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Att läsa Sätt att se på konst påminner om en lyckad föredragskväll arrangerad av ett gammalt hederligt bildningsförbund.
Boken är lika underhållande nu som då den kom ut 1972. John
Berger (1926-2017) resonerar med sig själv så att läsaren rycks
med – eller tittaren, för Sätt att se på konst var först en engelsk
tv-serie. Också då jag läser boken upplever jag hans djupa veck i
pannan och blicken som riktas mot tv-tittaren. Han är intensivt
fokuserad på ämnet, och när han vänder sig till publiken har
han mig i sitt grepp från första stavelsen och inte minst öppningsbilden, för det är ju bilder det handlar om.
John Berger var inte den ende folkbildaren i konst vid den
här tiden. Han förvaltade och fördjupade en lång tradition där
tankar om arbete, liv och värde i konsten var centrala. Jag minns
till exempel ett föredrag av den legendariske pedagogen och
konsthistorikern Carlo Derkert (1915-1994) då han matade
fram en diabild av en arbetande bondkvinna av van Gogh.
Retoriskt vände han sig till publiken och frågade: En kvinna
som formats av arbete, är vi redo för den skönheten?
Berger kunde ha ställt precis samma fråga. Men jag vill samtidigt påminna om den omåttligt populäre danske folkbildaren
Rudolf Broby-Johansen (1900-1987) som var känd för en stor
publik i Norden innan Berger trädde fram. En av hans mest
spridda böcker heter typiskt nog Dagens gärning i konsten (1969
på danska, svensk översättning 1970), vars omslag för övrigt
pryds av samma bondkvinna som Carlo Derkert visade.
Berger, Broby-Johansen och Derkert hade mycket gemensamt. De var lysande och lärda föredragshållare som värdesatte
de andliga kvaliteterna i konsten högt, kvaliteter som ständigt


hotades av den krassa ekonomin. De menade att konsten borde
vara en kvalitet i livet. Eller som Broby-Johansen uttryckte saken
1957: ”Konst är alltså ett uttryckssätt. Lyx är ett användningssätt. Det är inte fullt korrekt att säga om en sak, att den är lyx;
den kan däremot brukas som lyx […] Konstverk kan givetvis
användas som lyx. Men det hindrar inte att konst är lika nödvändig för en människovärdig tillvaro som mat och tobak.”
Berger skulle säkert ha tyckt att det var mitt i prick, för i Sätt
att se på konst skrev han om samma förvandling av konst till lyx:
”Originalet definieras som ett objekt med ett värde beroende på
sällsynthet. Detta värde uppskattas och befästs efter det pris det
tillmäts på konstmarknaden.”
Det bakomliggande samhällssystemet är alltid närvarande i
Sätt att se på konst. Därmed också en kritik av varuekonomin,
där konsten förvandlas från ett andligt värde till en vara på en
marknad.
Konst var något som skulle befrias och återbördas till människors liv. Vad skulle Berger eller Broby-Johansen ha sagt om
dagens konst- och auktionsmarknad där pris och kvalitet förväxlas?
Arbete var för Broby-Johansen och Berger en viktig del av
livet, och det var en förutsättning för medvetande, skönhet och
förmågan att tänka övergripande. Hela samhället vilade på det
mervärde som skapades ur arbete, och därför kan också konsten
sägas vara ett mervärde. Utan arbete ingen kultur och konst.
Det är inte svårt att ana de tankarna vid läsningen av Sätt att se
på konst.
Då Berger blev inkallad 1944 lär han ha valt ett regemente
med soldater enbart från arbetarklassen. På luckan fick han
rollen som skrivbiträde som med glädje hjälpte kamraterna
att skriva brev hem. Att så bestämt välja tillhörighet och solidarisera sig hade nog mindre med klasstillhörighet att göra än
med moral och politisk värdegrund, något som skulle vägleda
honom genom hela livet.
Fast en del betydde nog bakgrunden, uppvuxen som han
var i arbetarstadsdelen Stoke Newington i norra London. Hans

far var invandrad ungrare från Trieste och hade tjänstgjort som
engelsk infanteriofficer under första världskriget och ska ha
varit en passionerad söndagsmålare. Bergers mor kom från en
hamnarbetarfamilj i Bermondsey i södra London och hade varit
politiskt aktiv som suffragett.
Den som söker en näraliggande förklaring till Bergers intresse
för konst och politik kan alltså peka på hans uppväxt.
Men framför allt fanns bildningslusten i hemmet. Sonen
skulle få utbildning, och för att få pengar till skolavgifterna
bakade hans mamma kakor, godis och choklad som hon sålde.
Och det var i samband med denna omtänksamhet den unge
John för första gången fick syn på klassamhället när ett en liten
pojke förgäves räknade sina småpengar för att kunna köpa en
chokladbit av modern. Men pengarna räckte inte, och snopet
fick den godissugne pojken cykla sin väg. Minnet av den orättvisan bevarade Berger genom hela livet.
Moderns ambitioner och Bergers begåvning gjorde att han
redan som sexåring började på en boarding school. Men han
trivdes inte i den instängda miljön, och så småningom började
han allt mer intressera sig för världen utanför. Längtan bort
från skolsalarna blev till slut för stark, och vid sexton års ålder
bestämde han sig för att aldrig mer sätta sin fot i en skolsal och
rymde.
I en intervju av journalisten Kate Kellaway med anledning
av Bergers 90-årsdag hösten 2016 berättade Berger: ”Sambandet
mellan människans villkor och arbetet glöms ofta bort, för mig
har det alltid varit viktigt. När jag var sexton år gick jag ner i en
kolgruva i Derbyshire och tillbringade en dag där – bara för att
få se gruvarbetarna.” (The Guardian, 30/10 2016) Och när han
under intervjun summerar sitt liv betonar han hur viktigt det
varit för honom att inte ha studerat på universitet. Där skulle
han ha formats och begränsats av en speciell sorts tänkande som
han ville vara befriad från.
Berger var en sann företrädare för den gamla arbetarrörelsens bildningstradition där det gällde att tänka fritt och skaffa
sig en gedigen tankegrund att stå på.





Hans ställningstaganden och moral var djupt förankrade
i hans sätt att leva. När han 1962 flyttade till byn Quincy i
Haute-Savoie i de franska alperna blev bönderna och bybefolkningen inte bara hans vänner, han hjälpte dem också på fälten
i det dagliga arbetet. För all del, han jobbade väl inte lika hårt
som de, det gick ju åt tid att skriva. Men tillräckligt hårt. Han
tyckte om det, och skilde inte på kroppsligt och intellektuellt
arbete. Tanke och arbete var för Berger olika sidor av samma
mynt, de förutsatte varandra.
Då Sätt att se på konst kom ut var den ett tilltal och inte en
presentation av en tes. När Berger upptäckt något nytt i en känd
målning ville han pröva sina tankar i ett större samhälleligt sammanhang. Han ville inte isolera sig i ett elfenbenstorn, utan
menade att han som intellektuell hörde hemma i världen och
sålunda måste stå i dialog med den. I den breda folkbildningstradition han valt före en specialiserad akademisk karriär var det
viktigaste att förstå hur allt hängde ihop, filosofi, ekonomi, kultur och samhälle. Detta ville han berätta om. Men han tyckte lika
mycket om att lyssna på andra. En god lyssnare är också en bra
berättare. Det är nog hemligheten bakom Bergers direkta tilltal.
Konst skulle tas på allvar, det var en självklarhet för Berger.
Men den marxistiska tradition han arbetade i begränsade sig i
hög grad till realismen, bilderna skulle vara föreställande och
berättande. I sin bok The Success and Failure of Picasso (1965)
försökte han med skiftande resultat förstå och kritisera Picasso,
symbolgestalten för 1900-talets modernism. Men det var inte
bara Berger som i grunden hade svårt att förstå de abstrakta
konstriktningarna. Den svenske marxisten Per-Olov Zennström
(1920-1977) hade redan 1949 skrivit en kritisk bok om Picasso.
Frågan var hur 1900-talets modernism skulle förstås. Gick det
att acceptera de abstrakta?
I dag är det svårt att förstå vad som var så svårt. I Sätt att se
på konst kringgår Berger problemet genom att huvudsakligen
ägna sig åt den äldre konst som låg honom varmast om hjärtat.
Att se är en avgörande handling, för Berger menar att vi
bestämmer vår plats i världen med blicken. Och det var sin egen

plats i världen han ville förmedla i hela sitt författarskap. Han
frågade sig själv vad han såg. Och det var inte bara en personlig
fråga. De politiska och sociala sammanhangen var alltid närvarande. Hur förhöll sig konsten till bristen på jämlikhet? Hur
skildrades kvinnan? Och människorna i före detta kolonierna
och tredje världen?
Kvinnans sociala roll i samhället gick att se på sättet hon
avbildades i måleriet, och Berger summerade: ”Männen grans
kar noga kvinnorna innan de bemöter dem.” Och, fortsatte han,
de ”målade en naken kvinna eftersom man tyckte om att titta
på henne”. Kvinnorna i de gamla nakenmålningarna fanns för
att ”ge någon annan aptit, inte för att de skulle få någon egen”.
Och så gav han sig in i en analys av könsmaktsordningen där
han inte helt lyckades se vidare utifrån sin marxistiska, socialt
inriktade grundsyn. Men han kom långt och föregrep de resonemang som filmteoretikern Laura Mulvey lanserade om den
manliga blicken 1975. Det var en helt avgörande upptäckt, och
Berger hade varit på väg dit. För visst såg han könsmaktsordningen och den manliga dominansen, men han fann aldrig den
avgörande formuleringen som Mulvey så genialt summerade
som ”the male gaze”.
Men i grunden var de två i princip överens. De hade bara
olika roller. Mulvey var en epokgörande radikal teoretiker,
medan Berger drevs av folkbildarens glädje att berätta. Hans
kvalitet var att kunna gå nära ett konstverk och upptäcka detaljer på ett sätt som var både lärt och personligt. Och kunskaperna om själva tekniken, materialet, färgen, sättet konstnären
arbetade på – alltså än en gång: arbetet – använde han för att
förstå bildens hela tilltal. Arbete och tanke var ett. Detta såg
han, och det ville han förmedla. Han menade också att små
avvikelser kunde ha stor betydelse, det var i den minsta detaljen
nyckeln till förståelse av en målning kunde ligga. Hur kom sig
till exempel den märkliga kroppsliga skevheten i Rubens målning av sin unga hustru? Målningen går inte att förklara som
en erotiskt laddad bild. Hustrun är visserligen halvnaken, men
Berger pekar på den underliga skevheten i kroppsställningen.





Rubens målade något mer än ett lustfyllt porträtt. Men vad?
Berger pekar på något och lämnar över till läsaren att fundera
över vad konstnären kan ha uttryckt. Och i sin analys av Holbeins Ambassadörerna bottnar Berger i sin marxistiska, antiimperialistiska grundsyn som inkluderade människorna i tredje
världen. Med sin vidsynta analys av konsten och världen föregrep han dagens postkoloniala teorier.
Några givna sanningar i konsten var Berger inte ute efter.
Han menade att det aldrig gick att se en tavla på samma sätt två
gånger. Vid ett tillfälle berättade han hur han återsåg Grünewalds Isenheimaltare efter en terrorattack. Då fick den lidande
Kristus blodiga plågor en helt ny innebörd.
Nej, konsten handlade inte om några sanningar. Berger var
i stället på jakt efter det genuint specifika, det som utmärkte
en målning. Han nöjde sig inte med att bara beundra ett verk,
för det var ett sätt att distansera sig och inte förstå. Och han
genomskådade både ytlighet och skrytsamhet i några av konsthistoriens mest berömda målningar. Hänfördhet däremot var
något annat än beundran, och den känslan sparade han till
favoriter som Rembrandt. Det handlade då om en konstnärlig
och andlig fördjupning, en närvaro i nuet som var Bergers eget
ideal som betraktare. Denna närvaro betydde att målningen
både kunde uttrycka tiden den gjorts i och samtidigt säga något
om oss. Det handlade om en upplevelse av evig närvaro, ett centralt begrepp i Bergers upplevelse av konst. Kring det komplexet
rör sig många av hans resonemang i Sätt att se på konst. Och han
sparar ingen möda för att förmedla detta till läsaren.
John Berger var en sann folkbildare, en roll som i dag verkar vara passé. Han må ha föregripit teorier om den manliga
blicken och postkolonialismen, men det viktiga med Sätt att se
på konst var och är viljan att skapa en levande berättelse.
Annat i Sätt att se på konst känns mer daterat. Dåtidens
reklam till exempel. Och att museer, som Berger hävdade, var
exkluderande klassinstitutioner gällde nog då, men inte längre
i dag. Mycket har hänt på den fronten. Konstens tempel må ha
samlat på sig kultföremål och berömda målningar, men i dag

arrangeras utställningar som en stor publik söker sig till. Det är
hoppfullt, allt var inte bättre förr. Men, som han själv skriver,
”jag har visat och vad jag har sagt måste dömas utifrån din egen
erfarenhet”.
Sist men inte minst var John Berger en internationalist som
bytte hemland och rotade sig i ett nytt, där han knöt an till
både landskap och människor. Sina sista år bodde han i förorten
Antony utanför Paris, nära de älskade mästerverken i de stora
museerna.
Att läsa John Bergers Sätt att se på konst är som att stå och
titta ut genom ett fönster. Så fort du fått syn på något knackar
han dig på axeln och pekar åt ett annat håll på någon detalj:
Men titta där!
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Thomas Millroth

Till läsaren

Vi är fem som har gjort den här boken. Vår
utgångspunkt var några idéer från BBC:s televisionsserie Ways
of Seeing. Vi har sökt utveckla och genomarbeta dessa idéer. De
har påverkat framställningen i alla avseenden, både vad vi säger
och hur vi säger det. Den utformning som boken fått beror i
lika hög grad på våra föresatser som på de argument som framförs.
Boken består av sju numrerade essäer. De kan
läsas i vilken ordning som helst. Fyra av essäerna använder ord
och bilder, tre utnyttjar enbart bilder. Dessa senare (om olika
sätt att se på kvinnan och om motsägande aspekter i oljemåleriets tradition) är avsedda att i bilder ställa väl så många frågor
som de andra essäerna gör i ord. Bildessäerna ger ibland inte
någon upplysning om de bilder som reproducerats, därför att
vi befarat att sådana informationer kunde verka störande. Alla
uppgifter av detta slag finns emellertid i en illustrationsförteckning i bokens slut.
Essäerna gör inte anspråk på att ta upp mer än
vissa aspekter på varje ämne – i synnerhet sådana som nutida
historisk medvetenhet aktualiserat. Vårt huvudmål har varit att
hos läsaren väcka lusten att ställa frågor och att ifrågasätta.
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1
Seendet kommer före orden. Barnet ser och känner igen innan det kan tala.

Men seendet kommer före orden även i en annan
bemärkelse. Det är seendet som bestämmer vår plats i den värld
som omger oss. Vi talar om denna värld i ord, men ord kan aldrig utplåna det faktum att den finns runt omkring oss. Förhållandet mellan vad vi ser och vad vi vet kan aldrig fixeras. Varje
kväll ser vi solen gå ned. Vi vet att jorden vänder sig bort från
den. Men kunskapen, förklaringen, passar ändå aldrig ihop med
synintrycket. Den surrealistiske målaren Magritte har kommenterat detta avstånd mellan ord och seende, vilket aldrig kan
överbryggas, i en målning kallad Drömmarnas nyckel.
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Magritte 1898–1967: Drömmarnas nyckel

Vårt sätt att se saker och ting påverkas av vad vi
vet eller vad vi tror. Under medeltiden, när helvetet i folktron
var en realitet, måste anblicken av öppen eld ha inneburit något
helt annat än idag. Inte dess mindre sammanhängde medeltidsmänniskans uppfattning av helvetet till stor del med synbilder
av förtärande eld och falnande aska, liksom med personliga
erfarenheter av brännskador.
För den som är förälskad har synbilden av den
älskade en absolut fullkomlighet som varken ord eller omfamningar kan nå upp till och som endast kärleksakten för en kort
stund kan ge.
Ändå är inte detta seende, som kommer före
orden och som aldrig helt kan få täckning i dem, en fråga om
mekaniska stimulireaktioner. (Det gäller bara om man isolerar
den lilla del av processen som rör ögats näthinna.) Vi ser bara
det som vi tittar på. Att se är en handling som innebär ett val.
8 av denna handling förs det vi betraktar inom
Som ett resultat
vår räckvidd, låt vara att det inte alltid är påtagligt uppnåeligt.
Att röra vid, att ta på något innebär att man själv kommer i ett
rumsligt förhållande till detta något. (Blunda, gå runt i rummet
och lägg märke till hur förmågan att beröra, känselsinnet, kan
780141035796_WaysOfSeeing_TXT.indd 8
23/09/2014 10:50
upplevas som ett slags statisk, begränsad form av seende.)
Vi ser
16

aldrig på bara en enda sak. Det vi ser är alltid relationen mellan
tingen och oss själva. Vår syn är hela tiden aktiv och rörlig, hela
tiden verksam med att hålla synkretsen samlad – det är den som
sätter samman vår bild av nuet.
Strax efter det att vi kan se upptäcker vi att vi
även kan ses. Det är först kontakten med andras ögon som gör
klart för oss att vi är del av en synlig värld.
Om vi kan se en kulle på avstånd, så kan vi anta
att vi också själva kan ses från den kullen. Denna seendets ömsesidighet är fundamental, t.o.m. i högre grad än samtalets. Talets
dialog är ofta försök att i ord uttrycka denna ömsesidighet – ett
försök att, med eller utan språkbilder, förklara hur “du ser saker
och ting” och ett försök att upptäcka hur “han eller hon ser
saker och ting”.
Alla bilder – i den mening vi i den här boken
använder ordet – är gjorda av människor.

En bild är en syn som har återskapats eller reproducerats. Den är en iakttagelse, eller flera iakttagelser, som
17
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har lösgjorts från sin ursprungliga plats och tid och därefter
bevarats – för några ögonblick eller några århundraden. Varje
bild representerar också ett sätt att se. Till och med ett fotografi. Fotografier är nämligen inte, såsom man ofta tror, rent
mekaniska inregistreringar. När vi betraktar ett foto är vi alltid,
i någon mån, medvetna om fotografen, som valt ut den eller
den synvinkeln av ett oändligt antal synvinklar. Det gäller även
amatörbilder i ett familjealbum. Fotografens sätt att se återspeglas i hans bildval. Målarens sätt att se återskapas i de tecken han
fäster på duken eller pappret. Men fastän varje bild i sig rymmer
ett sätt att se, beror vår iakttagelse eller uppskattning av en bild
även på vårt eget sätt att se. (Ett exempel: Ann är kanske en av
tjugo på en gruppbild, men ändå har vi bara ögon för henne.)
Bilder gjordes ursprungligen för att frambesvärja
syner av något som var frånvarande. Så småningom blev det
uppenbart att en bild kunde överleva det den avbildade; den
visade hur någon eller något en gång hade sett ut – och därmed
även underförstått hur den eller det hade setts av andra. Ännu
senare erkändes bildmakarens speciella sätt att se som en del av
bildinformationen. En bild blev en redogörelse för hur X hade
sett Y. Det var följden av en stärkt känsla för individualiteten,
parad med ett ökat historiskt medvetande. Det vore förhastat
att söka exakt datera denna utvecklingsfas, men i Europa inträder den med säkerhet vid renässansens början.
Inget annat slag av kvarlevor eller texter från det
förflutna kan erbjuda så absoluta vittnesmål om en tidigare tillvaro. I det avseendet är bilderna exaktare och rikare än litteraturen. Det betyder inte att man förnekar konstens uttrycks- och
fantasikraft; ju större fantasirikedom ett verk har, desto djupare
låter det oss tränga in i konstnärens upplevelse av det sedda.
När en bild presenteras som ett konstverk påverkas emellertid folks sätt att se på den av en hel rad förutfattade
meningar som rör konst. Meningar om t.ex.
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skönhet
sanning
geni
kultur
form
status
smak osv.
Många av dessa förutfattade meningar stämmer
inte med världen som den är. (Världen-som-den-är, det är inte
bara objektiva fakta utan också ett medvetande.) De förutfattade meningarna är i otakt med nuet och fördunklar därmed
också det förflutna. De skapar mystik i stället för klarhet. Det
förflutna ligger aldrig där och väntar på att upptäckas, på att
igenkännas såsom det egentligen var. Historien upprättar alltid
en relation mellan ett nu och det som föregick detta nu. Det
är därför som fruktan för nuet leder till mystifikation av det
förflutna. Man kan inte leva i det förflutna; det förflutna är en
källa av slutsatser som gör oss förmögna att handla. Kulturella
mystifikationer av det förflutna för med sig en dubbel förlust.
Konstverken blir mer avlägsna än de behöver vara. Och det förflutna erbjuder oss ett sämre underlag för egen aktivitet.
När vi “ser” ett landskap, placerar vi oss själva i
det. Om vi “såg” gångna tiders konst, så skulle vi placera in oss
själva i historien. När vi hindras från att se den, berövas vi den
historia som tillhör oss. Vem tjänar på detta berövande? I själva
verket mystifieras gångna tiders konst därför att en privilegierad
minoritet bemödar sig om en historieskrivning som retrospektivt rättfärdigar de härskande klassernas roll. Ett sådant rättfärdigande kan idag inte göras trovärdigt. Följden blir oundvikligen en mystifikation.
Vi skall se på ett typexempel på en sådan mystifikation. För en tid sen publicerades en studie i två volymer om
Frans Hals*. Verket är det senaste auktoritativa om konstnären,
och som konsthistoriskt arbete är det varken bättre eller sämre
än genomsnittet.
19

Frans Hals 1580–1666:
Fattighusets manliga styrelse

han började måla dessa bilder, fick han som socialhjälp tre lass
bränntorv för att inte frysa ihjäl. De som nu satt modell för
honom administrerade denna form av socialhjälp.
Halsbiografins författare redogör för dessa fakta
men säger därefter uttryckligt att det skulle vara fel att för
den skull i målningarna inläsa någon kritisk inställning till de
porträtterade. Det finns ingenting som tyder på att Hals gick
till verket med en känsla av bitterhet, säger han. Han placerar
målningarna bland de stora konstverken i tiden och ger sina
skäl för det. Om kvinnostyrelsen skriver han:

Frans Hals 1580–1666:
Fattighusets kvinnliga styrelse

Var och en av kvinnorna talar till oss med samma eftertryck
om de mänskliga villkoren. Var och en träder med samma
tydlighet ut ur den oerhört mörka dukytan, men de förenas
ändå av en fast rytmisk komposition och av ett behärskat
diagonalmönster bildat av huvud och händer. Utstuderade
modulationer i djupet, lysande valörer i de mörka partierna
bidrar till en harmoniskt sammansmält helhet och bildar en
oförglömlig kontrast till de kraftfulla vita och levande hud
färgerna, där de enskilda penseldragen har en enastående
bredd och styrka. (Vår kursivering.)

I sina två sista stora målningar porträtterar Frans
Hals de manliga och kvinnliga styrelsemedlemmarna i ett ålderdomshem i 1660-talets Haarlem. Det var ett officiellt beställningsporträtt. Konstnären hade den största delen av sitt liv varit
skuldsatt och var nu vid 80 års ålder utfattig. Vintern 1664, då

Helheten i en målnings komposition bidrar väsentligt till bildens kraft, och det finns skäl att studera den. Men här
har kompositionen beskrivits som om den i sig vore målningens
mål och mening. Formuleringar som harmoniskt sammansmält,
oförglömlig kontrast eller penseldrag av enastående bredd och styrka
överför den känsla som bilden kan väcka utifrån upplevd erfarenhet till ett plan som rör enbart oengagerad konstuppskattning.
Alla konflikter försvinner. Återstår “de mänskliga villkoren” som
något oföränderligt och målningen som ett mästerligt tillverkat
objekt.
Man vet mycket litet om Frans Hals och om de
styrelser som gav honom porträttuppdragen. Man kan inte dra
fram några indicier som rör relationerna dem emellan. Men just
i själva målningarna finns bevisen: en grupp män och en grupp
kvinnor, sedda av en annan människa, till yrket målare. Studera
bevisen och döm själv!
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Konsthistorikern är rädd för raka bedömningar:
Såsom i så många andra Halsmålningar förförs vi av den
genomträngande karakteristiken att tro att vi själva lär
känna de personliga dragen och t.o.m. vanorna hos de
porträtterade männen och kvinnorna.

Vilken förförelse är det författaren talar om? Jo,
det är ingenting annat än målningarnas inverkan på oss. Bilderna
påverkar oss därför att vi accepterar det sätt på vilket Frans Hals
såg sina modeller. Vi accepterar det inte av lättrogenhet. Vi godtar det bara så länge som det svarar mot vår egen iakttagelse av
människor, av ansikten, gester och institutioner. Detta är möjligt
eftersom vi alltjämt lever i ett samhälle med jämförbara sociala
förhållanden och moraliska värderingar. Och det är just detta
som gör målningarna psykologiskt och socialt angelägna för oss.
Det är detta – inte målarens “förföriska” skicklighet – som övertygar oss om att vi kan lära känna de avbildade människorna.
Författaren fortsätter:
Denna förförelse har, när det gäller vissa bedömare, haft
stor framgång. Många har t.ex. hävdat att mannen med
den ovanligt snett påsatta hatten och med den frånvarande
blicken framställts i ett allt annat än nyktert tillstånd.

Att påstå det är ärekränkande, menar författaren.
Han anför som motskäl att det vid denna tid var på modet att sätta
hatten snett. Han citerar medicinsk expertis för att bevisa att den
holländske gentlemannens utseende mycket väl kan ha berott på
en ansiktsförlamning. Han vidhåller att målningen aldrig skulle
ha godkänts av styrelserna, om någon ledamot avbildats berusad.
Man skulle kunna fortsätta att diskutera dessa synpunkter sida
upp och sida ned. (1600-talets holländare bar hatten på sned
för att verka äventyrliga och nöjeslystna. Supandet var allmänt
och accepterat. Etc.) Men en sådan diskussion skulle bara föra
oss allt längre bort från den enda konfrontation som har verklig
betydelse – och som författaren gör allt för att undvika.
Konfrontationen är den här. De båda styrelserna
blickar stint på Frans Hals, en utblottad gammal målare som
förlorat namn och rykte och nu tvingas leva på allmosor. Och
han ser på dem med understödstagarens ögon, men han måste
trots allt försöka vara objektiv, dvs. höja sig över denna understödstagarsyn. Detta är dramatiken i målningarna. Onekligen
ett drama om en “oförglömlig kontrast”.
Mystifikation har mycket litet att göra med den
vokabulär som används. Mystifikation är en15 process där man
söker bortförklara något som annars skulle vara uppenbart. Frans

14
14

22

23

