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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder.Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

 Baksidestexten har flyttats till bokens början. 

 Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts i bildbeskrivningar.  

 Bilder har flyttats på, och mellan, sidorna för att underlätta läsning. 

 Felstavningar och liknande i förlagan har i vissa fall rättats. 
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Sidspecifika förändringar 

1 

Text och bilder på sidorna 6-7 har flyttats till sidorna 8-10. Text och bilder på de senare 
sidorna har flyttats till sidorna 6-7. 
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Till läsaren 

Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts i bildbeskrivningar. 
Stavfel i förlagan har rättats. 
Baksidestexten är flyttad till bokens början. 
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Pedagogiska tips 

 En ritmuff kan användas för att göra en förenklad skiss av ritningen över den 
grekiska teatern på sidan 12. 

 Avsnittet om hexameter behöver beskrivas med en bild på ritmuff eller genom att 
beskriva formerna. Placeringen behöver också förklaras, – ∪ – ∪ ∪.  
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Bildbeskrivningar 

1 

Foto. En mäktig pelarrad tornar upp sig bland ruinerna efter templet. 

I bakgrunden, under en nedgående sol, skymtar en havsvik vid en bergig kust. 

4 

Målning. Brandrök ligger tung över en stad vid havet med många höga byggnader. 

Nere vid en kaj står en stor hästskulptur på hjul. Stegar leder upp till en öppen lucka i 
skulpturens sida. 

Runtomkring rör sig många soldater och ryttare. 

I förgrunden bär en hjälmklädd man en gråhårig åldring över axeln. Han följs av några 
kvinnor och barn. De ser sig om som om de väntar sig att något förfärligt snart skall hända. 

5 

Karta. Medelhavet. På kartan är Odysseus irrfärder utmärkta med numrerade punkter. 

1. Troja (Nordvästligaste delen av nuvarande Turkiet) 
2. Kikonerna (Nordöstligaste delen av nuvarande Grekland) 
3. Lotofagernas ö (Djerba) (Utanför nuvarande Tunisiens södra kust) 
4. Cyklopernas ö (Utanför västra Italien) 
5. Aiolia (Stromboli) (Norra Sicilien) 
6. Laistrygonernas land (Södra Corsica) 
7. Kirkes ö (Västra Italiens kust nära Rom) 
8. Nedgången till dödsriket (Västra Italiens kust) 
9. Sirenerna (Västra Italiens kust) 
10. Skylla och Karybdis (Messinasundet) 
11. Kalypsos ö (Malta) 
12. Fajakernas ö (Utanför västra Greklands kust) 
13. Västra Grekland 

6 

Vasmålning med ljusa figurer på mörk botten. 

Odysseus står fastbunden vid masten medan hans män ror och styr skeppet. 

Sirenerna framställs som jättelika fåglar med kvinnohuvuden. 

Två av dem sitter på något som ser ut som utstickande klipputsprång medan en tredje 
dyker ned mot skeppet. 

8 

Foto. Staty som föreställer en naken ung man. 

Hans lockiga hår tittar fram från undersidan av en skålformad huvudbonad. 
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Två långa hårlockar når ned till hans axlar. 

Statyns vänstra arm och högra hand är avslagna. 

8 

Vasmålning med ljusgula figurer mot svart botten. 

Guden Dionysos återges som en naken och skäggprydd man som står på knä och håller i en 
tyrsosstav (En stav med druvor och vinrankor som bars av deltagarna i hans kult). 

Två kvinnor står på ömse sidor om honom och håller i små trummor. 

Kvinnan till höger är helt naken. 

En skäggig faun i gestalt av en naken man med svans och klövar står bakom henne och tar 
på hennes ena bröst. 

11 

En ung kvinna suger på änden av sin stylus med ett tankfullt uttryck medan hon håller en 
hopknuten bunt med små vaxtavlor framför sig. 

(Stylus var ett smalt metallstift som användes för att skriva i vax). 

12 

Ritning. Grekisk teater återgiven uppifrån. 

Orchestra utgörs av en cirkelrund plats mitt i teatern. 

Vid sidorna om, och framför Orchestra, bildar läktarna en halvcirkel. 

Bakom Orchestra ligger en avlång byggnad som är uppdelad i Proscenium (närmast 
Orchestra) följt av Skene där skådespelarna klädde om sig. 

12 

Antik teatermask. Masken föreställer ett skäggigt mansansikte omgivet av långt lockigt hår. 

"Ansiktet" har uppspärrade runda ögon och vidöppen mun. 

13 

Två foton.  

Övre/större fotot: Utsikt från läktarna på en grekisk teater från antiken. 

De stora läktarna sluttar från tre sidor ned mot den runda Orchestra (byggnaderna bakom 
Orchestra finns inte kvar). 

I bakgrunden brer ett landskap med gröna berg ut sig. 

Nedre/mindre fotot (infällt i bilden): 

Två statyetter som föreställer skådespelare som bär masker liknande den ovan beskrivna. 

16 

Filmscen. I förgrunden befinner sig Oidipus med blodet strömmande ur sina skadade ögon. 
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I bakgrunden skymtar en soldat som bär brynja och en hjälm som döljer hela huvudet. 

19 

Teaterscen. Medea (spelad av Lena Nyman) leder två småpojkar genom att hålla dem i 
handen. 

Utanför rampljuset står flera andra skådespelare som mörka skuggor. 

20 

Teckning. En romersk armé genomför en flodövergång under imperiets storhetstid. 

Fotsoldaterna (legionärerna) passerar under en trumfbåge innan de kommer ut på en bro 
som ingenjörssoldater har lagt över båtar. 

I förgrunden övervakar två höga officerare flodövergången från hästryggen. 

De bär förgyllda harnesk och hjälmar dekorerade med höga kammar och sitter på sadlar 
utan stigbyglar som vilar på långa broderade sadeltäcken. 

Intill dem står en trupp med fotsoldater. 

Deras hjälmar har stora skydd i nacken och är även de dekorerade med fjäderbuskar. 

Deras rustningar är gjorda av hopfogade stålplåtar som skyddar bål och axlar. 

De bär spjut med metallskaft, runda sköldar och korta svärd. 

Tunnor med proviant rullas ned till floden och fraktas över med småbåtar. 

På den motsatta flodstranden patrullerar ryttare. 

Bakom den framryckande armén ligger ett befäst läger som är skyddad av höga murar eller 
palissader med vakttorn. 

22 

Målning. En kentaur har huggit tag i Eurydikes långa hår och drar henne tillbaka till 
dödsriket. 

Eurydike försöker förtvivlat klamra sig fast vid den rödklädde Orfeus kläder och hans 
musikinstrument (ett stråkinstrument med kort hals och avlång resonanslåda). 

Bakgrunden utgörs av ett fantasilandskap med höga och tvärbranta berg och skogspartier 
som omger stora grässlätter eller vatten. 

(Kentauren är ett mytologiskt väsen med en människas huvud, bål, och armar till en hästs 
kropp.) 

23 

Målning. Vergilius står och läser ur sitt verk för kejsarparet och en ung kvinna som just har 
svimmat med huvudet i kejsar Augustus knä. 

Den lagerkrönte skalden ser närmast förskräckt ut över vad han har ställt till med, men 
kejsaren gör en lugnande åtbörd med handen. 



8 

 

Rummet där händelsen utspelar sig är mycket spartanskt inrett och dekorerat med 
geometriska mönster. 

Belysningen kommer från ett ljus som står på en hög piedestal. 

Personerna är framställda på ett idealiserat sätt (som mycket vackra och "ädla"). 

24 

Tre teckningar. 

Colombine är en ung och elegant klädd kvinna som står och "klurar" på något. 

Harlekin är en man som är klädd i en egendomligt rutmönstrad klädedräkt med kolt och 
långbyxor och skor med stora rosetter. På huvudet bär han en hatt med uppvikt brätte. 
Hans ansikte döljs av en svart mask. 

Pantalone är en man som är klädd helt i rött (röd mössa, röd kort jacka och åtsittande röda 
byxor) under en lång brun rock. Han har bockskägg och halvlångt hår. 

25 

Målning. Cicero står mitt på golvet och håller upp några dokument. 

På säten närmast golvet sitter ett antal upprörda senatorer. 

En av dem har rest sig upp och håller händerna för bröstet som om han vill bedyra sin 
oskuld. 

En av senatorerna närmast golvet sitter på en slags upphöjd tronstol med en särskild 
trappa. 

Alla senatorerna närmast golvet är likadant klädda i vita togor med röd bård och röda 
sandaler. 

Längre upp i salen sitter män som är klädda i vita togor utan den röda bården. 

(Togan var den romerske medborgarens klädedräkt och bestod av en mantel av ylle som 
bars ovanpå en tunika.) 

26 

Gud i form av en man med långt hår och stort helskägg tronar över sitt verk. 

Han är klädd i en lång röd mantel med förgylld krage och inlagda ädelstenar. 

Hans huvud omges av flera koncentriska glorior. 

Under honom framställs världen som en rund sfär som inrymmer paradiset med Adam och 
Eva och alla djur och växter (inklusive havsvidunder). 

Ovanför de sistnämnda omges världen av himlen med fåglarna och sedan molnen och 
därefter (längst ut) stjärnorna och solen. 

27 

Målning. Goliat ligger på marken med avhugget huvud. 
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Ovanför honom står den unge David och vänder sig mot himlen med knäppta händer. 

28 

Apokalypsens ryttare stormar fram på bred front med pilbåge, slagsvärd, balansvåg och lie. 

Närmast åskådaren rider döden i forma av en utmärglad man som svingar sin lie från 
ryggen på en lika utmärglad häst. 

Alla människor, kungar, kvinnor och män stupar för deras framför och trampas ner av 
hästarnas hovar. 

Ovanför dem flyger en ängel. 

29 

Målning. Paulus står med uppsträckta armar på en trappa som ligger vid ett torg som är 
omgivet av tempel och statyer. 

Ett skara män och ett fåtal kvinnor lyssnar till hans anförande. 

I bakgrunden skymtar en obelisk (hög fristående stenpelare) och en staty som föreställer 
gudinnan Pallas Athena. 

32 

Målning. I förgrunden arbetar två män med att harva och beså en åker. 

På en intilliggande åker står en fågelskrämma som håller i en spänd pilbåge. 

På andra sidan en flod eller kanal ligger en hög mur med krenelerade bröstvärn och 
vakttorn. 

Bortom muren tornar ett stort slott upp sig med många torn och spetsiga tak. 

Ovanför bilden välver sig en halvcirkelformad kalender med zodiaken (djurkretsen) och 
årets månader över en bild som föreställer den grekiske guden Helios när han färdas över 
himlen i sin vagn som dras av bevingade hästar medan han håller solen i händerna. 

34 

Sida ur medeltida handskrift. Anfangen (kraftigt förstorad inledande versal) är illuminerad 
d.v.s. dekorerad med en bild och (i det här fallet) växtornament. 

Bilden föreställer Jungfru Maria som sitter med den blödande Jesus i sitt knä sedan han 
tagits ned från korset. 

Texten är dessutom inramad med växtornament på tre sidor (upptill, till vänster och 
nedtill). 

35 

Målning. Helgonet står på knä mellan två stora hjul med instuckna knivblad som är riktade 
mot henne från båda hållen. 

Hon är naken på överkroppen men hennes långa hår skyler hennes bröst när hon vänder 
blicken upp mot en ängel som svävar över henne med draget svärd. 
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Runt henne vimlar en stor skara soldater klädda i 1500-talsstil. 

Flera av soldaterna (inklusive de som just skall börja veva på hjulen) tittar förvånat på 
ängeln. 

36 

Målning. Isolde dör i armarna på den döde Tristan där de ligger på en strandklippa med det 
öppna havet utanför. 

En spjutbeväpnad äldre man iförd hjälm och mantel står och tittar på det olycksdrabbade 
paret. 

37 

Roland ligger på rygg intill ett bågformat klipputsprång. 

Bredvid honom ligger hans stora horn och hans svärd. 

Han är klädd i en förgylld rustning av 1400-talstyp. 

En man som är klädd på samma sätt står på knä bredvid honom med knäppta händer 
sedan han lutat en hillebard (en slags kombination av yxa och spjut) mot klippan. 

Bakom och bredvid dem ligger en hel hög med stupade män utmed ett skogsbryn. 

På andra sidan klipputsprånget utkämpas ett stort slag mellan riddarhärar. 

38 

Målning. Stridsscen i en grottmynning. Sigfrid genomborrar den hiskliga draken med sitt 
svärd så att blodet sprutar. 

Hjälten är barhuvad och klädd i en kort kolt med en djurhud kring midjan och höger axel. 
På fötterna bär han sandaler. 

Han har inget skägg, men långt blont hår som når ned på ryggen. 

Draken har bockhorn och stort gap med kluven tunga och rader med spetsiga tänder. Den 
har slingrat sin fjälliga stjärtspets kring Sigfrids ena ben, men lyckas inte göra något intryck 
på sin baneman. 

39 

Slottssal med många människor. 

Slottsherren sitter framför en stor öppen spis med sitt svärd i knäet och fru och liten dotter 
vid sin sida. 

De blir underhållna av en trubadur som sitter framför dem och spelar på en liten harpa. 

På golvet bredvid trubaduren ligger ett par pergamentrullar och en hatt dekorerad med 
påfågelfjädrar. 

I salen uppehåller sig flera unga kvinnor och män. 

Några av kvinnorna har dekorerat sina huvuden med kransar eller metallringar. 
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En ung pojke bär runt frukt på ett fat till dem. 

En man som håller några rosa rosor tryckta mot bröstet tittar på en av kvinnorna. 

I ett hörn sitter två män och läser i tjocka böcker. 

Den ene av dem har en liten apa på ena axeln. 

Salen har brädgolv med utlagda grova mattor. Väggarna är dekorerade med bonader och 
upphängda vapen. Små blyinfattade fönster släpper in ljus. 

40 

Medeltida målning. Den unge riddaren och slottets dam sitter sida vida sida på fotänden av 
en säng medan de konverserar. 

Riddaren bär mössa och är klädd i förgylld rustning med svärd vid sidan. 

Slottsfrun bär svart dok och fotsid klänning. 

I bakgrunden står tre kvinnor som är klädda på samma sätt som slottsfrun. 

Bortom dem skymtar en stor skara tungt rustade soldater. 

43 

Målning. I förgrunden står den lagerkrönte Dante och håller fram en uppslagen bok med 
sitt verk. 

Till höger om honom ligger en medeltida stad med kyrktorn och kupoler bakom 
krenelerade murar. 

Till vänster om honom ligger skärseldsberget och nedgången till helvetet. 

Skärseldsberget är konformat och omgivet av en serpentinväg som ringlar sig upp till 
toppen. 

De dödas nakna själar släpps in genom en hög port som vaktas av en ängel. 

Därefter får de genomgå olika prövningar (som t.ex. att bära klippblock på ryggen) på sin 
väg mot toppen och den rengörande elden som skall ge dem tillträde till paradiset. 

Ingången till helvetet vaktas av höga murar. Därbakom föser hiskliga djävulsfigurer de 
fördömdas nakna själar ned till olika former av evigt lidande och straff. 

Tvärs över hela bilden spänner de himmelska sfärerna sina banor med de olika 
himlakropparna (sol, stjärnor och måne). 

43 

Gatuscen. Medeltida stad genomfluten av en bred flod. 

I bakgrunden spänner en stenbro med breda valv över floden. 

I förgrunden möter den unge Dante tre unga kvinnor på en gata som löper längs med (och 
ovanför) floden. 

Två av kvinnorna tittar på honom medan den tredje ignorerar honom. 
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44 

Vergilius och Dante färdas över floden Styx som utgör gränsen mellan de levandes och de 
dödas värld. 

De står i en liten båt som förs av färjkarlen Caron. 

Runt om dem i vattnet ligger döende och döda nakna människor av vilka några försöker ta 
sig upp i båten. 

Ovanför floden tornar höga och tvärbranta klippor upp sig mot en mörkmulen himmel. 

46 

Målning. En grupp människor står under ett träd invid en husvägg. 

En ung kvinna som är spritt naken inspekteras av en elegant klädd ung man som fingrar på 
hennes ena hand. 

Den unga kvinnan är flankerad en vithårig man och en kvinna med dok som står med 
knäppta händer. 

Den unge mannen har sällskap av tre andra välklädda unga män. 

47 

En något överviktig kvinna iförd bredbrättad hatt sitter under en liten ek. 

47 

Porträtt som föreställer Villon. Målningen återger en slätrakad man med halvlångt lockigt 
hår som bär mörk jacka med öppen krage och svart barett (platt baskerliknande mössa). 

49 

Målning. Två män med bakbundna händer hänger i en galge. 

Deras hosor (långa benkläder som träddes upp som strumpor) har delvis hasat ned. 

De bär korta jackor som bara når ned till strax under midjan. 

51 

Den nakne Loke ligger på rygg med armar och ben fastkedjade vid klippor. 

I grottaket ovanför honom hänger en orm som dryper gift mot hans ögon. 

Hans hustru, som bär ett flor som når långt ned på hennes rygg, fångar upp giftet i en bred 
metallskål. 

53 

Illustration från 1600-talet. Egil Skallagrimsson återges som en skäggprydd man som bär 
bredbrättad hatt, mantel, kort jacka med kolt, byxor och kragstövlar. 

Han håller i en kort och bred kroksabel. 
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54 

Snorre Sturlason framställs som en äldre man med kal hjässa och stort helskägg. 

56 

Filmscen. En man med pannband och stirrig blick spänner en pilbåge. 

I bakgrunden skymtar en stor "totempåleliknande" gudabild av trä. 

57 

Handskriftssida med illuminerad anfang. 

Illuminationen föreställer två biskopar iförda mitra (en hög trekantig huvudbonad) som 
står på var sin sida av en krönt man. 

Den ene av biskoparna håller upp en uppslagen bok framför den krönte. 

58 

Medeltida illustration. Damen håller fram en krans medan den barhuvade riddaren faller 
på knä inför henne med knäppta händer. 

Båda bär fotsida dräkter. 

Damen har långt hår som faller fritt ned längs hennes rygg och bär en platt kronliknande 
mössa. 

Bakom riddaren hänger ett svärd med gehäng. 

59 

Målning. Den heliga Birgitta står och läser i en bok. 

Hon är klädd i en enkel svart och vit fotsid dräkt med vitt dok som täcker hennes hjässa och 
axlar. 

Hon står på ett svart och vitrutigt golv. 

Nedre delen av väggen bakom henne är dekorerad med blommönster medan den övre 
delen bär ett mönster av mörka stjärnor på ljus botten. 

59 

Medeltida målning. Bönder utför en ringdans kring ett ensamt träd till tonerna från en 
säckpipa. 

En av dansarna sträcker ut en käpp mot en hund. 

Runt dem betar får i ett landskap med gröna kullar och skogsdungar. 

I bakgrunden skymtar en stad omgärdad av höga murar. 

61 

Svart-vit filmscen inne i stugan. 
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En av de unga "vallarna" visar modern de mördade flickornas vackert mönstrade kläder 
medan fadern Töre ser på. 

63 

Människor som rör sig i, och kring, en bred marmortrappa. 

Över trappan välver sig den ena höga stenportalen efter den andra. 

Portalen längst bort öppnar sig ut mot en blå himmel med några lätta, vita moln. 

Mitt för denna sista portal står filosoferna Platon och Aristoteles sida vid sida. 

Platon (återgiven som en äldre man med långt vitt hår och skägg) pekar upp mot himlen 
medan hans yngre kollega Aristoteles pekar framåt med ena handen samtidigt som han 
håller en bok i den andra. 

Runt om dem vimlar det av män i olika åldrar som ägnar sig åt intellektuella aktiviteter 
med hjälp av böcker, jordglobar, kartor, griffeltavlor och passare. 

Endast en kvinna ingår i sällskapet. Hon är barhuvad och klädd i vitt och står för sig själv 
med blicken riktad mot betraktaren. 

Två stora marmorstatyer som står på ömse sidor av trappan föreställer de grekiska 
gudarna Apollon och Pallas Athena. 

64 

Inramat porträtt som föreställer en man med välansat helskägg och högt hårfäste. 

Han bär en hög, vit och rund halskrage över en röd jacka och en blå mantel. 

65 

Teckning. Don Quijote stormar fram med fälld lans på sin häst Rosinante medan Sancho 
Panza och hans åsna står vid sidan om. 

66 

Porträtt av författaren som ung man. 

Han har halvlångt lockigt hår och ett välansat helskägg. 

Han bär en elegant hatt med snett brätte och hög rundad kulle som pryds av en fjäder. 

Han är iförd en mörk jacka med vit spetskrage och vita manschetter. 

Han håller en person som befinner sig utanför bilden i handen. 

67 

Teckning. Scenen består av en utskjutande plattform med ett litet hus längs bortre sidan. 

Runt om, på ömse sidor, löper tre våningar med läktare som bilder en cirkel kring scenen. 

67 

Teckning. Teatern "The Globe" sedd snett uppifrån. 
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Teatern av formen av en grund cylinder som inrymmer läktarna. 

På ena sidan höjer sig en korsvirkesbyggnad med dubbla sadeltak över den övriga 
byggnaden. 

Mellan de två taken sitter ett litet torn med fönster och kupol med takspira. 

Under, och framför, denna påbyggnad ligger den utskjutande fyrkantig scenen. 

Från en flaggstång på taket vajar en flagga med teaterns "logga": Atlas som bär himlen (i 
form av ett klot) på sina axlar. 

En talrik publik köar för att komma in på teatern. 

Omgivningarna utgörs av några låga hus inbäddade i grönska. 

I bakgrunden skymtar den mer tättbebyggda delen av staden på andra sidan Themsen. 

68 

Bioaffisch med fotomontage. 

Ett ungt kärlekspar svävar ovanför en mindre bild av rasistiska skinnskallar som bränner ett 
kors. 

69 

Två filmscener. 

Till vänster: Svart-vit bild av Laurence Olivier som Hamlet. 

Till höger: Stellan Skarsgård som Hamlet i den berömde scenen med narren Yoricks skalle. 

Hamlet/Skarsgård håller upp skallen genom att trä en pinne i hålet efter näsan medan han 
försiktigt luktar på den. 

70 

Den förälskade älvdrottningen Titania smeker hantverkaren Botten som har förtrollats så 
att han har åsnehuvud. 

"Kärleksparet" är omgivna av putti (små nakna barnänglar). 

Här har emellertid de vanliga fågelvingarna på deras ryggar bytts ut mot insektsvingar. 

71 

Illustration. Rättegångsscenen i Köpmannen i Venedig. 

Portia (som är utklädd till advokat) läser lagen för Shylock som just börjar inse att han har 
blivit utmanövrerad. 

På bilden framställs Sylock som en annan slags människa än alla de övriga närvarande i 
rättssalen - Dogen, Antonio och hans vänner, soldaterna och vakterna. 

Alla andra framställs som högresta och "ädla" medan den svartklädde Shylock är 
krumryggad och krokbent med tomma ögon i ett skäggigt ansikte med lång böjd näsa. 



16 

 

73 

Målning. Utsikt över Versailles. 

Slottet omfattar ett stort område med många byggnader. 

Hela bebyggelsen är strängt symmetrisk med en huvudbyggnad mellan flyglar och en stor 
förgård med vaktkurer. 

Runt omkring slottet ligger stora trädgårdar och parker som även de är strängt 
symmetriskt ordnade i raka led. 

En täckt vagn som föregås och följs av ett stort beridet sällskap är på väg till slottet. 

När ryttarna närmar sig grinden till slottets förgård delar de upp sig i två parallella led. 

74 

Målning. Molière är iförd en röd mantel och håller en tjock stav i ena handen. 

Han har långt mörkt hår och tunn mustasch. 

Han är krönt med en lagerkrans. 

75 

Teckning. Föreställning av Den inbillade sjuke. I förgrunden sitter Molière som 
huvudpersonen och håller sig för bröstet med ett plågat uttryck. 

En rad skådespelare iförda svarta rockar och höga svarta hattar står intill honom. 

Två av dem hälsar på honom genom att buga sig och ta av sig hatten. 

I bakgrunden skymtar en talrik publik som njuter av skådespelet. 

Publiken är skiktad så att gallerierna upptas av elegant klädda kvinnor och män ur 
överklassen med golvet innehas av enklare klädda män ur borgarklassen. 

76 

Teckning. En välfödd man klädd i frack och cylinderhatt skriker ilsket åt en luggsliten och 
mager man som håller fram sin tilltufsade hatt mot honom. 

77 

Porträtt av en slätrakad man med kort peruk, kravatt och broderad sidenväst under mörk 
jacka. 

78 

Foto. Tre kvinnor ligger på mage med ansiktet mot publiken. 

Bakom dem står Hercules iförd studentmössa. 

Han bär en skjorta där namnet Hercules står skrivet med versaler. 
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81 

Blake framställer Newton som en naken ung man som sitter på en klippa omgiven av 
mörker. 

Han lutar sig fram och går helt upp i sitta arbete med att, med hjälp av en passare, dra upp 
geometriska figurer på ett stycke pergament som han har rullat ut på marken framför sig. 

83 

Illustration. Fredag och Robinsson arbetar tillsammans. 

De är omgivna av tät regnskog och bergig terräng. 

Fredag är klädd i västerländska kläder sånär som på att han fortfarande (och i motsats till 
Robinson) går barfota. 

85 

Illustration. Gulliver står på ett matbord där det står ett snapsglas som når honom till 
midjan och en metallsked som är längre än honom. 

Tre jättelika människor (två kvinnor och en man) tittar förundrat på honom. 

86 

Uppslag med The Spectators titelsida. 

Texten lyder: 

The Dedication of his own Talents. But if I should take notice of all that might be observed 
in your Lordship, I should have nothing new to say upon any other Character of Distinction. 

I am,  

My Lord  

Your Lordship's 

most Obedient, 

most Devoted, 

Humble Servant, 

The Spectator. 

87 

Porträtt. Voltaire är slätrakad och bär en lång lockig peruk som når ned till hans axlar. 

Han är klädd i en rödbrun jacka med vit kravatt. 

Han möter vår blick med ett ironiskt leende. 

88 

Foto. Två uppslagna volymer som ingår i Encyklopedin. 
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Det ena uppslaget innehåller en illustration föreställande män som bär på stora korgar 
fyllda med något slags råvara. 

Det andra uppslaget visar titelsidan med texten: 

Encyclopédie du Dictionnaire Raisoné 

des Arts et des Métiers 

88 

Candide och Kunigunda ertappas av en argsint äldre man som hötter med en käpp. 

89 

Illustration. I förgrunden piskas den bakbundne Candide när han tvingas gå i en procession 
med präster och biskopar. 

Processionen passerar en slags bred murad sockel med en stor skorsten eller ugn i mitten. 

Runt ugnen står tre män bundna vid pålar med staplar av ved under fötterna och spetsiga 
huvor på huvudet. 

Vid ett torg i bakgrunden hänger en man i en galge. 

Även den hängde bär spetsig huva. 

90 

Porträtt av Charlotta Nordenflycht. 

Hon är barhuvad och klädd i krinolin (en kjol med inre metallställning). 

Hennes midja är snörd. 

Hennes dräkt är urringad och lämnar hennes axlar är bara. 

91 

Framsidan på Den svenska Argus. 

Omslaget pryds av ett träsnitt som förestället två män som står på var sin sida av ett träd. 

Den ene håller en oxe i ett snöre som han har bundit kring djurets horn. 

Den andre spelar tvärflöjt. 

Under bilden följer ett citat av den romerske poeten Horatius som lyder: 

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. 

91 

Tecknat porträtt av Kellgren sedd från sidan. 

Skalden är slätrakad och har långt yvigt hår som når ned över hans axlar. 

92 

Målat porträtt av en lagerkrönt Anna Maria Lenngren. 



19 

 

93 

Illustration. En adelsfamilj besöker en prästgård. 

Prosten, prostinnan, dottern och en ung man (som även han bär prästkrage) står på 
farstutrappen och välkomnar besökarna. 

Prästdottern bugar sig djupt och kysser adelsdamens kjolfåll. 

Efter den adliga damen följer hennes vuxna dotter, familjens hund och sist, en äldre man 
som bär en hög plymprydd hatt av det slag som bars av amiraler och andra höga officerare 
vid denna tid. 

94 

Målat porträtt. Bellman spelar luta. 

Han är slätrakad och bär en kort peruk. 

Han är klädd i vit skjorta och röd väst med vit kravatt. 

95 

Teckning. En surmulen Bellman sitter och håller i en kaka med en flaska bredvid sig. 

Han bär en lång rock med uppvikt krage. 

97 

Målning. Ulla Winblad återges med yvigt hår som står åt alla håll. 

Hon är klädd i en krinolin där urringningen lämnar hennes bröst bara. 

På ömse sidor om henne sitter två teatermasker med utsträckta tungor. 

98 

Målning. Flera nakna kvinnor ligger eller sitter och njuter av tillvaron med uppackade 
picknickkorgar bredvid sig. 

De är omgivna av trädstammarna i en lövskog och det gröna ljuset från trädens lövverk. 

Mitt ibland dem står Bellman och bär en kvinna i sina armar. 

101 

Målning. En ensam man står på en bergstopp med ryggen mot betraktaren. 

Han är barhuvad och håller en käpp i ena handen. 

Under och framför honom sticker bergstoppar upp som branta öar ur ett hav av moln. 

Himlen ovanför honom är blå med tunna molnslöjor. 

102 

Ossian sitter ensam och omgiven av mörker med en lyra i händerna och ett spjut lutat över 
ena knäet. 

Han är vithårig och har ett långt vitt helskägg. 
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Han är klädd i grönt och bär en stor grön mantel som fladdrar i vinden bakom honom. 

104 

Målat porträtt. 

Rousseau är slätrakad och bär en peruk som når ned till hans hals. 

Han bär kravatt och beige jacka. 

105 

Illustration. En trädgård med ett stort träd och en husgavel i bakgrunden. 

En välklädd man står och håller en pojke i handen. Pojken håller i en vattenkanna som 
strilar vatten över marken framför honom. 

Mannen hälsar på en annan man som är enkelt klädd och håller en spade i ena handen. 

107 

Målning där olika symboler har sammanställts. 

Överst hänger ett porträtt av Rousseau i en oval ram. 

Under porträttet följer ett ensamt öga ovanför två spjut med trikolorer där de tre 
färgfälten följer vågrätt istället för lodrätt på varandra. 

Under flaggorna tornar en jättelik fasces upp sig (fasces utgörs av ett spöknippe med 
instuckna bilor som under romersk tid symboliserade statsmakten). 

Mitt i spöknippet sitter en högre pinne med en krans under en röd frygisk mössa. 

Där står även ett litet träd. 

Vatten strömmar från en källa intill trädet. 

Intill källan står en tupp och en hund. 

På andra sidan står en man iförd röd frygisk mössa. 

Längre bort håller två vitklädda kvinnor varandra i handen. 

En soldat vaktar vid en kanon under ett vitt monument som är täckt av svart text. 
Monumentet föreställer en uppslagen bok som står lutad mot ett pelarfundament. 

I bakgrunden skymtar en stad med höga hus. 

108 

Målat porträtt. Goethe sitter tillbakalutad på några stenblock med ett melankoliskt 
ansiktsuttryck. 

Han är klädd i bredbrättad hatt och en lång vit dräkt. 

Runt honom utbreder sig ett förflutenhetens landskap med ruinerna efter gamla 
befästningar och tempel under en mulen skymningshimmel. 

Intill honom ligger en sten med en relief från antiken som föreställer nakna män och 
kvinnor klädda i dok. 
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109 

Illustration. Lotte och Werther i ett rum. 

Werther faller på knä och håller händerna för ansiktet i förtvivlan när han inser att Lotte 
bestämt sig för att lämna honom. 

111 

En åldrad Goethe står med händerna på ryggen och dikterar för en man som sitter vid ett 
litet skrivbord. 

Båda är klädda i varma rockar. 

Rummet omkring dem är enkelt och anspråkslöst inrett med några skåp och bokhyllor och 
ett bar krukväxter i fönstret. 

Inga mattor döljer det enkla brädgolvet. 

112 

Illustration. Ett torg i en stad med höga stenhus omgivna av dimmigt kvällsljus. 

Bara tre personer syns till: Faust, Gretchen och Mefistofeles. 

Faust lägger armen kring midjan på en föga trakterad Gretchen medan Mefistofeles håller 
vakt. 

Faust och Mefistofeles framställs som unga sprättar som är ute på "jakt". 

113 

Filmscen. Gekko (spelad av Michael Douglas) och Bud Fox (spelad av Charlie Sheen) sitter 
sida vid sida vid ett restaurangbord. 

Gordon Gekko visar Bud Fox en check. 

114 

Målning. En man, en kvinna och en hund under ett högt träd. 

Runt den lilla gruppen går får på bete. 

Omgivningarna utgörs av skoklädda berg kring gröna dalgångar med forsande vattendrag 
och höga bergstoppar. 

115 

Illustration. Två unga män i ett litet rum med ett öppet fönster med "hustaksutsikt". 

Werther står i fönstret och hanterar en pistol. 

Den andre mannen sitter vid ett överlastat skrivbord med en gåspenna i handen och ett 
fundersamt uttryck i ansiktet. 

115 

Ett ungt par står bland stora träd och betraktar månen med ryggen vänd mot åskådaren. 



22 

 

116 

En man har somnat med huvudet på skrivbordet. 

Runt honom trängs nattens varelser i form av lodjur, katter, uvar och fladdermöss. 

116 

Ett uråldrigt tempel med stora pelare ligger på ett klipputsprång omgivet av palmer vid en 
långsamtflytande flod eller sjö. 

Fundamentet kring templet är delvis övervuxet med slingrande växter. 

I viken innanför klipputsprånget ligger flera stora segelbåtar med nedtagna segel. 

Turbanklädda män rör sig utmed stränderna och på templet. 

Längre bort höjer sig mäktiga, kala bergsryggar mot himlen. 

117 

En ung man sitter med en lyra i handen och blicken vänd mot en ljuskälla som befinner sig 
bortom och ovanför honom. 

En putti lutar sig mot hans lyra. 

118 

Bröderna Grimm sitter tillsammans i en bondstuga och lyssnar till en äldre kvinnas 
berättelser. 

De är omgivna av två barn och en kvinna som bär ett spädbarn på armen. 

Rummet de sitter i är sparsamt möblerat. 

I en alkov står en säng med draperier. 

På väggarna sitter skåp och ett väggur. 

I ett hörn står ett bord med ett bröd, en tillbringare och en kopp med fat. 

I ett annat hörn skymtar en krukväxt. 

Höns kommer och går som de vill på brädgolvet som inte skyls av några mattor. 

119 

Heine sitter vid sitt skrivbord med ett tänt ljus. 

Han håller en liten sprattlande adelsman - klädd i 1700-talskläder och med ordensband 
över magen - i sin hand och riktar sin gåspenna mot denne som ett farligt vapen. 

Ljuset får författaren att kasta en stor skugga mot en bakomliggande vägg. 

120 

Porträtt. Den unge Schelling har halvlångt rufsigt hår och bär stärkkrage med vit kravatt 
och mörk jacka med öppet slag. 
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121 

Porträtt. Den unge Byron är iförd en slarvigt lindad turban och en orientalisk jacka med 
guldbrokad. 

Han bär en lång orientalisk dolk i sina korslagda armar. 

123 

Filmscen. Frankensteins monster står framför en dörr i en massiv mur. 

Han har rakat huvud och grova stygn som löper kors och tvärs över hans ansikte och hals. 

Han är klädd i en lång svart rock som är mycket smutsig och bär ett klädbylte under armen. 

124 

Målat porträtt av Edgar Allan Poe. 

Poe har bred panna, halvlångt mörkt hår, små polisonger och en liten mustasch. 

Han är klädd i mörk jacka och svart kravatt över vit skjorta. 

125 

En stor sal med högt tak som till största delen är försänkt i mörker. 

I förgrunden ligger en svårt förruttnad människokropp på rygg med utbredda armar och 
ben på en så kallad himmelssäng vars sängomhängen med tofsar skymtar i mörkret. 

Två män lutar sig över sängen och håller sina händer över liket som om de försöker utöva 
någon form av magi. 

Två män och en kvinna bakom dem bevittnar händelsen med bleka ansikten. 

Långt borta, i andra änden av salen, avtecknar sig silhuetten av en stående människa i 
ljuset från en delvis öppnad dörr. 

126 

Filmscen. En enkel bondstuga med grova stenväggar och halmtak som står i lågor. 

Flera brittiska soldater i röda sjuttonhundratalsuniformer och toppiga mössor står med 
ryggen mot betraktaren och betraktar huset. 

Närmast kameran står även en man klädd i mörkblå rock och svart hatt på samma sätt. 

En ung kvinna går från huset och mot soldaterna med nedslagna ögon. 

128 

Teckning. En vacker, men svartklädd ängel, som håller en lie står vid Wallins gravsten. 

Stenen pryds av ett porträtt i relief av skalden och en lyra. 

129 

Teckning. Stagnelius sitter och läser. 
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Han har kort ljus hår med små polisonger och är klädd i byxor, väst och uppknäppt 
stärkkrage. 

130 

Målning. En naken man som spelar fiol sitter på en klippa omgiven av forsande vatten. 

Hans kropp skyls i viss mån av vattenväxter som också utgör hans hår. 

Hans ansikte och kroppshållning uttrycket extas. 

132 

Målat grupporträtt. Fem medelålders män som alla har liknande frisyr med små polisonger 
och halvlångt hår. 

De är alla barhuvade och klädda i mörka kläder med vita stärkkragar. 

Tre i sällskapet bär prästkrage medan de återstående två istället bär vit kravatt. 

Flera av dem bär ordensband och/eller kraschaner (ordensstjärnor). 

133 

En fjord omgiven av höga dimhöljda berg. 

Under en tall i förgrunden omfamnar ett ungt par varandra. 

Hon är klädd i en lång fotsid kjol och mantel och bär en vit schalett på huvudet. 

Han bär en hjälm med små drakvingar på sidorna, kort jacka och åtsittande byxor med 
sandaler. 

I hans bälte hänger ett långt smalt svärd. 

I bakgrunden, nere vid vattenbrynet, väntar en man vid två vikingaskepp. 

134 

Singoalla och Erland sitter sida vid sida på stranden till en spegelblank skogsbäck. 

Singoalla har långt svart hår som svallar ned för hennes rygg och skuldror och en lång 
klänning som lämnar hennes armar bara. 

Erland har hår som är tvärklippt ovanför halsen. 

Han är klädd i mörk kort jacka och åtsittande byxor och bär en dolk i bältet. 

135 

Målning. En flod rinner fram genom ett lanskap utan träd eller annan växtlighet. 

Omgivningarna utgörs av tätt byggda flervåningshus och fabriker med höga rykande 
skorstenar eller högar med slagg, rörstumpar och leriga backar. 

I förgrunden står en ensam gestalt på en gammal stenbro som blivit kvar från en annan tid. 

137 

Målning. Charles Dickens i sitt bibliotek. 
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Iförd tofflor sitter författaren med slutna ögon i en länsstol. 

Väggarna runt honom vimlar av teckningar där personer och händelser från hans 
berättelser återges. 

Några av dessa episoder (de som omger hans huvud) är dessutom färglagda. 

138 

Frusna och illa klädda människor står och köar längs en husvägg i en mörk gränd. 

Det är kallt och marken är täckt av ett tunt lager snöslask. 

Bland de köande står flera familjer med små barn. 

En poliskonstapel och en frusen man som bär cylinderhatt står och tittar på en 
papperslapp. 

En kvinna som står utanför kön bär ett spädbarn i famnen. En liten flicka trycker sig mot 
henne. 

140 

Svart-vit filmscen. 

Fagin håller upp en medaljong i lång guldkedja till påseende för två pojkar. 

Fagin har stort helskägg, är svartklädd och iförd bredbrättad svart hatt. 

Han bär svarta handskar med avklippta fingertoppar. 

142 

Målat grupporträtt mot mörk bakgrund. De tre systrarna är barhuvade och bär sjalar kring 
axlarna. 

De har alla samma frisyr med mittbena och hårlockar kring tinningarna. 

Deras ansikten är upplysta av ett varmt ljus som om de sitter framför tända ljus och/eller 
en brasa. 

145 

Målat porträtt. Balzac är barhuvad och har halvlångt sidbenat hår och en liten mustasch. 

Han är klädd i en vit skjorta som är uppknäppt i halsen. 

Han håller sin högra hand för bröstet. 

146 

Två män står sida vid sida. 

Den ene av dem håller upp något slags stor löpsedel täckt av rubriker och text. 

Den andre (som bär förkläde) står och skrattar medan han stödjer sig med ena handen på 
en stor stapel med paket. 

Båda personerna framstår som fula och osympatiska. 
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147 

Illustration. En ung man klädd i frack och med en cylinderhatt i handen står på en höjd och 
ser ned på staden. 

Bredvid honom på marken ligger en krans. 

147 

Illustration. Ett påvert vindsrum där en äldre man ligger nedbäddad i en säng. 

Bredvid sängen står ett nattduksbord med en kopp och ett par medicinflaskor. 

Rastignac sitter på en stol vid sängens fotände. 

147 

Illustration. En man står lutad mot ett dukat restaurangbord med ena foten på en pall. 

Han är klädd i cylinderhatt, stärkkrage, randig väst, frack och åtsittande byxor med spetsiga 
lackskor. 

Han håller en käpp eller biljardkö i ena handen. 

148 

Hus med fem våningar (inklusive vinden). 

Invånarna återges från bottenvåningen och uppåt. 

Gatuplanet: Ett rum med öppen spis som är enkelt inrett. En man sitter med korslagda ben 
på ett bord och arbetar med något slags sömnad. En kvinna och två barn står bredvid. Ett 
ensamt ljus står för belysningen. 

1 trappa upp: En stor salong belyst med ljuset från en kristallkula och flera ljusstakar. I 
rummet umgås en stor skara elegant klädda kvinnor och män. Ytterdörren till lägenheten 
vaktas av två livréklädda män. 

2 trappor upp: Två rum. I rummet till vänster sitter en kvinna med ett spädbarn i knäet 
bredvid en barnsäng med förhängen. En annan kvinna bäddar en säng i andra änden av 
rummet. I rummet till höger sitter en man vid ett piano och håller för öronen. En cello står 
lutad mot en stol. I ett hörn står en stor säng med förhängen. 

3 trappor upp: Två rum. I rummet till vänster står en man klädd i nattskjorta och nattmössa 
och tittar in i det angränsande rummet genom ett nyckelhål. Mannen har beväpnat sig 
med något slags kort sabel eller batong. I rummet bakom honom ligger en kvinna i en säng 
med förhängen. I rummet intill (en konstnärsateljé) tar sig två män in genom ett öppet 
fönster. Den ene mannen står i rummet med lykta i handen och belyser en tavla som står 
på ett staffli. 

4 trappor upp (vinden): En kvinna sitter och arbetar med sömnad vid ett bord. 

I ett hörn ligger en person nedbäddad på en madrass direkt på golvet. Längre in i rummet 
hänger tvätt på tork. 
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150 

Illustration. Tre män fäktar med en ensam motståndare i en bred stentrappa kantad av en 
balustrad. 

Flera män bevittnar roat kraftmätningen som om det handlar om något slags sällskapslek. 

Samtliga har axellångt hår och mustascher och är klädda i vida kläder och stora 
bredbrättade hattar dekorerade med fjäderplymer. 

På fötterna bär de kragstövlar eller knäbyxor och skor med klack. 

De är alla beväpnade med floretter (raka och tunna fäktvärjor). 

152 

Tre män står i ett brädfordrat rum och studerar månens yta genom ett vanligt fönster. 

De är klädda i frack med vit skjorta och kravatt och har lackskor på fötterna. 

En av dem använder en tubkikare. 

På väggen intill fönstret sitter en termometer. 

153 

En ung kvinna och ett litet barn rusar längs en starkt solbelyst gata som kantas av höga 
gulrappade stenhus. 

Kvinnan bär en tung tvättkorg på ena armen. 

155 

Illustration. Passagerarna i diligensen. 

Den unga flickan som kallas "Fettpärlan" är klädd i klara färger och bär en konstfärdig hatt. 
På hennes knä står en stor matsäckskorg där två vinflaskor tittar ut. 

Mitt emot Fettpärlan sitter de två nunnorna som bär ett slags höga "hustaksliknande" vita 
dok. 

En av dem ger Fettpärlan en blick som uttrycker en blandning av förakt och medlidande. 

På samma sida som Fettpärlan sitter flera välklädda och skäggprydda män som kastar 
intresserade blickar på henne. 

156 

Målat porträtt. Flaubert har halvlångt hår med kal hjässa och stor mustasch. 

Han har tunga ögonlock som ger honom ett både sömning och högdraget ansiktsuttryck. 

Han är klädd i vit skjorta med kravatt under en svart frack. 

156 

Madame och monsieur Bovary på promenad med kala träd i bakgrunden. 



28 

 

Madame Bovary (som har händerna i en stor muff) ser ut att viska något till sin make som 
svarar med ett litet leende. 

158 

Målat porträtt. Zola sitter i en ateljé med en uppslagen bok. På väggen bakom honom 
sitter bilder med japanska träsnitt och Manets målning Olympia. 

Zola har ett blekt ansikte med hög panna och mörka ögon. 

Han har kor hår och helskägg och är klädd i mörk jacka och grå byxor. 

160 

En elegant salong där en skara unga män visar stort intresse för en slank ung kvinna. 

En av dem presenterar en vän för henne. 

161 

Filmscen. En skara med män och kvinnor ledda av strejkledaren Étienne (spelad av Gérard 
Depardieu) konfronterar soldater. 

En av soldaterna riktar sitt gevär mot Étienne som fläker upp sitt skjortbröst inför honom. 

161 

Zolas öppna brev i tidningen L'aurore. 

Rubriken lyder: 

J'Accuse...! 

Lettre au Président de la République 

par Émile Zola 

163 

Målat porträtt av Leo Tolstoj. 

Författaren sitter iförd en enkel grön jacka. 

Han har helskägg och halvlångt hår. 

165 

Ett snöklätt öppet område med stadsbebyggelse i bakgrunden. 

Tre män har bundits fast vid höga pålar. 

Framför var och en av dem har en grav grävts. 

En arkebuseringspluton riktar sina vapen mot dem medan en officer höjer sin värja. 

I bakgrunden står ett stort antal fångar på en slags träplattform med räcke. Dessa fångar 
vaktas av en rad soldater. 
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165 

Målat porträtt av Dostojevskij. Han är avbildad mot svart bakgrund. 

Han har ett blekt ansikte med tunt och långt helskägg och sitter med händerna knäppta 
över ena knäet. 

Han bär brun läderjacka. 

167 

Svart vitt foto från föreställningen. 

Raskolnikov (i förgrunden) återupplever morden som utspelas bakom och över honom som 
ett skuggspel. 

170 

Illustration. Vimlet av människor i "syndens Paris". 

I förgrunden uppvaktas en ung flicka av två äldre kvinnor med ohyggligt "sönderfrätta" 
ansikten (näsa och kinder saknas så att deras tandlösa leenden liknar dödskallegrin). 

Där står också äldre man som håller fram en öppnad ask med ett smycket mot henne. 

Flickan, som ser smickrad ut, håller en nyckel mellan tumme och pekfinger. 

Bortom dem står två prostituerade kvinnor och bjuder ut sig med blottade bröst. 

Den ena av dem lyfter upp sina kjolar så att hennes nakna underliv blottas. 

Bortom dem rör sig män och kvinnor på gatorna. En skuggad manssilhuett omfamnar en 
naken kvinna. Människor går ombord på en spårvagn där en trappa leder till säten uppe på 
taket. 

I ett glapp mellan husen avtecknar sig skorstenar mot en flammande röd solnedgång. 

171 

En ung kvinna står till hälften bortvänd samtidigt som hon ser åt sidan. 

Hon har bar överkropp och bär en vid fotsid grön kjol. 

Hennes rygg skyls av hennes långa svarta hår. 

Hon står mitt emellan ett djupt mörker och ett rum som badar i varmt gult ljus - men hon 
är vänd mot mörkret. 

172 

Foto av Walt Whitman. Han har skägg och halvlångt hår. 

Ansiktet uttrycker kraft och oförvägenhet. 

173 

Tecknat porträtt av en medelålders man med välansat helskägg. 
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175 

Två filmscener från filmen "Apocalypse now". 

Överst: Marlon Brando som en bister Kurtz vars ansikte är upplyst av eldsken. 

Nedtill: Patrullbåten med filmens "hjälte" passerar en stad med en bro där svåra nattliga 
strider pågår. Explosioner, bränder och strålkastarljus lyser upp den mörka himlen. 

176 

Fotoporträtt av Tjechov. Han har kort hår, välansat helskägg och pincené (glasögon utan 
skalmar) med ett "säkerhetssnöre" i ena sidan. 

Han bär vit skjorta med stärkkrage och kavaj. 

177 

Svart-vit filmscen. En välklädd man sitter vid strandpromenaden och får sina skor putsade 
en krimtatarisk pojke. 

En kvinna med en liten vit hund i koppel kommer gående. 

Hon bär en vit parasoll till skydd mot solen. 

I bakgrunden skymtar en disig havshorisont. 

178 

Foto av Gorkij som ung. 

Han har långt yvigt hår och mustasch och är klädd i mörka kläder. 

Han står med korslagda armar och ser in i kameran med ett stolt och trotsigt 
ansiktsuttryck. 

179 

Svart-vitt foto. En stor sal med flagnade tegelväggar där slitna och torftigt klädda män 
sitter vid långa träbord och äter. 

I ett hörn står några uniformerade män vid stora skinande kastruller och staplar med fat. 

181 

En landsväg på landet. I förgrunden står en ung man på vägkanten och håller en såg. 

Han vänder sig till ett åldrat par och en liten flicka som arbetar med att knacka sönder 
stenar till mycket grovt grus med hjälp av släggor. 

De har gjort ett uppehåll i arbetet medan de lyssnar till honom med sorgsna blickar. 

I bakgrunden fortsätter vägen (där många människor går) mot horisonten. 

Den kantas av hamlade pilträd och en stor vit stenkyrka omgiven av höga kala lövträd. 
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182 

Porträtt av Almqvist. Han är slätrakad och bär en mycket bred och platt svart skärmmössa, 
svart frack, och vit skjorta med kravatt. 

183 

Teateraffisch med en bild av en blödande nyponros och texten: 

Drottningen Juvelsmycke, C.J.L. Almqvist 

Kungliga Dramatiska Teatern 

(Någon har strukit över "Kungliga" med vit krita och skrivit "kungen åt pockers!"). 

184 

Teckning där huvudpersonerna går längs en stadsgata med en hjulångare (ångfartyg som 
framdrivs av skovelhjul) i bakgrunden. 

186 

Porträtt av Fredrika Bremer. 

Författaren sitter med fjärrskådande blick och armarna stödda på en sockel. 

Hon bär schalett i vit spets som är knuten under hakan med långa vita band och mörk 
klänning. 

187 

Målning. Den vitskäggige hjälten Väinämöinen och hans män utkämpar en strid med häxan 
Louhi och hennes anhängare. 

Väinämöinens sällskap är ute i en båt i grov sjö när de anfalls av Louhi i gestalt av en 
harpya (kvinnofigur med fågelvingar, fågelklor och stjärtfjädrar). 

som bär ett väpnat följe på sin rygg. 

Väinämöinen (som står vid styråran) har dragit sitt svärd. Hans män hugger in på Louhi 
med spjut och yxa. 

188 

Sven Duva står på en träbro och svingar sin musköt som en klubba mot en trupp med ryska 
soldater som försöker komma åt honom med sina bajonetter. 

Flera döda och sårade soldater ligger redan på bron. 

189 

Målat porträtt av H.C. Andersen. 

Författaren är slätrakad och klädd i svart frack med vit stärkkrage och kravatt. 

190 

Svart-vitt foto av Ibsen. 
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Författaren har yvigt vitt hår och stora polisonger som når nedanför hans haka. 

Han bär små ovala stålbågade glasögon. 

191 

Foto. Per Gynt och hans mor sitter vid matbordet. 

Per Gynt gestikulerar med hela armen. 

192 

Foto. Scen där den nakne mannen sätter sig upp i sängen och håller sin hustru i handen. 

Hon sitter fullt påklädd och med bortvänt ansikte på fotänden av sängen. 

194 

Svart-vitt fotoporträtt av en ung Strindberg med rufsigt hår och trotsig blick. 

Han är klädd i mörk kostym med vit skjorta och slips. 

195 

Ett sällskap med unga och, mestadels, välklädda unga män sitter runt ett lågt 
restaurangbord där snapsglas, fat och bröd är framdukade. 

En av dem halar fram ett par flaskor ur fickorna. 

196 

Teckning. Arbetare sliter vid brukets stora ugnar. I förgrunden blåser en av dem upp en 
"glasbubbla" med hjälp av ett långt rör. 

197 

Svart-vitt foto. Siri von Essen intar en teatralisk pose med ena handen för bröstet. 

Hon är klädd i mörk fotsid klänning med vit vid krage och stora vita manschetter. 

Hon bär något som ser ut som en liten ljus handväska vid sidan. 

200 

Svart-vit scen ur TV-uppsättningen. 

Karlssons och madam Flods bröllop. 

Brudparet med gäster sitter runt ett långt bord som har dukats upp utomhus och 
dekorerats med blombuketter och björkgrenar. 

Brudgummen iförd cylinderhatt och svart hatt skålar med madam Flods son Gusten som 
står med skärmmössan på huvudet och hagelbössan på ryggen. 

201 

Teateraffisch. Målningen som används till affischen kan tolkas som ett kargt bergslandskap 
sett från hög höjd eller stora vågor på ett upprört hav. 
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Texten (vars sista del återges med skrivstil) lyder: 

Mäster Olof 

Ett skådespel af August Strindberg 

202 

Teateraffisch med två versioner av litografin "Jealousy" av den norske målaren Edvard 
Munch. 

Förgrunden utgörs av ett blekt mansansikte med uppspärrade ögon. 

I bakgrunden stå en kvinna och samtalar med en man (den senare sedd snett bakifrån). 

På den övre versionen är kvinnan naken under en lång öppen kappa. 

På den undre visar hon honom sitt ena bröst. 

Texten lyder: Strindberg, Till Damaskus, Dramaten. 

203 

Tre teateraffischer. 

Till vänster: Bild som omfattar nakna kvinnor med långt flödande hår och nakna unga män 
som alla badar i ett varmt gult ljus. 

Texten lyder: Moderskärlek, Leka med elden, Två komedier av August Strindberg, 
Dramaten. 

I mitten: Montage med tre foton av August Strindberg i olika åldrar. 

Texten lyder: Folkungasagan, Tribadernas natt, Paria, Den starkare, Moderskärlek, 
Dödsdansen, Strindberg på Dramaten. 

Till höger: Gudinnebild inspirerad av hinduiska och/eller buddhistiska förlagor. 

Texten lyder: Kungl. dramatiska teatern, August Strindberg, Ett drömspel, Regi: Max 
Reinhardt. 

204 

Illustration. Silhuetterna av ett äldre par avtecknar sig mot en stjärnbeströdd himmel och 
det blänkande vattnet i ett sund. 

Texten lyder: 

Triumfatorn och narren. 

Det var den vårkvällen 1880 som vi svenskar aldrig glömma, emedan vi fira den varje år, 
och det var på Blockhusudden samma oförgätliga kväll. Där stod ett gammalt par, lantfolk, 
enkla människor, som vandrat större delen av det knogiga 

204 

Karikatyrteckning. 18 av Strindbergs motståndare står uppradade med sina numrerade 
bakar i vädret medan Strindberg själv står vid radens slut och svingar en jättelik penna. 
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Hans 18 offer svär, gnäller och förbannar under behandlingen. 

206 

Målat porträtt av Victoria Benedictsson sittande vid sitt skrivbord. 

Hon har mörkt mittbenat hår och är klädd i en mörk klänning med vit halsduk som framtill 
pryds av en brosch. 

208 

Teckning. Orientalisk miljö med palmer och städer med takkupoler och minareter. 

I förgrunden står en man med skägg och lång dräkt med vida ärmar och håller i en 
gåspenna. 

Mannen är omgiven av flera mer eller mindre nakna dansöser. 

Bortom dem skymtar flera andra människor. 

Bilden är utförd i varmt gula och himmelsblå färgnyanser. 

209 

Målat porträtt. En ung Heidenstam med fjärrskådande blick står på en högt belägen plats 
och lutar sig mot en lång käpp. 

Han är iförd en vit "bylsig" jacka med vida ärmar och vit mantel. 

En korp tittar fram över hans ena axel. 

I en dalgång mellan skogsklädda berg skymtar några små boningshus. 

Himlen är mörk med några enstaka drivande skyar. 

210 

I förgrunden en åldrad Fröding med vitt helskägg och pincené. 

Bakom och ovanför honom tittar en ung kvinna med blomsterkrans på sitt rödblonda hår 
åt sidan. 

Bredvid kvinnan står en lyra. 

Hela bilden är dekorerad med glesa blomsterslingor. 

211 

Skalden Wennerbom (Fröding själv) sover på rygg omgiven av prästkragar och blåklockor. 

Hans ansikte är delvis täckt av flera dagars skäggstubb. Spetsarna på hans mustasch pekar 
uppåt och nedåt och hans pincené sitter på sned. 

Vita och röda kastanjeblommor faller ned på hans mörka kostym. 

I ena handen håller han en flaska, i den andra blomställningen från en kastanje. 

Scenen återges med värme och inkännande, utan moraliserande övertoner. 
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212 

Teckning. Ett naket par omfamnar varandra omgivna av tistlar. 

213 

Dans i det fria en sommarkväll vid tiden kring förra sekelskiftet. 

Kvinnor och män svänger runt till tonerna från ett dragspel. 

I förgrunden sitter två par på en bänk. 

Till vänster försöker mannen omfamna kvinnan men hon ryggar förskräckt tillbaka och 
värjer sig med händerna. 

Till höger håller kvinnan om mannens ansikte medan han har lagt en hand på hennes bak. 

I bakgrunden skymtar en praktfull solnedgång över en skogklädd horisont mellan 
trädstammarna. 

214 

Karlfeldt sedd från sidan. I bakgrunden dansar festklädda dalkullor. 

215 

Den unge Gösta Berling står i en praktfull predikstol och visar kyrkobesökarna på en 
himmel som öppnar sig över kyrkans altare. 

I denna himmel lyser en ljusomstrålad duva över vita gestalter som sitter bland vita ulliga 
moln. 

216 

Selma Lagerlöf sitter i en länsstol med omfattande sniderier. 

Hon stödjer hakan mot handen och möter betraktarens blick med ett ansiktsuttryck som 
uttrycker både lugn och uppmärksamhet. 

Hon är barhuvad och bär en mörk klänning. 

På ett bord bredvid henne står en vas med röda blommor. 

217 

Tekning. Kavaljererna dansar i ring kring den behornade djävulen som sitter i mitten och 
sträcker ut sina kloförsedda händer. 

De flesta av kavaljererna är klädda i frack enligt tidens mode, men en av dem är iförd 
militäruniform och en annan bär egendomligt mönstrade kläder till bockskägg och 
bredbrättad hatt med plym. 

218 

Teckning. Nils Holgersson sitter på ryggen på sin reskamrat, en stor vit tamgås från hans 
föräldrars gård. 

I bakgrunden flyger vildgässen som de har gjort sällskap med i en lång rak linje. 
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Under dem passerar det skånska landskapet med pilalléer, kyrkor och väderkvarnar 
omgärdade av fält och åkrar. 

219 

Målat porträtt. Hjalmar Söderberg står med cigarett i ena handen och den andra handen i 
byxfickan. 

Han är klädd i kostym med väst, slips och stärkkrage. 

219  

Ett ungt par står och vänder ryggen mot varandra. 

Ovanför, och mitt emellan dem, avtecknar sig en månskära. 

Bredvid kvinnan återges den gängse kvinnosymbolen (en cirkel med ett kors nedtill). 

Bredvid mannen återges däremot en symbol som kan beskrivas som en uppochnedvänd 
skära under ett kors. 

221 

Svart-vit filmscen. Doktor Glas och prästen Gregorius sitter vid ett kafébord. 

Doktor Glas bjuder Gregorius på en förgiftad tablett. 

221 

Målning. Hjalmar Bergman sitter och röker en smal pipa där en cigarett har stuckits in i det 
lilla piphuvudet. 

Han är klädd i kostym med väst, gul skjorta med vita fläckar och fluga. 

222 

Filmscen från TV-filmatiseringen. Markurell och hans fru kramas om av den lycklige sonen 
som bär studentmössa. 

224  

Svart-vitt foto av scen ur uppsättningen. Farmor ligger i sin säng iförd en slags vit 
spetsmössa. 

225 

Teateraffisch med en clown som gör en grimasch. 

Texten lyder: Hjalmar Bergmans clownen Jac. 

227 

Målning. I förgrunden en man vars panna och hjässa har öppnats. 

Istället för hjärna sitter där ett komplicerat maskineri försett med en stor ratt. 

Bakom mannen står en glasskål som innehåller diverse inre organ. 
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I bakgrunden står en man som är klädd i frack med väst och slips och håller ut sina ut- och 
invända byxfickor. 

228 

Svart-vitt foto. En vithårig Albert Einstein står och funderar vid ett skrivbord som är täckt 
med papper och böcker. 

229 

Svart-vitt foto. Sårade tyska soldater går med ryggarna mot fotografen längs en smal ljus 
grusväg. 

Omgivningarna utgörs av ett platt slättlandskap där ledningsstolpar är det enda som bryter 
monotonin. 

Några av soldaterna stöttas av sina kamrater. 

En beriden brittisk soldat vaktar dem. 

230 

Foto av Thoma Mann. 

232 

Filmscen. Siddharta ger en ung kvinna en ros. 

Kvinnan bär många guldsmycken kring armar, hals och hjässa. 

233 

Tecknad omslagsbild till en svensk utgåva av Stäppvargen. 

Huvudet på en varg sammanfaller/har lagts på en mans ansikte. 

234 

Omslag med teckning till den tyska tidskriften Der Spiegel. 

Bredvid ett porträtt av den vithårige Sigmund Freud ligger ett kvinnohuvud i vatten med 
ansiktet vänt mot himlen och det långa håret släpande under vattenytan. 

Därnere, i kvinnans hår, framträder alla möjliga skepnader som foster, hästar, tjurar, 
ögonlober och djuphavsfiskar. 

236 

Målning. Ett brudpar sammanförs av en ängel som svävar ovanför dem medan den håller 
om bådas huvuden. 

236 

Foto. Superhjälten "Batman" är iförd åtsittande svart dräkt där ansiktsmasken är försedd 
med spetsiga uppåtstående öron. 



38 

 

237  

Tecknat dubbelporträtt av Marcel Proust. 

239 

Tecknat porträtt av James Joyce. 

240 

Foto. Virginia Wolf med en uppslagen bok och cigarett med munstycke. 

Hon sitter framför en modernistisk tavla som ser ut att vara graverad i gul metall. 

Bredvid henne, på ett litet bord, ligger några böcker bredvid en blombukett. 

241 

Målat "porträtt". Kafkas hår består av mörka fågelfjädrar. 

Hans öra sticker ut i springan mellan täckvingarna på en jätteskalbagge. 

Hans slips består av en annan röd och svart skalbagge (en s.k. "dödgrävare"). 

Hans krage utgörs av en lång insektsvinge. 

Hans underarm och armbåge täcks av en ändå större skalbagge. 

Han sitter och försöker lirka upp ett hänglås med en gåspenna. 

242 

Teateraffisch i form av ett mansansikte som framträder på en stor svart skalbagges 
ryggsköld. 

243 

Svartvit filmscen. Domstolens medlemmar sitter på ett högt podium och tittar ned på den 
mycket ensamme Josef K. 

I förgrunden sitter ett stort antal åhörare. 

245 

Målning. Landskap med bebyggelse, en flod med broar och berg vid horisonten. 

Himlen är svart med stjärnor trots en lågt stående röd sol. 

Hela landskapet med dess klippor och bebyggelse vacklar och tycks på väg att rasa ihop. 

På en flat häll i förgrunden ligger en ensam människosilhuett. 

Uppe bland bergen vid horisonten inträffar en jättelika explosion som kastar ett blåvitt ljus 
över himlen. 

247 

Foto. Blodröd solnedgång över en öde sandstrand. 

Ett infällt svart-vitt foto återger en sjukvårdare som tar hand om sårade soldater på bårar. 
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248 

Målning med en mängd disparat element där bara ett fåtal föreställande bilder skymtar 
fram så som en byggkran och en rykande fabriksskorsten. 

249 

Svart-vitt foto. Vladimir Majakovskij står framför uppsatta bilder och texter. 

251 

Teckning med två män som är klädda i vida ridbyxor och kavaj. 

Männens kroppsspråk och gester är karikerade - den ene sätter näsan i vädret medan den 
andre "pekar med hela armen". 

253 

Förenklad version av Leonardo da Vincis berömda målning där Mona Lisa är försedd med 
smala uppåtriktade mustascher och ett litet "bockskägg" på hakspetsen. 

254 

Skymningslandskap under en djupblå kvällshimmel. 

I förgrunden går en mycket lång och smal kvinnogestalt iförd en fotsid klänning med 
framåtsträckta armar som om hon trevar sig fram i mörker. 

Kvinnan har varken ögon, näsa, mun eller hår. 

En utdragen byrålåda sticker ut under hennes bröst. 

En lodrät rad med liknande byrålådor sticker dessutom ut ur framsidan av hennes ben från 
övre delen av låret och nedåt. 

Bortom henne står silhuetten av en liknande, men naken, kvinna sedd från sidan. 

Denna kvinna har långt hår som står rakt upp på ända. 

Hon håller upp någonting rött som är långsmalt med en spets nedtill. 

Från hennes bakhuvud, rygg och stjärt sticker en rad mörka föremål ut som påminner om 
änden med stämskruvarna på stråkinstrument. 

Längre bort står en människa och tittar på en giraff som står med hela ryggen och nacken i 
brand. 

Vid horisonten avtecknar sig några berg. 

256 

Målning. En storstadsgata kantad av höga moderna hus med fönstertäckta fasader. 

Det är mörkt och de många fönstren är upplysta med ett rödaktigt eldsken. 

Gatan nedanför kryllar som en myrstack som är upplysta av ljuset från fönstren och av ett 
eldrött ljus som tycks komma upp hur själva gatan. 
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Flertalet av gestalterna i myllret är män som genomgående är fula, löjliga eller rent 
groteska. 

De fåtaliga kvinnorna är genomgående nakna och vackra. 

I förgrunden går en man med grishuvud som ömt famnar en stor flaska. 

Bakom honom står en präst som runt kalt huvud och lyfter ett vitt kors mot himlen. 

Bakom prästen sitter ett stort skelett på en kista och halsar något slags vätska ur en 
glaskolv. 

I myllret nedanför viftas det med sablar och trumpeter. Två lystna män tar på en kvinna 
som är naken så när som på en hatt och en pälsboa. En man färdas i en täckt vagn som 
dras av en häst. 

Många människor skymtar också i de upplysta fönstren ovanför. 

258 

Svart-vitt foto. Edith Södergran ligger och håller i en bok. 

259 

Målning. Två kvinnor står vid en havsstrand kantad av skog. 

Kvinnan till vänster har långt blont hår och är klädd i vitt. 

Hon vänder ryggen mot betraktaren och ser ut mot det lugna havet där svaga dyningar når 
stranden. 

Kvinnan till höger är brunett och klädd i brandrött. 

Hon står vänd mot betraktaren med händerna bakom ryggen och ler med slutna ögon. 

Bakom henne ligger skogen där mörkret tätnar mellan höga raka trädstammar. 

261 

Svart-vitt foto. Pär Lagerkvist sitter på marken i en skog. 

263 

En stor folksamling med kvinnor, män och några barn står kring en gammal krogryggig och 
skäggig man som sågar ved under en lykta. 

264 

Målning. Bödeln, som är draperad i en fotsid svart dräkt, står med en väldig tveeggad yxa 
vid en dörr. 

Dörrens karm utgör ena armen på ett stort rött hakkors där en naken Kristus sitter 
uppspikad. 

På andra sidan dörren ligger en mörklagd restaurang där ett antal musikinstrument står 
uppställda i ett hörn. 

Mellan borden i lokalen dansar flera tätt omslingrade par. 
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I förgrunden dansar ett par där mannen är blek och trött med blåskuggiga ögon, medan 
kvinnan, som har målat sina läppar blodröda, blottar sitt ena bröst och böjer huvudet 
bakåt som om hon erbjuder mannen sin hals. 

På bordet bakom dem står en halvfull flaska och två glas med hög fot. 

265 

Gunnar Ekelöf sitter vid skrivbordet och tittar ut genom ett fönster med ett tankfullt 
ansiktsuttryck. 

På bordet framför honom ligger en bok och en stor snäcka. 

På fönsterbrädet bredvid ligger flera böcker. 

På den breda fönsternischen sitter en inramad dagfjäril med mörkblå vingar. 

Ett milt dagsljus från fönstret faller över bordet och författarens ansikte. 

267 

Foto. Eyvind Johnson står med en skärgårdsstrand i bakgrunden. 

268 

Illustration. En timmerbröte (en hög med hoptrasslade timmerstockar) i en älv. 

Flera män står på bröten och försöker bryta isär den med långa spätt. 

269 

Omslaget till Eyvind Johnssons roman Drömmar om rosor och eld. 

Omslagsbilden föreställer ett par i 1600-talskläder som står och ser ut över en stad som 
den såg ut på den tiden. 

270 

Omslaget till Eyvind Johnssons roman Hans nådes tid. 

Omslagsbilden föreställer två personer i medeltidsdräkt som rider omgivna av ett 
alplandskap. 

271 

Fotomontage. Till vänster ammar en barbröstad kvinnlig ängel utan huvud ett litet barn. 

Till höger står en naken och muskulös ung man med tre armar och håller fast ett skrikande 
sädbarn i sin vänstra (övre) arm samtidigt som han siktar från höften med ett stort 
automatvapen. 

272 

Foto. Ernest Hemingway sitter på en sprucken betongtrappa med en svartvit katt i famnen. 

Bakom honom skymtar ett äldre trähus. 



42 

 

276 

Svart-vit filmscen. Harry Morgan (spelad av Humphrey Bogart) och två andra män vid ett 
restaurangbord. 

Harry Morgan står upp och lutar sig fram över bordet samtidigt som han spänner ögonen i 
en av de andra männen. 

276 

En ensam fiskare i en liten öppen båt tampas med en jättelik svärdfisk som gör ett högt 
hopp alldeles intill hans båt. 

278 

Scen från det ryska inbördeskriget som utspelar sig på en höjd i ett snöklätt bergslandskap. 

I förgrunden har en man i svart uniformsjacka med röd armbindel blivit dödligt sårad. 

Han lutar sig mot en kamrat som står på knä bakom honom och håller om honom. 

I bakgrunden lämnar en grupp soldater en sårad kamrat efter sig på marken trots att han 
vädjande höjer en arm. 

Långt nedanför höjden skymtar en by vid stranden av en frusen flod. 

279 

Skämtteckning. En vuxen man har ett ansikte som skräckslaget tittar upp mot någon 
ovanför honom och ett annat ansikte som råskäller ned mot en pojke. 

Pojken tittar förskräckt upp mot honom samtidigt som även han vänder ett annat, 
råskällande, ansikte ned mot en förskräckt och förvirrad bebis som sitter på golvet. 

280 

Foto av Aksel Sandemose. 

283 

Filmscen. Riddaren rider hem med sin brud sittande sidledes på sadeln framför honom. 

Bruden bär en förgylld krona och en fotsid röd dräkt. 

Riddaren är barhuvad och bär sitt svärd vid sidan. 

284 

Svart-vitt foto. Karen Blixen (spelad av Meryl Streep) står med nävarna mot sidorna och 
betraktar något med en bekymrad min. 

Bakom henne ligger en inhägnad där en infödd man står bredvid några kor. 

286 

Svart-vitt foto. Moa Martinsson klädd i hatt och päls. 
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286 

Scen ur TV-filmen. En sliten medelålders kvinna och en liten flicka sitter sida vid sida och 
ler mot varandra. 

288 

Svart-vitt foto. Paret sitter utomhus med en utsikt över en sjö i bakgrunden. 

Agnes von Krusenstjerna håller armarna om en hund som nyfiket tittar på kameran. 

289 

Svart-vitt foto av Karin Boye. 

289 

Karin Boyes ex libris (bokägarmärke) med en bild som föreställer en liten människofigur 
som betraktar en stjärnhimmel. 

291 

Målat porträtt. En ung Vilhelm Moberg iförd enkel röd skjorta med öppen krage står med 
stolt hållning och tankfullt ansikte. 

292 

Svart-vit bild från ett TV-program. 

Vilhelm Moberg visar en papperslapp för Olof Palme. 

293 

Filmscen. Kristina, Karl-Oskar och Robert sitter i den hästdragna skrindan (en sorts öppen 
vagn) som för dem och deras packning till hamnen. 

De vänder sig alla tre om och ser tillbaka. 

295 

Svart-vitt foto. Ivar Lo-Johansson står framför ett flyttlass där en cykel och en sparkstötting 
är fastknutna bakpå. 

295 

Illustration. Gårdfarihandlaren hejdas av tre arga hundar när han försöker gå upp till ett 
boningshus på landet. 

I förgrunden står hans transportmedel: en cykel. 

295 

Omslaget till Ivar Lo-Johanssons bok Stockholmaren. 

Teckningen på omslaget föreställer en man med en flakvagn som står med en av de höga 
husgavlarna i gamla stan i bakgrunden. 
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297 

Lars Hård följs av en fångvaktare med nyckelknippa genom fängelsets trappor. 

298 

Målat porträtt där Artur Lundkvists huvud svävar fritt över en dimhöljd vattenyta. 

299 

Svart-vitt foto av Harry Martinson. 

300 

Scen från uppsättningen. En person som har huvudet omgivet av en solsymbol och som är 
klädd i en dräkt dekorerad med löv håller ett anförande för en publik klädda i stjärnprydda 
overaller. 

Framför dem hänger en modernistisk skulptur med stora vridna "blad". 

301 

Svart-vitt foto. Skolbarn går genom en stad där gatorna är kantade av stenhögar och ruiner 
med fristående husväggar och skorstensstockar. 

303 

Filmscen. En äldre kvinna ligger i en sjukhussäng som är omgiven av olika sorters 
apparatur. 

En man sitter bredvid henne och lutar sig fram mot henne på ett påstridigt sätt samtidigt 
som han håller fram en tidningssida med rubriken "Dienstmädchen". 

303 

Svart-vitt foto. Günther Grass och de två andra sitter sida vid sida och tittar på något. 

På en mur bakom dem sitter en uppträdd cylinderhatt. 

Günther Grass kliar sig i huvudet. 

David Bennet sitter med blecktrumman i knäet. 

304 

Filmscen. I förgrund står amerikanska soldater i givakt framför en rad med soldatgravar 
markerade med hjälmar uppträdda på kolvarna till gevär som har stuckits ned i marken. 

Bortom gravarna står två män på knä och arbetar med något på var sin sida av ett lågt 
bord. 

I bakgrunden avfyrar en stridsvagn en eldkastare mot något slags inhägnad medan en 
soldat ser på. 

Två helikoptrar svävar i luften ovanför. 
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306 

Filmscen. Huvudpersonen Yossarian sitter i flygplanet och stirrar på en avlång papperslapp. 

Framför honom ligger en sårad eller död kamrat under en flygarjacka. 

Bakom honom gapar ett stort hål i flygplanskroppen. 

307 

Filmscen i skog. En trupp med finska soldater tittar på en stupad ryss som ligger på rygg 
med packningen bredvid sig. 

309 

Tre spädbarn tar sig fram i - och ut ur - ett provrör. 

310 

Omslaget till en utgåva av Georg Orwells 1984 där "tomrummen" i siffrorna 9, 8 och 4 
innehåller stirrande blå ögon. 

314 

Foto av Sartre och Simone de Beauvoir. 

315 

Foto av Camus. 

316 

Svart-vitt foto. En glad Ulf Lundell står bland affischer som gör reklam för hans roman Jack. 

317 

Foto av Stig Dagerman. 

320 

Målning. En barbröstad kvinnofigur sitter omgiven av en natthimmel med moln och 
stjärnor (En stjärna lyser ur hennes öga). 

I sin famn håller hon en liten vuxen människogestalt som ligger på sidan med ryggen mot 
betraktaren. 

Figuren är naken men har huvud, rygg och ben täckta av vitt tyg. 

I bakgrunden skickar ett fyrtorn på en hög bergklack ut sitt ljus i natten. 

321 

Svart-vitt foto. Lars Forsell sitter vid ett restaurangbord med ett fyllt glas och ett tänt ljus. 

322 

Målat porträtt av Tomas Tranströmer. 
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322 

Svart-vitt foto. En leende Göran Palm sitter i en trappa. 

323 

Svart-vitt foto av Sonja Åkesson. 

324 

Målning. En rödhårig och rundmagad kvinna sitter med ett litet blont barn i armarna. 

Kvinnan är kraftigt sminkad och klädd i en kort-kort kjol med svarta strumpor och en kort t-
shirt som lämnar en del av hennes mage bar. 

Hon sitter i ett stort fönster som vetter ut mot höga flervåningshus med rader av svarta 
fönster och en tunnelbanestation där människor kommer och går. 

Fönsterbrädet bakom henne är belamrat med urgröpta grapefrukthalvor, äppelskrottar, 
brödskivor m.m.. 

325 

Foto. av Kristina Lugn. 

326 

Omslaget till originalutgåvan av Fridas bok. 

En gyllene ram som kröns av Amor (en liten naken pojkängel med pilbåge) rymmer 
porträttet av ett ungt välklätt par under en blå himmel med vita moln. 

Texten lyder: 

Fridas bok 

Ord och Toner av Birger Sjöberg 

Småstadsvisor om Frida och Naturen, om Döden och Universum 

Stockholm Albert Bonniers Förlag 

327 

Birger Sjöberg spelar luta och sjunger. 

328 

Målat porträtt. Evert Taube omgiven av karg ytterskärgårdsnatur. 

Han är iförd en svart baskerliknande mössa som framtill pryds av det Kungliga Svenska 
Segelsällskapets emblem (En krona ovanför tre S). 

I bakgrunden passerar en segelbåt mellan två öar. 

329 

Svart-vitt foto av Nils Ferlin med en halsduk virad flera varv kring halsen. 
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329 

Foto. Cornelis klädd i svart broderad väst, vit uppknäppt skjorta och blå jeans  står och slår 
ut med händerna men en min som kan tolkas som ett: "Än sen då?" 

331 

Målat porträtt. Sven Delblanc sitter vid ett bord där det ligger ett par böcker. 

Han är iförd en grön skjorta och bär en liten guldmedaljong i en tunn guldkedja. 

På väggen bakom honom hänger en målning som föreställer kala svarta lövträd som 
avtecknar sig mot en vintrig solnedgångshimmel. 

332 

Scen ur TV-serien. Tre män på en flotte stakar sig fram på en liten å omgiven av 
sommargrön skog. 

334 

Målat porträtt. Kerstin Ekman sitter på en stol med de knäppta händerna i knäet. 

Hon är klädd i en mörk blus med röd kjol och bär en liten hjärtformad medaljong. 

335 

Svart-vitt foto av P.O. Enquist. 

336 

Omslaget till Per Olof Enquists roman Kapten Nemos bibliotek. 

Omslagsbilden utgör av en illustration till Jules Vernes roman En världsomsegling under 
havet. 

339 

Teckningen föreställer Reine med små änglavingar och en mugg med Pepsi och ett sugrör i 
handen. 

Han sitter vid en jättelik hamburgare som tjänstgör som bord. 

339 

Svart-vitt foto av Sara Lidman. 

341 

Svart-vitt foto av Torgny Lindgren. 

342 

Svart-vitt foto av Per Wahlöö och Maj Sjöwall. 
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343 

Filmscen. Gunvald Larsson (spelad av Mikael Persbrandt), Martin Beck (spelad av Peter 
Haber) och en kvinnlig kollega lyssnar till rättsläkaren under en obduktion. 

345 

Foto. Tättrafikerad gata i mörker. Ett stort antal pilar trängs vid en korsning som blir 
upplyst från alla håll av deras billyktor och röda baklyktor. 

En grupp män som är upplysta av ett grönaktigt ljus står vid korsningen. 

346 

Filmscen. En havsstrand i skymningen. 

En grupp pojkar står vid ett flammande bål. 

De är nakna så när som på badbyxor, kalsonger eller enkla ländkläden och håller i långa 
störar med spetsade ändar. 

Några av dem bär "krigsmålningar" på ansikte och överkropp. 

I bakgrunden sticker en klippig udde ut i det lugna havet. 

347 

Omslaget till Yasar Kemals roman Låt tistlarna brinna. 

En teckning föreställer en pojke med trasiga kläder som springer mot en torr tistel. 

347 

Foto. Yasar Kemal omgiven av uniformerade och civilklädda poliser. 

348 

Målning. I en skog som består av smala kala träd mot svart bakgrund angrips en förskräckt 
kvinna av ett rovdjur. 

Rovdjuret som river kvinnans sida och sätter tänderna i hennes höft är en fantasiskapelse 
med stora klor likt en sengångare, brett huvud utan ytteröron, obefintlig nacke och kort 
trubbig nos över ett brett gap fullt av spetsiga tänder. 

Kvinnan är naken så när som på en lång röd mantel som fladdrar kring henne. 

Hon har trind kropp med litet huvud och oproportionellt stora händer. 

Henne långa blonda hår återges som en gul fladdrande duk ovanför hennes huvud. 

349 

Svart-vitt foto av Gabriel García Márquez. 

350 

Foto. Bred stenlagd bygata kantad av envåningshus med utskjutande takkanter som hålls 
upp av smala pelare. 
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Några människor sitter framför husen eller går på trottoarerna. 

Ett fåtal bilar och en buss står parkerade längs gatan där en man med piska leder två 
mulåsnor. 

På avstånd tornar en hög skogsklädd bergskam upp sig över horisonten. 

351 

Svart-vitt foto av Solsjenitsyn iförd fångdräkt. 

Han bär en skärmmössa med tillknycklad skärm och sliten vadderad jacka. 

På såväl mössans framsida som jackan och övre framdelen av han byxor sitter stora lappar 
med klumpigt tryckta bokstäver och siffror. 

352 

Foto. Solsjenitsyn håller en stor konstfullt "skulpterad" brödkaka och en blombukett i 
händerna. 

På brödkakan, som är dekorerad med rosor i relief, står en liten traditionell skål med salt. 

I bakgrunden skymtar ett flygplan där passagerare går ned för lejdaren. 

353 

Foto av Wole Soyinka. 

355 

Omslag till en svensk utgåva av JRR Tolkiens verk (här med titeln "Härskarringen"). 

Illustrationen på omslaget återger det befästa bergspasset som leder in till den onde 
härskarens Saurons rike Mordor. 

Trupper är just på väg mot porten till Mordor för att ytterligare förstärka landets 
krigsmakt. 

I förgrunden trycker de två hobbitarna Frodo och Sam i en grop medan deras följeslagare 
underjordsvarelsen Gollum iakttar händelserna i skydd av en sten. 

357 

Teckning. Ett litet kullerstensbelagt torg omgivet av höga moderna hus. 

På något slags ramp framför ett hus sitter en ensam kvinna. 

En lågt stående sol eller måne som kikar fram mellan husen belyser torget. 

På teckningen verkar husen ragla medan flera gatlyktor böjer sig som träd i en storm. 

358 

Foto. Scen från uppsättningen. Den morgonrocksklädde fadern (spelad av Jarl Kulle) står 
och omfamnar sonen (spelad av Peter Stormare) som sitter på en stol framför honom. 
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359 

Två teateraffischer för Dramatenuppsättningarna av Brechtpjäserna Tolvskillingsoperan 
och Kritcirkeln. 

361 

Foto. Scen från uppsättningen. De två huvudpersonerna står på var sin sida av ett litet träd 
som bara bär två löv. 

361 

Svart-vitt foto av Lars Norén. 

362 

Svart-vitt foto. Scen från uppsättningen. 

En man ligger på marken i förgrunden. 

På en altan bortom honom står en man med utbredda händer och stirrar framför sig som 
om han är djupt försänkt i en tanke eller ett minne. 

På andra sidan altanen sitter en man på en stol och vänder sig till en kvinna som står på 
knä. 

Bara de två sistnämnda verkar ha någon slags kontakt med varandra. De övriga verkar 
"köra sitt eget race". 

363 

Foto. Ungdomar deltar i ett upplopp. 

Flera av dem har maskerat sig. 

Några håller i stenar. 

Ett stort polisfordon riktar vattenkanoner mot dem. 

365 

Scen ur filmatiseringen. Ett par i sittbrunnen till en segelbåt. 

Mannen sitter till rors medan han håller om kvinnan som trycker sig mot honom med 
slutna ögon. 

366 

Foto. Inger Edelfeldt under en grönskande ek. 

367  

Seriestripp om tre rutor 

1. En kvinna går med hukande gång och händer som nästan når ned till marken. Hon 
har hår som spretar åt alla håll, en rykande cigarett i mungipan och ett surt och 
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ilsket ansiktsuttryck. Hon är iförd obestämt mörka och sjabbiga kläder. Någon 
utanför bilden säger: "Äh, ryck upp dej!" 

2. När kvinnan vänder sig om fortsätter rösten: "Köp lite fräscha kläder!" 
3. Kvinnan är nu klädd i en blommig kortärmad klänning, har rosett i håret och 

högklackade skor på fötterna. I övrigt ser hon ut precis som förut med hukande 
gång, spretigt hår, rykande cigarett i mungipan och ilsket ansiktsuttryck. 

369 

Omslaget till Jan Guillous roman Ondskan med ett foto av författaren som ung. 

371 

Svart-vitt foto av Henning Mankell. 

373 

Foto av V S Naipaul klädd i mörk rock, hatt och färgglad halsduk. 

374 

Foto av Salman Rushdie. 

377 

Tecknat porträtt av Joyce Carol Oates. 

379 

Omslaget till Joyce Carol Oates roman Blondie med ett svart-vitt foto av Marylin Monroe. 

380 

Målat porträtt av Göran Tunström. 

382 

Tecknat porträtt av Klas Östergren iförd 1700-talskläder med röd jackar, vita 
spetsmanschetter och kravatt. 

Han sitter och skriver med gåspenna med en bokstapel bredvid sig på bordet. 

384 

Svart-vitt foto. Dylan under konserten. 

Han står och sjunger i en mikrofon med elgitarren hängande vid sidan. 

285 

Omslaget till Dylans skiva Highway 61 revisited. 

Omslaget pryds av ett foto av Dylan sittande iförd en glänsande uppknäppt jacka över en t-
shirt med en logga för motorcyklar. 

En person som håller i remmen till en dinglande kamera står bakom honom. 
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387 

Foto. Ulf Lundell står i en öppen dörr  vars karm står för sig själv ute på en blommande äng. 

En vit duva flyger bredvid "dörren". 

388 

Målning. Kungsgatan i kvällsmörker. 

Överallt lyser neonskyltar, gatlyktor och andra ljusdekorationer. 

Fullt med bilar står parkerade utmed den tätt trafikerade gatan. 

Många människor går på trottoarerna.  
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