha fått kungliga medaljen” (Strindberg, s. 36), vilket 

han tillslut lyckas med, han får sälja till kungen.

Svensson formulerar sig mycket insiktsfullt kring karaktärerna i  Röda rummet samt i  Manette  

Salomon och påpekar att ”Garnotelle och Lundell exemplifierar alltså den opportunistiska attityden 

i form av frivillig anpassning  till  marknadens krav. Så finns de principfasta, som söker motstå  

lockropen  från  konstens  affärsmän.  Två  varianter  av  denna  grupp  ges  av  både  Goncourt  och 

Strindberg: det är för det första de som faktiskt lyckas i sin strävan (Crescebt och Sellén), och för 

det andra de som slutligen tvingas kompromissa eller resignera (Corolis och Arvid Falk)”.74

Men det  är  tillslut  hungern som tvingar  Falk  att  fortsätta  med sitt  omskrivningsarbete.  Han 

ifrågasätter med vad han ska ”göra sitt inträde i litteraturen! Återigen vaknade högmodets djävul 

och viskade att han var en lump om han tog befattning med dessa saker, men denna röst tystades 

snart ner av en annan röst som kom från magtrakten och som åtföljdes av ovanliga sugande och 

stickande känslor” (Strindberg,  s.  64).  Kjellén belyser det naturliga i  dekadensens motstånd till 

borgarklassen med dess ”doktriner om framstegstanken, industrialismen och utilismen”, men menar 

samtidigt att den ambivalenta känslan gentemot dessa var påtaglig och att det inte alltid var lätt för 

dekadensens  författare  att  ta  ställning  till  det  industriella  som  ju  eftersträvade  det  ”bekväma 

70 Gedin, David, ”´...och de krossade hjertan som man knackar sönder ägg!´ : Litteratörerna i och kring Röda rummet”, 
i Strindbergiana, nr. 21, Stockholm, Atlantis, 2006, s. 38-49.

71 Ibid., s. 43.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Svensson, s. 76.
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artificiella paradiset”.75 Ambivalensen föds kanske genom hungern och överlevnadsdriften. Det är 

borgarklassen med sina konventioner som lockar konstnärerna ut och bort från staden, som väcker 

ilska och kamplust, men det är beroendet av den som åter kallar dem tillbaka. Konstnärerna kan inte 

frigöra sig från borgarklassens stad. Att fråga sig härnäst är vad strävan och beroendet leder fram 

till, hur den destruktiva inverkan ser ut.

2.4. Fattigdom och förvillelser

Att konstnärerna nästan varje kväll lämnar sitt lantliga konstnärskotteri för att ta sig in till staden 

måste här kopplas till stadens alla restauranger och krogar där konstnärerna äter och dricker, och här 

menas naturligtvis främst Röda rummet i  Berns Salong. Som Kjellén skriver om dekadenternas 

storstadsliv: ”dess bekvämlighet, dess artificiella karaktär, dess hektiska nöjesliv hade på dem en 

stark, många gånger förödande dragningskraft”.76

Konstnärerna  i  Röda rummet sparar  inte  sina pengar  utan lever  endast  för  dagen,  lånar  och 

pantsätter  för  att  i  slutet  av  dagen  ha  pengar  till  mat  och  sprit.  Som tidigare  citerats  ansågs 

stockholmarens aftondiet bestå av musik, punsch och tobak (Strindberg, s. 73), och Westerström 

menar  att  användningen av alkohol  är  ”central  och fatal  för  bohemen”.  Hon beskriver  hur  den 

”konstnärliga  gemenskapen firas  i  vin”,  som under  en kväll  i  Röda rummet  då de  firar  Falks, 

Montanus och Selléns framgångar, och hur ”dysterheten dränks i sprit”, som senare samma kväll.77 

Denna kväll börjar på Berns Salong klockan sju. Sellén uppmanar ”till att dricka, och han dricker 

med Falk” (Strindberg, s. 29), Olle ”dricker för Lundell”, varpå Ygberg höjer sitt glas för Sellén 

(Strindberg, s. 30). Många timmar förflyter på detta sätt och när Berns Salong slutligen stänger ger 

sig sällskapet av mot den prostituerade Marie där de kan få öl. Där dricker de och röker cigarrer och 

efter  en stund tar Rehnhjelm sitt  ölglas i  hand, håller  ett  kort  tal  med ”darrande och sluddrig” 

stämma för att  sedan slå ”ölglaset i  bordet så att  det sprack” och falla ihop sovande på soffan 

(Strindberg, s. 31-32). Efter detta börjar ”ruset […] bliva allmänt” och Lundell håller ett tal om 

”dryckenskapslasten” och när solen sedan går upp ser människorna ”ut som lik” (Strindberg, s. 33-

34).

Alkoholkonsumtionen  används  på  olika  sätt  i  romanen.  Man  kan  bland  annat  se  att 

75 Kjellén, s. 80.
76 Ibid.
77 Westerström, s. 80.
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romankaraktärerna söker dämpa sin ångest med hjälp av alkoholen. Rehnhjelms avsvimning hos 

Marie skylls på Lundell som påstås ha ”narrat honom att dricka så mycket”, men förklaringen sedan 

lyder: ”mannen var drucken, men säkert är att ingen behövde narra honom, ty han brann av ett  

ständigt begär att bedöva sin oro.” (Strindberg, s. 120).

Dekadenterna innehar en ambivalent känsla gentemot staden och har ”en strävan efter att skapa 

en alternativ existens – i regel estetisk och artificiell – utanför den förhatliga verkligheten”.78 Man 

kan se alkoholkonsumtionen i Röda rummet som en sådan. Och även se själva Röda rummet som ett 

artificiellt samhälle i sig. Men viktigt att poängtera är att den historiska kontexten kan ge en annan 

bild av alkoholkonsumtionen än den som uppsatsen här tillämpar.79

Säkerligen bringar fattigdomen oro för romankaraktärerna. För första gången i sitt liv har Falk 

inte råd med mat, och ”med vissheten härom rasade hungern fram som ett lössläppt vilddjur och rev 

honom och slet honom och jagade honom kring rummet. Han rökte den ena pipan efter den andra 

för  att  döva odjuret  men det  hjälpte  intet”  (Strindberg,  s.  65).  Hungern leder  till  ett  näst  intill 

fanatiskt tillstånd:

Nu  gick  en  trumvirvel  nere  på  kaserngården  och  han  såg  huru  gardisterna  marscherade  upp  med  sina  

kopparflaskor för att få middag; det rökte ur alla skorstenar han såg, middagsklockan ringde på Skeppsholmen, 

det fräste i grannens, poliskonstapelns, kök och stekoset trängde ut genom den öppnade farstudörren och in till  

honom; han hörde slamret av knivar och tallrikar i rummet bredvid och huru barnen läste bordsbön; stenläggarne 

nere på gatan sovo mätta sin middag på de tomma matsäcksknytena; han var så övertygad om att hela staden åt  

middag i denna stund, alla utom han ensam!

(Strindberg, s. 65)

Denna oro och ångest leder i sin tur till att Falk, som åtminstone kan kontrollera om han ämnar 

utföra ett arbete eller inte, återsänder det arbete han fått av Smith, för att sedan med lättare andning 

och ”med högmod i sitt sinne” lägga sig att svälta på soffan (Strindberg, s. 65).

Man kan här anpassa det som Carl Reinhold Smedmark sagt om Arvid Falk, visserligen med 

andra exempel, att han i ”stunder av själslig nöd” visar ”en viss benägenhet för självplågeri och 

martyrskap”.80

Ygberg, som tagit sig an det arbete Falk förkastat, uppenbarar sig en dag, blek och tärd, framför 

78 Ahlund, s. 120.
79 Tidsskillnaden påverkar synen på olika företeelser och uppfattningen av ett destruktivt och dekadent levnadssätt 
skiftar med tiden. Jag hänvisar här till  Gadamers hermeneutiska syn på tiden där skillnaden mellan författaren och 
tolkaren,  verkets  samtid och tolkarens nutid,  är  given och att  uttolkaren därmed måste utgå från sin egen tid  och  
förförståelse  i  tolkningen av  verket.  Jag understryker  alltså  att  tanken inte  är  att  fastslå  huruvida  karaktärerna  är 
destruktiva, utan på vilket sätt de framstår som det nu.
80 Smedmark, s. 87.
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Falk. Falk ifrågasätter Ygbergs övertygelse och moral, som låtit sig arbeta på ett så skandalöst sätt.  

Men Ygberg svarar att ”man måste offra allt för sin plikt! […] Det är människans största plikt att 

leva – Att  leva till  vad pris som helst!” (Strindberg,  s. 165-166).  Och ändå har han det så illa 

ekonomiskt att han endast ätit fem sockerbitar på två dagar (Strindberg, s. 169).

Falk tycks brytas ned mer och mer. Fyra månader efter romanens början finner han sig ”trött”, 

”likgiltig”, ”bitter” och ”gammal”, men framförallt ledsen över att han genom andras missaktning 

”förlorat aktningen för sig själv” (Strindberg, s. 163-164). När han en månad senare besöks av den 

nedgångna Struve, som frågar: ”Jasså, du har också blivit förstörd!”, svarar han ”Jo, det kan du lita 

på” (Strindberg, s. 180). Strindberg talar om konsten som en lek som blivit till ett yrke, och menar 

att  det  är  på  grund  av  denna  förvandling  som artistens  ”djupa  förtvivlan”  kan  födas  ”då  han 

antingen  finner  det  dåraktiga  i  sin  sysselsättning  eller  känner  sin  lust  att  leka  slås  ner  av  det 

förfärliga arbete som hans konst kräver”.81

Selléns framgång är inte evig. Hans ”högre beskyddare” avlider och med detta dras målarens 

stipendium in. Det visar sig även att Sellén under sommaren genom ”stränga studier förkovrat sin 

talang” och ingen hyllar  längre hans konst  (Strindberg,  s.  214).  Sellén fortsätter  sin kamp mot 

konventionerna ”och han for mycket illa, ty han kunde icke förmå sig måla mot sin bättre känsla” 

(Strindberg, s. 214).

Kanske är det Sellén som inspirerat Olle Montanus när han i sitt självmordsbrev skriver om 

konstnären:

Detta ständiga behov av erkännande av sitt onyttiga arbete gör honom fåfäng, orolig, och ofta djupt olycklig – 

blir han sig själv klar, upphör ofta hans produktionsförmåga och han går under, ty att återvända i oket när han en  

gång smakat friheten, det kan endast den religiöse.

(Strindberg, s. 214-215)

Selléns fortsatta aktiva val av fritt konstnärskap framför borgerskap leder honom in i en miserabel 

fattigdom där han tvingas riva upp golvplankor att  använda till  ved för att  hålla värmen. Hans 

bostad är  en  ateljé  med ”uppruttnat  golv”  och ”gisset  tak”  vars  enda  möblemang består  av en 

”trädgårdssoffa” med ”uppstående spikar” som används till säng trots att den endast når Sellén till  

knävecken, sängkläderna utgörs av ”en halv pläd, den andra hälften var pantsatt, och en portfölj, 

svällande av studier” och som toalett figurerar en vattenledningskran med avlopp (Strindberg, s. 

214-215).

Men Lundell där emot lider ingen nöd. Han ägnar sig åt porträttmåleri,  bland annat för Carl 

81  Strindberg, s.52.
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Nikolaus Falk, och är inställsam för att få ytterligare uppdrag genom honom. Han har anpassat sig  

till borgerligheten och genomgått en tydlig förändring: ”Det var verkligen Lundell, klädd som en 

kontorist, efter sista modet och med klockkedja och ring och handskar och galoscher” (Strindberg, 

s. 225). Men hans själsliga liv där emot beskrivs inte lika lyckligt. Efter att ha avslutat en session 

med Carl Nikolaus Falk blir Lundell ensam i rummet, och ”den som observerat hans ansikte nu 

skulle icke ha kunnat se hans tankar, ty han hade redan lärt sig så mycket av livets konst att han icke  

en gång anförtrodde ensamheten sina meningar, ja han fruktade till och med att meddela sig med sig 

själv!” (Strindberg, s. 226).

Falks  diktsamling blir  trots  allt  utgiven  och han blir  åter  välkomnad in  i  broderns  liv  med 

”vänliga tryckningar”, ”komplimanger” och ”råd”, han får sin framgång (Strindberg, s. 227), men 

inte  ekonomiskt,  utan  tvingas  ändå  fortsätta  skriva  för  tidningar  och  leds  tillslut  in  i 

skandalskrivarnas värld. Han faller så långt ned till botten att han tycker sig ”sitta på botten av sin 

grav”, ”hållande gravöl över sin ungdom, sina goda uppsåt och sin heder” (Strindberg, s. 257).

I det följande analyseras de slutliga konsekvenserna av karaktärernas strävan.

2.5. Galenskap eller genombrott

– Jag har aldrig annars än i dåliga pjäser sett en så hastig karaktärsutveckling som jag 

såg hos Falk den gången

(Strindberg, s. 287)

  

Det är kandidat Borg som plötsligt hämtar Falk, tar honom i armen och för honom till en segelbåt  

med destination skärgården. Man får genom brevväxling veta att Falk de ”första dagarne gick […] 

på stränderna och dårade”, samt att han försökt begå självmord genom att simma långt ut i havet  

(Strindberg, s. 261). Borg menar att Falk ”har blivit splitter galen […] Han går ibland opp i träna, 

ibland ner på sjöbotten. Det är troligen krisen – sen ska jag tala förnuft vid honom” (Strindberg, s.  

265). Han skriver också att Falk i början av vistelsen ”tycktes vara alldeles söndergången och jag 

har haft mycket besvär med att laga honom” (Strindberg, s. 260), och menar att allt detta kommer 

av Falks naturliga ”anlag för galenskap” (Strindberg, s. 266).

I  kritiken  och  omnämnandet  av  personen  August  Strindberg  finner  Ulf  Olsson  att 
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sjukdomsdiagnosen snabbt etablerades som en sanning hos både kritiker och läsare i samtiden.82 I 

detta sammanhang menar han att ”sinnessjukdomen är förbunden med upproret, med massan som 

överger  sin  identitet  som  lydig  underklass,  med  författaren  som  överger  sin  identitet  som 

underdånig skönskrivare: vansinnet inträdde när någon eller några överträdde givna gränser”.83 Han 

fortsätter: ”Men sjukdomen är likaså förbunden med den ensamme författaren som vänder sig, så 

som det tycks omgivningen, bort från världen och in i sig själv”,84 och det är i detta stadium som 

Falk finner sig själv, ”ensam nu liksom han varit hela sommaren” (Strindberg, s. 163), isolerad i 

staden utan att ha satt sin ”fot utom tullarne”85 grubblande och ensamt vandrande i mörka tankar.

Vilka metoder som Borg än använder sig av, leder de till  ett antaget tillfrisknande hos Falk. 

Brandell beskriver det som att ”varje impuls hos Falk kvävs omgående av honom själv, av Borg 

eller  berättaren”.86 Borg  förkunnar  att  ”Falk  är  frisk”,  ”återvänder  på  ämbetsmannabanan”, 

”återvänder till samhället”, ”får en social ställning” och ”blir respektabel” (Strindberg, s. 266), och 

från att  ha uppfattats som galen ses nu Arvid som återställd,  och det är  undertryckandet av de 

upproriska känslorna som anses vara själva tillfrisknandet.

I Svenssons komparativa analys av Murger och bröderna Goncourt finner han dem emellan en 

likhet i bohemtemat. I båda texterna är ”bohemeriet ett stadium som måste överges. Men medan 

Murger låter bohemerna adopteras av borgerskapet och där hälsas som förlorade söner återkomma 

till fadershuset, menar Goncourt uppenbarligen att klyftan mellan konstnär och borgare är omöjlig 

att överbygga”. Han kommer också fram till att det finns en punkt som författarna kan enas om, om 

den än bedöms olika, nämligen den att ”bohemen är innerst inne borgare”.87 Att lägga till ännu en 

bohem till denna lista, tillförs nu Arvid Falk.

Eric O. Johannesson har visat på en väsentlig skillnad mellan Falk och de övriga i romanens 

bohemkrets. Han menar att samtliga drivs av revolten mot medelklassamhället, men att där emot 

kotteriets  ”romantiska”  bohemer  revolterar  utan  ”moraliska  eller  ideella  förpliktelser”.88 

Johannesson poängterar dessa bohemers frihet som har sin grund i fattigdomen och menar att de på 

grund av pengabristen inte behöver ”hyckla eller förställa sig som andra”, och det är därför Falk 

inte kan ”finna varaktig fristad bland dem, emedan det allmännas bästa ligger honom om hjärtat.  

Han har tagit på sig den liberale individualistens uppgift att sträva för en reformering av samhället” 

82  Olsson, s. 75.
83  Ibid., s. 76.
84  Ibid.
85  Strindberg, Röda rummet, s. 165. Sagt av Ygberg, Falk medhåller.
86  Brandell s. 279
87  Svensson, s. 23.
88  Johannesson, s. 187.
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medan bohemerna inte  erkänner någon ”annan förpliktelse än mot konsten”.89

Möjligtvis är det så som Johannesson uppmärksammar, att det är Falks strävan efter sanning och 

rättvisa som gör att han inte klarar av att uppfylla sina konstnärsaspirationer, emedan Sellén inte  

bryr sig om någonting annat än det sanna i sin egen konst, och tvärt emot Falk får ett genombrott.  

Johannesson menar även att Falks ”känsla av identitet” är ”alltför bräcklig för att kunna bära en 

varaktig  konflikt”,  att  han  ”pinas  av  en  känsla  av  att  vara  avskuren  från  medmänniskornas 

gemenskap,  i  synnerhet  den egna familjens” och att  det  ”oroar  honom att  brodern  sorgset  och 

föraktfullt betraktar honom som radikal. Trots sin avsky för samhället och sin påstådda önskan att 

vända  det  ryggen  förmår  han inte  göra  det.  Han kan inte  uthärda  tanken  att  medmänniskorna 

föraktar honom”.90

För några av konstnärerna ser framtiden relativt ljus ut. Sellén, ”den sarkastiske Sellén, som så 

småningom håller på att lyckas för andra gången, sedan alla hans imitatörer först vant publiken vid 

det  nya  maneret”,  lyckas  tillslut  få  sig  ett  namn  i  utlandet,  och  därefter  även  i  hemlandet 

(Strindberg,  s.  271).  Lundell  lever  på  sitt  porträttmåleri  och  beskrivs  som  en  ”fet  epikuré” 

(Strindberg, s. 271), hans taktiska inställsamhet gentemot de verkställande direktörer han avbildar 

har gjort honom till ”agréé vid ritarakademien” och har även genom samma medel fått en tavla på 

Nationalmuseet (Strindberg, s. 286). Trots att de två står för helt olika genomföranden, den ene för 

den ihärdiga verkliga konstnärsinstinkten, den sanna nyskaparen, och den andre för den mindre 

skickliga, mer accepterande och anpassningsbara avbildaren, har de båda lyckats följa sin strävan 

till ett yrkeskap.

Men få av romanens karaktärer lyckas uppfylla sin konstnärssträvan. Struve är fortsatt ”rysligt 

förfallen” och bitter på alla som undgått förfallet (Strindberg, s. 286). Rehnhjelm som inte klarat av 

orättvisorna på teatern i X-köping har återgått till studierna och blivit ”förvaltare på ett stort bruk” 

(Strindberg, s. 286). Olle har blivit ”dyster och människofientlig” (Strindberg, s. 271) och begår 

som bekant självmord. Och Falk blir ibland ”mörk som en natt på havet och så tar han in stora 

kvantiteter starka saker, som om han ville släcka en eld eller brinna upp” (Strindberg, s. 271).

Ett mönster börjar träda fram. Hur optimistiska, eller  realistiska de än var inledningsvis, har 

nästan alla karaktärer slutat i ett mentalt  mörker, en bister verklighetssyn, depression eller  död. 

Röda  rummet  har  av  Svensson  jämförts  och  funnits  sammanlänkad  med  bokgenren 

desillusionsroman,91 som innebär utvecklingen av en människa som gradvis närmar sig en insikt om 

att ”de frihetliga och konstärliga idealen är just illusioner, som reduceras till  ornament och tom 

89  Johannesson, s. 187.
90  Ibid., s. 186.
91  Svensson, s. 83. Utifrån Georg Lucács bok Balzac und der französishe Realismus.
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retorik medan den reella makten tas över av affärsmän och spekulanter […] Ord, tankar, åsikter,  

konst; allt har blivit en vara som köps och säljs på marknaden”.92

Johannesson har i stället talat om Röda rummet i relation till den klassiska utvecklingsromanen. 

Han menar att Falk vid romanens slut har ”misslyckats både som människa och som konstnär” och 

att hans ”konstnärliga försök har varit fruktlösa emedan han inte vågat klä skott för smäleken och 

plågan som är outsiderns lott”.93 Detta kan vara en anledning till att Falk gör de avslutande valen. 

Inombords tycker han ”sig löpa som en hund i en kedja” där han går i sin nya höga hatt över gatorna 

i väntan på sitt första inträde som lärare vid flickpensionen. I ett flyktigt ögonblick ”tänker han 

allvarsamt på att sträcka ut promenaden, långt ut, ty han vet att man kommer till Lill-Jans om man 

fortsätter gatan framåt och han erinrar sig den morgonen då samma trottoar ledde honom ut från det 

samhälle han flydde till friheten, naturen – och slaveriet!” (Strindberg, s. 268). Han minns de hårda 

tiderna, och beger sig sedan in i tamburen till skolsalen, in på sin nya väg, där författardrömmarna 

inte tar någon som helst plats.

3. Diskussion – en tolkning

Först och främst frågar man sig: vad är destruktivitet, vad är destruktivt? Med ovanstående rubriker 

har  jag  listat  några  ämnesområden  som  jag  anser  påverkas  av  karaktärernas  strävan  efter 

konstnärskap,  och  emellanåt  tvärtom.  Nedan sammanfattas  utvecklingen av  romankaraktärernas 

konstnärskap i Röda rummet, och hur karaktärerna påverkas av denna utveckling.

För att följa sin strävan gör Arvid Falk inledningsvis några ödesdigra val. Han väljer att avsluta  

den yrkesmässiga bana som han påbörjat, en bana som kan ge honom makt, pengar, ära, en trygg 

framtid och en titel,  för att i stället inleda en osäker karriär, som han är medveten om kommer  

försätta honom i en situation där han placeras utanför samhället.

Rehnhjelm är en annan av konstnärerna som gjort liknande val. Vi får veta att han egentligen är 

student vid handelsinstitutet,  men istället  spenderar sin tid i konstnärskotteriets  sällskap. Senare 

lämnar han även det livet för att försöka sig på en skådespelarkarriär. Både Sellén och Lundell har  

lämnat konstakademin, om än av olika anledningar, och har kanske genom detta gjort sin framtid 

osäkrare.

92  Svensson, s. 83.
93  Johannesson, s. 195.
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Trots avståndstagandet från samhället är konstnärerna genom sina konstnärsaspirationer för evigt 

sammanlänkade med staden och samhället. Utanförskapet existerar endast i relation till det övriga 

samhället, och utan samhället kan de inte uppnå ett erkänt konstnärskap. Röda rummets karaktärer 

är likt 1800-talets bohemer outsiders, men ännu viktigare än ensamheten är för dem gemenskapen 

och närheten till andra konstnärer.

Ambivalensen  gentemot  staden  tycker  jag  mig  se  främst  i  beroendet  av  borgarklassen  som 

infinner sig på grund av konstnärernas behov av att sälja sin konst. Det är till landet konstnärerna 

beger sig för att ge uttryck för sitt skapande, men kan trots sin samhällskritik inte isolera sig helt  

från samhället med dess konventioner. Men dragningen mot staden genomsyras även av en längtan 

efter den artificiella verklighet som kommer med det vilda, underhållande storstadslivet.

Som konstnär i romanen kan man gå till väga på olika sätt för att göra det möjligt att leva av sin 

konst.  Men  vad  alla  Röda  rummets  konstnärer  tvingas  inse  är  hur  svårt  det  är  att  uppfylla 

konstnärsdrömmen.  Verkligheten  har  många  motarbetande  faktorer.  Den  största  motkraften  till 

konstnärskapet  visar  sig  utifrån  analysen  vara  konflikten  mellan  fritt  skapande,  där  några  av 

karaktärerna  är  påtagligt  nyskapande,  och  konstnärlig  och  ekonomisk  framgång.  Det  senare  är 

nämligen beroende av den borgarklass och de institutioner som konstnärerna som bekant gör uppror 

mot.

Man kan se en tydlig ekonomisk nedgång från det att romanen tar sin början. Den sorglösa,  

natursköna stämningen visar till en början inte på något själsligt eller kroppsligt svårmod. Det är på 

grund av de motarbetande krafterna,  främst de kapitalstarkas maktställning och övertag när det 

gäller  de konstnärer som får sig ett  namn och den konst som blir  publicerad och berömd, som 

konstnärerna finner det svårare och svårare att leva. Det blir en ond cirkel där de tvingas ta sig an 

allt smutsigare arbete för att ha råd med mat och husrum. Naturligtvis påverkar den ekonomiska 

nedgången karaktärerna själsligt. De blir bittra och människofientliga, sarkastiska och konservativa. 

Fattigdomen blir central och påverkar karaktärernas skapande, de tvingas anpassa sig till samhället, 

och måste  alltså  skapa det  som institutionerna  anser  passande.  Nedgången leder  även till  stora 

mängder  alkoholkonsumtion som dels fungerar  som en flykt från verkligheten. Konsekvenserna 

som blir av karaktärernas strävan efter konstnärskap har, genom deras val och de motgångar som 

möter dem, en påtaglig inverkan på deras själsliga, sociala, ekonomiska, geografiska, politiska och 

statusmässiga liv.

De val som Arvid Falk inledningsvis gör tvingar honom in i utsattheten, och slutligen gör han, 

vad jag anser vara, de motsatta valen som tillåter honom att återgå dit han hade kunnat vara om inte  

de inledande valen gjorts. Han återgår till det borgerliga livet i en trygg och åsiktslös vardag. Hans 

26



konstnärssträvan valde landsbygd, frihet och skapande, och hans destruktiva tillvaro väljer staden, 

borgerlighet, normer och undertryck av känslor.

Det  mönster  som  jag  tycker  mig  se  i  romanen  gällande  tematiken  konstnärskapet  och 

destruktiviteten, är ett sluttande plan, eller en nedåtgående spiral där konstnärskapets beroende av 

borgarklassen inte kan leda dem mot den konstnärliga frihet som konstnärerna själva strävar efter. 

Upproret  mot  samhällets  konventioner  leder  inte  Röda  rummets  karaktärer  mot  framgång, 

berömmelse, eller fri kreativitet. Snarare tvärt om.

Detta är en av anledningarna till att man kan kalla karaktärernas strävan för destruktiv. Men det 

finns konstnärer som faktiskt lyckas. Och att understryka är att varje läsare tolkar och uppfattar 

utkomsten som negativ eller positiv beroende på sin egen förförståelse.

De  olika  faktorer  som  påverkar  strävan  efter  konstnärskap,  i  min  analys  får  beroendet  av 

institutioner och borgarklassen ta mest plats, har makten att åter suga in konstnärerna i samhället, 

men det går att göras på två olika sätt. Genom misslyckandet – Arvid Falk misslyckas så grovt med 

att kunna leva endast i sin kreativitet, dras ned på botten, och tvingas alltså att åter välja samhället, 

och genom genombrottet – Sellén som så envetet hållit sig utanför på grund av samhällets bristande 

förståelse  för  den  sanna konsten,  blir  plötsligt  vida  hyllad  och placeras  således  mycket  högt  i 

samhället,  statusmässigt,  ekonomiskt  och  socialt,  härefter  faller  han  åter  ned  på  botten  men  i 

romanens avslut får vi veta att han än en gång är på väg upp. Tolkningen har härigenom utvecklats 

från att belysa endast de negativa effekter som strävan har till att visa på de konstnärer som faktiskt 

lyckas. Sedan har vi Lundell, som ständigt anpassat sig till borgarklassen, som faktiskt lyckas leva 

på sin konst, men det antyds samtidigt att han inte är i så gott skick själsligt. Och så finns det de 

som inte lyckas leva i samhället, och inte lyckas leva utanför det, och således måste sluta existera.  

Olle Montanus lämnar konflikten genom självmord.

Gällande  tematiken  konstnärskap  i  relation  till  destruktivitet  var  den  preliminära,  inledande 

tolkningen att karaktärernas strävan efter konstnärskap i  Röda rummet är destruktiv. Nu har den 

genom analysen utvecklats till att påstå att karaktärernas strävan, på grund av utomstående faktorer 

såsom beroendet av borgarklassen där misslyckandet leder in i fattigdom och därmed in i en längtan 

efter en artificiellt skapad tillvaro, blir till ett destruktivt sätt att leva, och inte att själva strävan i sig 

är destruktiv.

Efter att ha tittat på romanen i en historisk kontext vill jag påpeka att romanens karaktärer, något 

undflyende, inte vill placeras i konkreta fack, för att till exempel kallas för flanörer eller dekadenter. 

Romanen verkar snarare röra sig in i och ut ur olika tendenser och företeelser. I bredare begrepp går 

romanen att ses på som en av 1800-talets konstnärsromaner, utifrån Svenssons iakttagelser, men kan 
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inte kallas för en skildring av dekadensen eller för en roman med renodlat flanörmotiv. Däremot har 

flera forskare kallat konstnärerna för bohemer, och analysen har även visat på många likheter med 

bohemtematik.

Slutsatsen blir sammanfattningsvis att romankaraktärernas konstnärskap utvecklas från en stark 

strävan och längtan, till ett antal avgörande bortval, till ett utanförskap som drivs av behovet av 

gemenskap, till en insikt om konstnärens beroende av samhället och borgarklassen som i sin tur 

leder till kompromisser på det fria skapandets bekostnad. Konstnärerna konfronteras med fattigdom, 

längtan efter verklighetsflykt, bitterhet, död, galenskap och slutligen genombrott eller ett återinträde 

i borgarklassen och undertryck av konstnärssträvan.

Jag minns den gamla sagan om bockarna Bruse som längtar över forsen till det grönare gräset, 

och vill slutligen likna Röda rummets karaktärers strävan efter konstnärskap vid denna längtan. Den 

grönare  sidan  representerar  karaktärernas  slutliga  mål,  möjliggörandet  av  det  erkända 

konstnärskapet. Men innan de kommer fram måste de passera den strida forsen. Det är samhällets 

påverkan och destruktiviteten som möter dem i uppfyllandet av drömmen.

Något  som  mycket  påtagligt  genomsyrar  Röda  rummets  samhälle  är  hur  ekonomi  och 

pengainnehav tycks styra visioner, ambitioner, beslut och resultatet av olika händelseförlopp. Som 

tidigare nämnt ser Svensson i sin komparativa analys av  Röda rummet  och  Manette Salomon två 

sätt att hantera sin strävan i relation till detta. Det ena är ”frivillig anpassning till marknadens krav”, 

och det andra är ett principfast motstånd mot ”lockropen från konstens affärsmän”.94 Att ekonomins 

makt  över  människor  i  samhället  är  den  största  påverkande  faktorn  när  det  gäller 

konstnärsaspiration i  Röda rummet, är ytterligare en slutsats och en helhetstolkning av romanen, 

men som Westerström konstaterat är ”den glada gemenskapen” mer central hos bohemkonstnärer än 

den dystra, ensamma alienationen,95 och det är även viktigt att som Johannesson reflektera över 

fattigdomen som en del av uppfyllandet av konstnärernas strävan efter frihet.96 Slutligen vill jag 

trots allt se människans strävan efter frihet, gemenskap, och självförverkligande, som de främsta 

och odödliga instinkterna hos Röda rummets konstnärssträvande karaktärer.

94 Svensson, s. 76.
95 Westerström, s. 74.
96 Johannesson, s. 187.
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