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1. Något om relationen mellan semiotik och konstvetenskap 

Min konstvetenskapliga forskning behandlar surrealistisk fotografi 
och då särskilt Christer Strömholms fotografi. Strömholm är framför 
allt känd för sin fotografiska dokumentation av de transsexuella vid 
Place Blanche i Paris. Han har också fotograferat en hel del objet 
trouvés och konstnärsporträtt. Jag är särskilt intresserad av bilderna i 
hans böcker Poste Restante och Vännerna från Place Blanche. 

Den metod jag använder i forskningen är i huvudsak baserad på Göran 
Sonessons kultur- och bildsemiotiska forskning. Han är verksam vid 
Lunds Universitet. Sonessons bildsemiotiska forskning är 
internationellt erkänd och han har bl.a. publicerat Pictorial Concepts, 
en vitt syftande genomgång av såväl semiotik som bildsemiotik. 1/ I 
boken presenterar han också en egen bildsemiotik byggd på 
fenomenologisk grund. Han hävdar bl.a. att varseblivning såväl som 
bild fungerar efter den medicinska symptommodellen där olika 
symptom ger underlag till en diagnos och där diagnosen till sist 
sammanfaller med det totala antalet symptom. Eftersom Sonesson 
använder ett fenomenologiskt förhållningssätt i sin forskning undviker 
han den 'lingvistiska imperialism' som bl.a. Umberto Eco torgfört i 
Den frånvarande strukturen och som innebär att språket får tjäna som 
modell för bilden som betydelsefenomen. 2/ 

Den lingvistiska imperialismen innebär att bilden ses som 
konventionell på samma sätt som språket är konventionellt. Inom 



semiotiken talar man om tre teckentyper: konventionellt tecken, 
ikoniskt tecken och index. Det som skiljer teckentyperna åt är att de 
har olika relationer mellan uttrycket och innehållet. Det 
konventionella tecknets relation mellan uttryck och innehåll är inlärd 
och godtycklig. Språket är konventionellt och överenskommet. I det 
ikoniska tecknet, t.ex. bilden, är relationen baserad på intrycket av 
likhet. Index är baserat på närhet eller del/helhet, t.ex. när vi ser ett 
spår efter ett djur som ett index av djuret. 

Man har inom den lingvistiska imperialismen försökt att göra 
ikoniciteten konventionell, och följaktligen inte baserad på likhet, utan 
på inlärning och överenskommelse. Men bilden är enligt Soneson inte 
konventionell. Ett argument är att små barn som inte sett bilder förr 
direkt kan uppfatta dem. Man behöver alltså inte känna till bilder, det 
räcker med att man känner till den typ av föremål som bilden 
föreställer. Man behöver således heller inte lära sig att se bilder. En 
annan variant av lingvistisk imperialism är i de fall då språket används 
för att förklara bilder, t.ex. då Roland Barthes använder begreppet 
förankring (ancrage) och hävdar att bilden är relativt betydelselös, 
medan bildtexten däremot ger bilden en betydelse.3/ 

I min forskning använder jag mig även av teorier från semiotiker som 
Jurij Lotman, Jan Mukarovsky, Roman Jakobson och Michail Bachtin. 
Jag hävdar alltså inte originalitet i den använda begreppsapparaten. 
Snarare kan jag inom konstvetenskapen se mig som tillämpare av och 
eventuellt en popularisator av den semiotiska vetenskapen, läran om 
betydelserna. 

Men man kan dock påstå att det inte bara är fotografi jag studerar, 
utan att också semiotiken i sig är föremål för mina studier. Jag 
undersöker vad som kan sägas om konst, fotografi och bilder i 
allmänhet och i synnerhet om Christer Strömholms "mystiska" 
fotografi med hjälp av det icke-mystiska semiotiska angreppssättet. 
Min ambition är inte att med egen inlevelse tolka bilder, utan snarare 
att undersöka tolkningens möjligheter och de mekanismer som är 
tolkningens villkor. Den omskakande och förvirrande upplevelsen av 
Strömholms bilder som jag fick vid mitt första möte med dem i slutet 
av 60-talet har nu avlösts av en strävan efter att försöka klargöra hur 



bilderna fungerar. Det jag i min avhandling vill belysa är bildens och 
överhuvudtaget tecknets olika tolkningsmöjligheter som en rikedom. 
Samtidigt vill jag också betona de begränsande villkoren. 

Friedrich Engels har diskuterat dialektiken som : " en växelverkan på 
grundvalen av den i sista hand städse genombrytande ekonomiska 
nödvändigheten. " 4/ Om man inom marxismen hävdar ekonomin som 
en nödvändig förutsättning för det som studeras, eller ser det 
studerade som en spegling av ett samhälles ekonomiska förhållanden, 
så kan man inom semiotiken hävda en "semiotisk nödvändighet"; vad 
som krävs för att en betydelse ska kunna medieras. I min forskning 
vill jag hävda att också en semiotisk bestämning - i första instans - i 
motsats till Engels bestämning i sista instans, kan fokuseras. 
Semiotiken kan belysa de nödvändiga, men inte tillräckliga, 
omständigheter under vilka kommunikation äger rum. 

Varje text förutsätter vissa villkor. För språkets användning krävs t.ex. 
ett konventionellt system av tecken, ett språk, som finns utvecklat före 
vår användning det. Men villkoren är av olika slag i olika typer av 
tecken. Alla tecken är inte konventionella, som den lingvistiska 
imperialismen hävdar. I bilden är ett villkor t.ex. den ikoniska 
tecknenrelationen och regelbundenheten i en livsvärld är det som gör 
att vi kan uppfatta bilden. Ett annat kan vara konstvärldens eller den 
fotografiska världens respektive normer. 

Utan att redogöra för de grundläggande semiotiska villkoren för 
tolkningen riskerar man att glömma bort själva bildens fenomenologi 
och semiotik. Så kan ske när konstverket används till att förstå 
konstnärens biografi eller tvärtom, om förståelsen av verket sker 
genom konstnärens biografi eller samhället. Verket tolkas genom att 
samhälle och biografi omedierat överförs till verket. Men bildens och 
konstens omedelbara grund är varken samhället eller konstnären. 
Tolkning måste i första hand ha bäring på själva bilden för att inte vad 
jag kallar lingvistisk imperialism ska osynliggöra bildupplevelsen. 
Förutom bilden som studeras finns ofta textdokument att tillgå i den 
konstvetenskapliga forskningen, men det är inte helt säkert att sådana 
oförmedlat ska användas i tolkningen. En ensidig undersökning av 
kontexten kan resultera i att bilden framträder, men bara som ett 



tomrum. Som om en bild inte hade någon egen betydelse utan bara 
suger upp betydelse från kontext, från upphovsman eller samhälle. Det 
är inte säkert att andra (mer lättolkade) texter ska användas för att 
tolka svårtolkade bilder eller konstverk. Det är t.ex. inte säkert att en 
konstnär som intervjuas ger korrekta uppgifter om sin konst, istället 
kan han vilja vinkla eller förstora sin egen roll. Som konstvetare bör 
det vara bilden vi i första hand studerar. Göran Sonesson har hävdat 
att "varje kontext inte är något annat än en annan text". 5/ Begreppet 
text kan här uppfattas i semiotisk mening, dvs. i vidare bemärkelse än 
bara språklig text. Bilder och andra typer tecken, eller det som kan 
förstås inom en kultur, kan inom semiotiken vara text. 

Med en språklig text kan forskaren röra sig åt två håll. Dels mot 
språkets struktur i generell mening, dels mot det oupprepbara, mot 
texthändelsen i ett specifikt yttrande. 6/ På motsvarande sätt kan man i 
bild- eller konststudier studera bilden essentialistiskt, som fenomen i 
generella termer bortom tid och rum, individ och epok. Men 
semiotiken kan också ha något att säga om bilden eller konsten i sitt 
kontextuella sammanhang, om sociala aspekter av kommunikation, 
om diskurs eller om det specifika verkets dialogiska relation till 
sändare och mottagare eller till andra bilder. Jag strävar i min 
forskning efter en spänning mellan å ena sidan konstvetenskap som ett 
ämne som studerar specifika konstverk och å andra sidan semiotik 
som kommenterar generella betydelseprocesser. Medan 
bildsemiotiken måste gå till den partikulära bilden och genomföra 
bildanalyser för att pröva och revidera sin teori, så bör 
konstvetenskapen gå till semiotiken för att grunda konststudierna i en 
vetenskap. På samma sätt menar jag bör litteraturvetenskapen 
förankras i lingvistiken. 

Just på grund av bildens och konstens dialogicitet borde vår förståelse 
av en bild vara vidare än konstnärens intention. Den borde innehålla 
fler perspektiv. Vi bör skilja mellan preferred reading (gynnad 
tolkning) av ett verk och not-preferred reading (icke-gynnad tolkning). 
7/ I den meningen är semiotiken de olika perspektivens perspektiv. 
Alltså är semiotiken inte bara ett perspektiv bland andra. Den befinner 
sig i en annan värld, en metavärld, som kommenterar de andra 
perspektiven. 



Mot bakgrund av ovanstående tänker jag försöka diskutera 
konstnärspersonlighetens och kontextens betydelse när det gäller 
Christer Strömholm och hans fotografi. 

  

2. Bildjaget - personligheten i bilden 

I Poste Restante finns en text där Christer Strömholm berättar om sitt 
liv med början i barndomen och faderns självmord. Han nämner att 
han varit med i den nazistiska organisationen Nordisk Ungdom. 
Strömholm berättar också om sin verksamhet i de olika krigen. 8/ 
Överhuvudtaget så är Strömholms bilder mycket ofta sammansatta 
med biografiska uppgifter. En av sina utställningar kallade Strömholm 
Privata bilder och den första boken heter Till minnet av mig själv. 

Peter Weiss påpekar att bokens titel Till minnet av mig själv säger att 
fotografering för Strömholm är som att skriva dagbok. 9/ Också 
fotografen själv har uttryckt samma tanke. Han skriver: "...att arbeta 
med fotografisk bild är för mig ETT SÄTT ATT LEVA. När jag 
tänker efter, och tittar noga på mina bilder så är de ALLA, på sitt 
speciella sätt, ingenting annat än SJÄLVPORTRÄTT, en del av mitt 
liv."10/ 

Strömholm och andra betonar alltså starkt personlighetens roll i hans 
fotografi. Men en reflexion över personlighetens villkor i viss 
konstnärlig verksamhet klargör emellertid en komplexitet som snarare 
separerar än förenar personligheten. En romanförfattare är inte 
entydigt identisk med berättaren eller hjälten i sitt verk. I viss fotografi 
finns på liknande sätt en skillnad mellan fotografens plats och bildens 
utsägelseposition eller med ett begrepp som är mer adekvat för bild, 
synvinkel. Den som fotograferar är inte samma person som vad jag 
kallar "bildjaget". Såväl romanens som bildens jag är fiktiva. 

Med begreppet bildjag menar jag en position i bilden som kan intas av 
såväl sändare som betraktare. Bildjaget är den som ser det som bilden 
visar och är följaktligen osynlig i bilden, men ofta bildens viktigaste 
person. Det är alltså inte någon i bilden avbildad person. Bildjaget är i 



Strömholms bilder ofta en persona som upplever främlingsskap och är 
isolerad från den vanliga livsvärlden som vi i en kultur är delaktiga i. 
De flesta av Strömholms bilder visar bildjagets begränsade utblick och 
svårigheten med att skönja de föremål som kan framträda. Utblicken 
begränsas av galler, tyger, murar, glasrutor, skärmar och masker som 
förhindrar gripbarhet och tydlighet och understryker objektets 
isolering och döljande. Bildjaget är en dramatiserad eller en 
idealiserad personlighet. I några bilder av Strömholm finns verkligen 
en betraktare avbildad, t.ex. i bilden av ormkvinnan i lådan som 
betraktas av en man. Men i de allra flesta bilder är betraktaren 
utflyttad från det avbildade rummet till bildens referentiella rum, det 
rum som tänkes omge bilden. Betraktaren i bilden med ormkvinnan i 
lådan har blivit ett i bilden osynligt bildjag. 

Att fotograf och bildjag är delade framgår tydligt av följande citat. 
Strömholm beskriver delar av fotografens utrustning: 

Man kan nog säga att mitt sätt att fotografera är beroende av den 
enkla men effektiva kamerautrustningen. /.../ Min grundutrustning 
består av en Leica M4 och två objektiv, 35 mm och 50 mm. Vid behov 
ett extra kamerahus. ���Dessutom exponeringsmätare, anteckningsbok, 
penna, en liten bandspelare, mitt lilla bröststativ, som hänger runt 
halsen, och tio rullar film. Allt detta ryms i fickorna på min jacka eller 
rock." 11/ Strömholm fortsätter med att berätta om fotovästens 
fördelar och vikten av att använda en anteckningsbok. "Det ska vara 
en som ser permanent ut med styva pärmar." 12/ Vidare diskuterar 
han fördelen med att använda bandspelare vid tagningen och vilken 
typ av bandspelare som passar bäst. 

Citatet avser att bestyrka att Strömholm fungerar instrumentellt och 
sakligt i tagningssituationen. Under tagningen kan denne inte uppleva 
den isolering och alienation som bildjaget upplever i bilderna eftersom 
fotografen måste göra funktionella och tekniska överväganden vid 
tagningen. En mängd beslut måste fattas för att bilden ska kunna 
realiseras och dessa beslut äger rum i fotografens värld, som inte är 
samma värld som bildens isolerade och alienerade position. Att 
förverkliga bilden kräver överblick över situationen och en funktionell 
attityd. Fotografen och parisvandraren Strömholm har alla synvinklar 



tillgängliga på sina vandringar och kan välja att se objektet från ett 
flertal olika håll. Han vet mer än man kan veta i det begränsade 
perspektivet som hans persona eller bildjag intar, det perspektiv 
betraktaren senare måste inta. Fotografen är snarare dramaturg, 
tekniker och scenograf än aktör i dramat. Han står utanför och 
dirigerar aktörerna och skapar ett lämpligt rum som scen. Detta visar 
att fotografen och bildjaget är två olika personer. Fotografen 
iscensätter i sina bilder en radikal individualitet som är något annat än 
rollen som fotograf. Strömholms personlighet kan alltså inte 
oförmedlat överföras till hans bilder. 

Vi kan alltså laborera med minst två sändare. Å ena sidan fotografen 
Strömholm och å andra sidan vad jag skulle vilja kalla den emotive 
sändaren, den persona som tänkes uppleva isolering och främlingskap. 
Varken privatpersonen Strömholm eller fotografen sammanfaller med 
bildens persona eller vad jag kallar bildjag. Istället tycks det vara så 
att fotografen skapar en persona som är en fiktion, precis som 
författaren skapar en hjälte eller ett diktjag. 

  

3. Sändaren och mottagaren 

Strömholm avvisar i vissa uttalanden den egna personlighetens 
betydelse i bilderna eftersom han inte har något emot att hans bilder 
tolkas olika av olika betraktare. Han skriver: "Jag vill låta betraktaren 
avgöra själv vad han ser. Jag vädjar till hans minne, att han ska känna, 
tänka själv." 13/ Det föreligger en olöst dubbelhet i att å ena sidan så 
starkt hävda sändarorienteringen och personlighetens betydelse för 
bildernas tolkning samtidigt som betraktaren ges en så viktig roll. 
Sannolikt är det en förutsättning för att betraktaren ska kunna uppleva 
hans bilder att Strömholms privatjag inte är detsamma som hans 
fotografiers bildjag. Bara genom att för en stund glömma Strömholm 
som fotograf kan bilderna bli en angelägenhet för den betraktare som i 
bilderna kan uppleva sig själv som instängd och alienerad. Därigenom 
kan bilderna förflyttas till betraktarens livsvärld och därigenom 
penetrera den världen och dess regelbundenheter och rutiner. 



Också mottagaren kan alltså delas i två. Å ena sidan finns en konkret 
betraktare, som befinner sig i betraktarens rum, dvs i en 
utställningslokal eller hemma i soffan. Å andra sidan finns det också 
en ideal betraktare, som jag vill kalla ett konativt bildjag, i motsats till 
sändarens emotiva bildjag. 14/ Det går till så att betraktaren mentalt 
förflyttas till ett referentiellt rum, ett rum som projiceras strax utanför 
det avbildade rummet. Betraktaren ser in i bilden som om den vore 
verklighet och placerar sig så att det som denne ser är det som bilden 
avbildar. Så kan ske i många typer av bilder, men kanske är 
fenomentet tydligast när man med sin kropp befinner sig i biofåtöljen, 
men mentalt befinner sig i New Yorks getto, strax bredvid den plats 
som visas på bioduken. I upplevelsen av en spelfilm, men även av 
Strömholms fotografier, förutsätts det att det verkliga och 
ursprungliga referentiella rummet, där kameror, regissören eller 
fotografen Strömholm befinner sig, nonchaleras. I 
bildkommunikationen skapar betraktaren ett konativt bildjag. Sändare 
och mottagare sammanfaller idealt till en persona, ett kalibrerat 
bildjag som kan ses som ett kreativt samarbete mellan parterna. Men 
de båda parterna sammanfaller inte i övrigt; fotografen och den 
konkrete betraktaren är fortfarande främlingar för varann. Först 
sekundärt kommer fotografen som indexikalitet till bilden att kunna 
suggereras i det emotiva referentiella rummet. 

Ovanstående diskussion av relationen mellan sändare och mottagare 
komplicerar den inom konst och konstvetenskap traditionella synen på 
konstnären som enda verksamma subjekt i konst eller 
bildkommunikation. Inte sällan i konstnärliga sammanhang betonas 
sändarens dominans över bilden som en gynnad läsning; man vill ha 
reda på vad konstnären egentligen har menat. Strömholm själv har 
dock betonat såväl sändarens som mottagarens perspektiv. Varje 
konstverk eller fotografi förutsätter förutom en sändare också en aktiv 
mottagare, vilket betyder att dialogiciteten blir viktig. I själva verket 
krävs det i åtminstone vissa bilder att betraktaren bortser från 
fotografen för att själv kunna placera sig i bilden, leva sig in i bilden. 

Idén om sammanställandet av fotografen med betraktaren på 
fotografens villkor bygger sannolikt på föreställningen att fotografiet 
främst är ett index. Inom forskningen kring fotografi är indexikaliteten 



mellan objekt (fotoner) och emulsion ofta ansedd som primär 
(Barthes, Sontag, Krauss m.fl.) och en garanti för att bilden är 
autentisk. Bilden anses handla om vad som hänt en gång i tiden, i 
samband med tagningen. Fotografen som varit närvarande vid 
tagningssituationen blir i förlängningen garanten för att tagningen är 
autentisk och i betraktandet förväntas betraktaren återuppleva det 
fotografen sett vid tagningen. Närhetsrelationen mellan objekt, 
fotoner, emulsion och fotograf (dvs. den indexikaliska situationen) vid 
tagningen fetischiseras när fotografen som hjälte är den som under 
strapatser överför objektet till emulsionen, när fotografen 'varit där'. 
Strömholms boktitel Konsten att vara där är typisk liksom uttrycket 
"att utsätta sig" som han använder när det gäller sin syn på fotografens 
förhållningssätt. 15/ Kameran och bakom den fotografen finns på den 
ursprungliga plats därifrån fotonerna trängt in i emulsionen. 
Mytbildningen kring fotografernas heroiska eskapader på slagfältet, i 
exotiska miljöer och som flanör är ständigt återkommande och är ett 
uttryck för fotografins variant av konstvärldens alltför ensidiga 
sändarorientering. Ett utomtextuellt subjekt, en författare, konstnär 
eller fotograf förutsätts ha direkt inflytande över verket genom en 
orsak-verkansrelation. Men Göran Sonesson har emellertid visat att 
närhetsrelationen mellan emulsion och fotograf såväl som den mellan 
objekt (fotoner) och emulsion är sekundär och ett senare tillägg till 
den elementära ikoniciteten.16/ Först måste man uppleva att bilden är 
en bild, att den är lik föremål i livsvärlden. Därefter kan man uppfatta 
den som index för någonting som en gång hänt eller för en fotograf. 
Ikoniciteten är därför primär. Först kommer ikoniciteten och sedan 
kommer indexikaliteten. Ikonicitet i bild är något helt annat än 
indexikalitet. Om så är fallet intar inte fotografiet någon speciell 
särställning bland bildtyperna vilket är en viktig och kanske oväntad 
synpunkt i det som kallas Visual Studies. 

  

4. Pre- och postvisualisering 

Den tillskrivna indexikaliteten mellan fotograf och emulsion kan dock 
kompliceras av relationen mellan det Edward Weston kallar 
previsualisering och vad som skulle kunna kallas postvisualisering. 



Strömholm omfattar tanken på previsualisering i Westons mening. 17/ 
I Divan 1.96 säger Strömholm i en intervju: "Ögat är det som ser men 
tanken måste alltid komma före bilden. Och det är delar av sekunder 
allt det där skall stämma på. Och med den utgångspunkten att göra 
konst så faller handlingen tillbaka på den som gör bilden." 18/ 

När Strömholm diskuterar fotograferandets metodik menar han alltså 
att den elementära isoleringen från livsvärlden utförs genom 
previsualisering. Fotografen föreställer sig före tagningen hur bilden 
kan tänkas se ut. Denne ser alltså idealt den potentiella bilden antingen 
utanför sökaren eller i sökarens tillfälliga isolering före exponeringen. 
Genom förväntningar om att en viss konstellation kommer att formas i 
enlighet med fotografens preferenser kommer tagningssituationen att 
utkristallisera sig till en exponering. 

Om man före tagningen kan tala om en previsualisering så kan man 
också tala om en postvisualisering. Inte sällan får fotografen syn på 
bilden först i postvisualiseringen. Strömholm har berättat att han efter 
tagningen av den döda hunden inte insåg hur viktig bilden var och vid 
ett senare tillfälle febrilt letade den bland kontaktkartorna för att 
slutligen finna den inklämd mellan två andra, mer omfattande 
tagningar. 19/ Att postvisualisera är att få syn på bilden efter 
tagningen. Naturligtvis inte bara att betrakta den, utan också att 
särskilt uppmärksamma och uppleva den på ett nytt sätt. 20/ 
Postvisualisering kan, i motsats till Westons previsualisering, ses som 
fotografens upptäckt av sin egen bild i egenskap av den förste 
betraktaren. 

Den mest subjektiva av alla litterära genrer är kanske dagboken. Men 
en analys av utsägelsenivåerna i en dagbok visar dock att den som 
skriver dagboken är en annan person än den som upplever det som det 
i dagboken berättas om. Den som skriver berättar i nutid om något 
som redan hänt, medan "jag" i dagboken är den som det skrivs om, 
den som är med i förfluten tid då det som det berättas om äger rum. 
Om det som skrivs är i imperfekt finns en tidsmässig skillnad mellan 
skribenten som efteråt skriver om en upplevelse. 21/ Om så är fallet är 
jag inte jag eller snarare är jaget splittrat till två skilda positioner. Den 
som skriver dagboken motsvarar fotografen som postvisualiserar en 



bild. 

Previsualiseringen tycks vara svår att uppnå, om man med den avser 
möjligheten att förutse bildens utseende. Den tycks vara något 
eftersträvansvärt snarare än något givet. Postvisualiseringen kan vara 
en minst lika viktig metod i konstnärlig fotografi som 
previsualiseringen. Postvisualiseringen kan vidare leda till att man i en 
tillbakablick föreställer sig hur man ursprungligen tagit bilden, vilket 
möjliggör att man vid nästa tagning söker (previsualiserar) en 
liknande bild. På det sättet kan en fotografisk sensibilitet successivt 
byggas upp som är baserad på såväl pre- som postvisualisering som en 
variant av vad Jan Mukrovsky kallar konkretisation. 22/ I rörelsen 
mellan pre- och postvisualisering finns en spänning mellan sändare 
och mottagare som komplicerar den traditionella indexikaliska 
subjektspositionen vid tagningssituationen (tanken på att fotografen 
"varit där") och gör sändaren till mottagare av sina egna bilder, vilket 
förminskar betydelsen av den ursprungliga indexikaliska relationen 
mellan emulsion, motiv och fotograf. 

Observera att det jag kallar postvisualisering inte nödvändigtvis 
behöver utföras av fotografen själv som förste betraktare utan lika väl 
kan utföras av en senare betraktare. Betänk fotografen Eugène Atgets 
posthuma framgångar som fotograf. Atgets syn på sin egen fotografi 
var att den var kulturhistorisk snarare än konstnärlig. Men 
surrealisterna postvisualiserade hans verk och placerade det i en 
surrealistisk kontext. Man skapade 'surrealisten' Atget. Hans verk blev 
konst mot fotografens vilja, medan piktorialisternas verk inte blev 
konst trots deras pretentioner på det. Konsekvensen av resonemanget 
blir att det är betraktaren som i hög utsträckning bidrar till att skapa 
verket. 

  

5. Biografin som en del av retoriken 

Tidigare har jag påtalat att Strömholm ofta använder sig av biografin 
som grepp i såväl artiklar som fotoböcker. Sett utifrån konstens 
traditionella sändarorientering och det romantiska konstnärssubjektet 



är detta förväntat och ifrågasätts knappast. Eftersom texten som ställts 
samman med bilderna i många av hans böcker är biografisk kommer 
privatjaget och konstnärsjaget att överföras till bilderna på grund av 
närheten (indexikaliteten) mellan texten och bilderna. De förankras i 
Barthes´ mening. Texten kommer att säga något om bilderna och det 
som sägs är att Strömholms privata jag blir en del av bildernas 
betydelse. Men den relationen är emellertid sekundär i relation till 
bildernas eget innehåll eftersom bild och text i det här fallet semiotiskt 
sett i grunden är två olika texter med två olika innehåll. De förenas i 
en retorisk relation. 

Man bör dock inte som forskare ta för givet att det en text bredvid en 
bild säger om bilden är adekvat. Bilden har ett eget innehåll som det 
gäller för forskaren eller betraktaren att klargöra. Därefter kan man 
studera textens innehåll för att sedan jämföra de båda innehållen med 
varann. Det kan tänkas att bilden säger något helt annat än texten. 
Forskaren bör inte sätta mer tillit till språklig text än till bild. Textens 
betydelse är inte viktigare än bildens betydelse. Den biografiska 
bredvidtexten tillsammans med den generellt sett förberedda 
subjektspositionen i konstvärlden -sändarorienteringen- förankrar 
bilderna vilka blir till uttryck för fotografens eller privatpersonens 
personlighet i enlighet med hur bilder vanligen fungerar i konst. I 
fotografi i allmänhet har dock fotografen av tradition inte haft en 
förberedd subjektsposition, det referentiella har varit viktigare. Därför 
har det varit viktigt för Strömholm att åt sig skapa en sådan position. 
Att Strömholm varit spion under andra världskriget eller att hans far 
tog livet av sig när Strömholm var femton år gammal kommer i den 
retoriska operationen att bli till en del av bildernas betydelse. 

Bredvidtextens retoriska roll i Strömholms böcker är att föra över 
information till bilderna så att också fotografens och privatpersonens 
liv blir en del av konsten och följaktligen också den en del av 
fiktionen. Att så är fallet antyds i en artikel där intervjuaren apropå 
vad som skrivits om Strömholm frågar vad som är viktigast i en 
historia, att den är sann eller att den är bra. Fotografen svarar: "Att den 
är bra." 23/ Av uttalandet kan man dra slutsatsen att Strömholms 
biografi avses att vara en del av verket, att biografin och bilderna står i 
en avsiktlig retorisk relation till varann. 



  

6. Bilden av Christer Strömholm 

Katalogen till utställningen Privata bilder har en omslagsbild 
föreställande en närbild av Strömholm med händerna för ansiktet. 
Bilden är placerad bredvid texten Privata bilder. Lasse Söderberg har 
påpekat att bilden kan ses som att det privata göms undan. 24/ På 
bilden, som är lite suddig och konnoterar ett automatiskt taget 
passfoto, ett fotografi som ska bekräfta en identitet, kan man inte se 
personens ansikte. I ett passfoto är det dock just ansiktet som 
förväntas identifiera personen. Ett passfoto som tillsammans med 
namnet visar identiteten är i viss mening det mest privata dokument 
som kan tänkas. Man skulle nästan kunna tro att utställningens namn, 
Privata bilder, är ironiskt menad. Det föreligger alltså en konträr 
motsägelse mellan utställningen titel och den diskuterade bilden. 
Avsikten tycks vara att visa att det privata och den förväntade 
entydiga autenticiteten i passfotot inte är kompatibel med den verkliga 
individualiteten. Ju mer privat man är, desto mindre blir man vad man 
är. Dadaisten Tristan Tzara har hävdat att "Jag = icke jag" ("moi = non 
moi"). Innebörden i detta är för dadaisterna att framlyftandet av 
individen innebar ett samtidigt förkastande av personlighetskulten. 25/ 
Individualiteten befinner sig i en process och kan inte fångas i ett 
egennamn eller ett passfotografi. Jaget är den mask och det försvar 
som hindrar människan att gå bortom gränsen, den gräns som jag 
funnit vara det genomgående temat i Strömholms fotografi. Som 
nämnts så begränsas oftast bildjagets blick av galler, tyger, skärmar, 
murar och masker. 

På samma sätt, hävdar Söderberg, finns det bilder av Strömholm där 
han bara kan skymtas i halvdunkel. Ett exempel är ett grovkorniga 
självporträtt av Strömholm. 26/ I ett svart töcken framträder ett ansikte 
av en man med mustasch som nära ansiktet håller en kamera beredd. 
27/ Eftersom Strömholm här avbildas med kameran i hand är det alltså 
fotografen Strömholm vi ser under en tagning. Men Strömholm är, 
som vi konstaterat, instrumentellt arbetande under tagningarna. I 
denna bild framträder han dock som dold på det typiska sätt föremål i 
hans bilder är otydliga för den alienerade betraktaren. Paradoxalt nog 



tycks det som om det dramatiserade konativa bildjaget betraktar det 
emotiva bildjaget, som om hjälten betraktar sin skapare, som om 
själva bilden försvunnit och betraktaren kan se direkt tillbaka till 
tagningsögonblicket. Det är ett romantiskt konstnärsporträtt som 
stämmer illa med en annan bild av Hans Emanuelsson i tidskriften 
Foto där den avbildade Strömholm befinner sig i en tagningssituation 
tillsammans med en transsexuell på en Parisgata. Han är på bilden 
"fältmässigt" iklädd arméjacka, på det sätt som citatet ovan beskriver 
tagningarnas funktionella karaktär. 28/ 

Konstnärssjälvporträtten överför alltså den subjektiva individualiteten 
också till fotografen, som egentligen förväntas vara utomtextuell om 
vi accepterar skillnaden fotograf och bildjag. Fotografen har skapat 
bilden av sig själv som en hjälte, han inträder i sitt eget verk. Han är 
inte längre dramaturg utan istället själv aktör i dramat. Bilderna 
fungerar på samma sätt som biografierna som påför konstnärssubjektet 
på bilderna. I Strömholms bilder finns alltså en dubbel rörelse. Å ena 
sidan en konstnärlig strävan efter att utplåna subjektet, å andra sidan 
en strävan efter att förstärka det. 

  

7. Jag är inte jag 

Iscensättningen av livet ger Christer Strömholms verksamhet en 
karaktär av labyrint. Han framträder själv som en persona under sin 
tidiga pseudonym Christer Christian. 29/ När Fotohögskolan i 
Göteborg startade höstterminen 1982 sökte Strömholm dit under 
pseudonymen Per Sonne, men kom inte in. 30/ Ännu en pseudonym i 
Strömholms värld är konstnären Fabian Tommyrot Bidlake, Per 
Sonnes styvfar. I Konstrevy 2.68 har Grégoire Müller skrivit en 
presentation av Bidlake där det framgår att Bidlake tillsammans med 
Strömholm genomfört "monumentala fotografiska reportage" som 
projicerades på husväggarna i Tokyo. 31/ Det tycks alltså finnas hos 
Strömholm en likgiltighet för det privata egennamnet och en 
mytologisering av livet där autenticitet blandas med fiktion. 
Tillsammans undergräver oklarheterna det privata jagets hegemoni 
och komplicerar föreställningen om vad som är autentiskt. Samtidigt 



projiceras alltså privatjaget på bilderna, men den effekt som uppstår 
med ett sådant grepp är dubbel. Å ena sidan ökas bildernas 
autenticitet, men å andra sidan blir också privatlivet en fiktion. 
Anonymiteten betonas också i den förkortning av namnet som 
Strömholm använder - CHR. 

Ännu en egendomlighet med Strömholms verksamhet är oklarheten 
om vem som skrivit vad i artiklar där Strömholm medverkat som 
skribent. Jag nämner bara ett exempel, men det finns många. En 
artikel i Fotocentrums Bildtidning innehåller å ena sidan partier i 
imperfekt av en berättelse som man förmodar att Strömholm berättat 
för skribenten. Å andra sidan finns också insprängda partier skrivna i 
presens som man förutsätter att Strömholm själv skrivit. Artikeln är 
dock signerad Johan von Friedrichs. De båda greppen har autentisk 
karaktär och handlar om tiden i Paris kring 50-talet. I presens skrivs 
t.ex.: "Jag sitter på ett fuktigt hotellrum i Paris. Fönsterrutorna är 
immiga. Place Contrescarpe ligger inbäddat i ett parisiskt vinterdis. 
Klockan är två på eftermiddagen. Jag har sovit över lunchen." 32/ Det 
finns alltså en oklarhet när det gäller Strömholms språkliga identitet. 
Han talar genom andra och andra talar genom honom. 

Ytterligare ett perspektiv till problematiken är Myglaren (1966), en 
film av Strömholm, Jan Myrdal och Rune Hassner. Strömholm spelar 
där huvudrollen som är en svensk byråkrat som trots att han mycket 
vederhäftigt diskuterar utredningar och storstilade projekt under 
utdragna middagar egentligen intresserar sig mest för själva 
middagarna och kvinnorna. Myrdal hävdar att rollen är skriven åt 
Strömholm, därför att den passar honom. Det var därför han var så 
"bedövande trovärdig". Också här glider fiktion, privatjag och 
konstnärsskap samman därför att filmen är en "redigerat 
dokumenterande underdrift av verkligheten" där inga skrivna repliker 
förekommer. 33/ Myrdal skriver: "Vi har arbetat med för allmänheten 
okända ansikten, människor som inte spelar utan till stor del är sig 
själva. 'Rollerna' har legat ganska nära de medverkandes egen 
verklighet och miljö - eller den verklighet de känner." 34/ Fiktion och 
verklighet, roll, skådespelare och privatperson glider samman i filmen 
eftersom Strömholm deltagit i filmen genom att spela sig själv. Som 
man uttrycker sig i hyrvideotrailers: "Strömholm är myglaren". I de 



anekdoter som ofta berättas i artiklar om Strömholm framhålls att han 
är ett födgeni som inte drar sig för att dupera andra. Artiklar om 
Strömholm baseras ofta på dessa anekdoter som bättrar på 
uppfattningen om honom som myglare. 

Helhetsbilden blir därför motsägelsefull. Å ena sidan finns alltså ett 
hävdande av subjektspositionen, å andra sidan är denna position oklar. 
Kanske ska man dra slutsatsen att motsägelserna och 
mytologiseringen samt lögnerna parade med sanningarna ska ses som 
ett individualitetsförsvar. Att ta "ansvar" för sig själv, och att 
samtidigt "utsätta sig" innebär att erkänna att människan är olika i 
olika sammanhang, att egennamnet är ett förtryck genom att det ger 
henne en entydighet som inte passar den individualitet som är något 
annat än det privata och betydligt mer komplext. Peter Luthersson har 
i sin avhandling diskuterat Baudelaire, Ezra Pound och dadaisterna i 
detta perspektiv. 35/ Han hävdar att en sådan individualitet, i motsats 
till den privata, är utmärkande för den subjektsposition som 
modernismen som helhet intar. 

  

8. Fotografens frihet och betraktarens integritet 

Ett mycket viktigt perspektiv på Strömholms subjektivitet är 
relationen till de människor han avbildar. Han har som pedagog i 
Sverige lanserat en fotografisk metod som innebär att relationen 
mellan fotograf och modell är nära och baserad på samarbete. 
Fotografen tänkes vinna modellens förtroende genom att öppet 
framträda som fotograf bl.a. genom att inte använda teleobjektiv för 
att komma nära. Fotografen visar för den avporträtterade de bilder 
som tagits, denne blir intresserad och stödjer i förlängningen 
fotografen så att tagningarna blir så lyckade som möjligt. 

I linje med föreställningen om att bilderna ska vara personliga tycks 
grundtanken för Strömholm vara att skapa bilder som fotografen själv 
kan stå för. Han har hävdat: 

Att vara fotograf innebär att ta ställning. ���Ansvar, insikt och personligt 



deltagande är de tre viktigaste egenskaperna hos en FRI fotograf. ���Det 
är viktigare att hitta sig själv än att göra skarpa kort. 36/ 

Det som betonas i metoden är dock vid närmare betraktande 
fotografens frihet, inte den avporträtterades integritet. Strömholms 
metod blir sålunda ett grepp för att kunna överträda de 
intimitetströsklar som finns mellan människor och kan inte, eftersom 
han så starkt betonar sin egen subjektsposition, ses främst som ett sätt 
att värna om den avporträtterades identitet. Metoden innebär att 
Strömholm kan få så god kontakt med de transsexuella att han tillåts 
fotografera dem också som män. Bland annat därför är det tveksamt 
att hans bilder av transsexuella verkligen, som hävdats av ETC-
gruppen, Jan Myrdal med flera, stödjer de transsexuellas uppfattning 
om sig själva som i första hand kvinnor. De transsexuella själva vill 
dölja det manliga, medan bilderna istället vill visa fram det bakom 
ytan liggande manliga. Istället är det bredvidtexterna i boken 
Vännerna från Place Blanche, skrivna av gruppen kring ETC, som för 
fram de transsexuellas egna tankar, medan Strömholms bilder däremot 
gör motstånd mot den tolkningen. En text bredvid bilden kan alltså 
säga något helt annat än bilden själv och betraktaren litar mer på 
texten än bilden. 

Mycket talar alltså för att Strömholms syfte inte entydigt är att ge en 
positiv bild av de transsexuella, utan snarare att gestalta människans 
isolering, såväl bildjagets som den transsexuellas gemensamma 
främlingskap. Även mot bakgrund av andra bilder i Strömholms verk 
som präglas av alienation och isolering finns skäl att anta att avsikten 
med bilderna av de transsexuella är att demonstrera att de visar en 
framsida, en kvinnlig mask som döljer en manlig baksida. Enligt det 
jag kommit fram till i min forskning ingår bilderna snarare i ett 
surrealistiskt eller ett groteskt sammanhang än, som det hävdats, ett 
social-realistiskt. 37/ 

Lasse Söderberg berättar i Paletten 3.86 att Strömholm så fort de på 
sina resor åkte förbi en kyrkogård, ett hus i ruiner eller ett dött djur, 
ville stanna. "Jag förvånade mig ibland över hur fullkomligt ogenerat 
han stegade fram och knäppte bilder av människor mitt i deras misär 
utan att de nämnvärt reagerade, om de ens märkte det." 38/ Han menar 



att det inte är medkänsla, utan snarare fascination som Strömholm 
upplever inför motivet. Även Peter Weiss berör kontrasten mellan 
Strömholm själv som "en krigets man", "en landsknekt" samtidigt som 
bilderna avbildar "människan utanför". 39/ Pär Rittsel beskriver 
motsägelserna hos Strömholm; nattmänniskan och "den effektive, 
precise Christer, rapp i rösten som en löjtnant".40/ 

Sammantaget blir bilden såväl av konstnären och privatpersonen 
Strömholm som hans verk mångtydig och svårgripbar, men Sam J. 
Lundwalls karakteristik av Strömholm som en person som "egentligen 
inte tror på någonting, och som när programtextens panegyrik söker 
sig upp mot allt högre och djärvare överdåd sitter i Österlen och räcker 
lång näsa åt alltsammans" tycks ha visst fog för sig. 41/ Å ena sidan 
hävdas vikten av en stark personlighet, inte minst i de didaktiska 
sammanhang han framträder i. Samtidigt tycks hans verk och 
verksamhet baseras på en föreställning om att någon genuin 
personlighet inte står att finna. 

Strömholm skriver alltså att "Ansvar, insikt och personligt deltagande 
är de tre viktigaste egenskaperna hos en FRI fotograf." 42/ Men till 
vad förpliktigar ett sådant uttalande om ansvar sett i relation till 
genomförda analyser? Vem är det som är ansvarig och vem är 
egentligen skaparen av bilden? Är det privatpersonen, konstnären, en 
fiktiv persona eller är det rent av betraktaren eller den ideale 
betraktaren? Är det kontexten i form av ETC-gruppen, Peter Weiss, 
Tor-Ivan Odulf eller Jan Myrdal? 

Som forskare kan man inte innan undersökningen påbörjats förutsätta 
konstnärens allomfattande subjektsposition. Snarare bör man i sin 
forskning utreda de potentiella subjektspositioner som kan finnas 
såväl i som utanför verket och som uppkommer ur bildens dialogicitet. 
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