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anses då vara »dess grekiska orientering, dess framhävande av grekerna på romarnas 
bekostnad». Samtidigt finner Tigerstedt att detta drag är tydligast hos Winckelmann 
och i Tyskland, medan få engelsmän »följa Winckelmann i hans förkastelsedom över 
romarna». På något ställe talar han emellertid om denna mera begränsade företeelse 
som »nyklassicismen i sträng mening». Den något opreciserade och skiftande innebörd 
som Tigerstedt sålunda ger begreppet »nyhumanism och nyklassicism» måste givetvis för
svåra hans diskussion av förhållandet mellan engelska och europeiska insatser i 1700- 
talets renässansrörelse.

Tigerstedt hävdar att Winckelmann, som han enligt gängse uppfattning ser som den 
europeiska nyhumanismens och nyklassicismens centrala gestalt, hade flera engelska före
gångare och lärare, bland dem Pope och Blackwell; att han läste dem framgår av hans 
efterlämnade excerpter. »Hos båda fann han en stark beundran för Homeros, parad 
med ett kraftigt avvisande av moderna angrepp», säger Tigerstedt. Men Popes och Black- 
wells Homerosuppfattningar har —  bortsett från själva uppskattningen av diktaren —  
stora olikheter sinsemellan, liksom de i väsentliga avseenden skiljer sig från Winckel- 
manns. En likhet mellan Blackwell och Winckelmann är visserligen att de betonar den 
homeriska poesins, respektive den grekiska konstens förankring i sin tid och miljö, men 
som Tigerstedt själv framhåller är Winckelmanns Homeros inte Blackwells »primitive 
bard i en barbarisk tid». »Även för Winckelmann är Homeros ’natur’, men ingen rå 
urnatur, utan Naturen i dess första obefläckade renhet och storhet, från vilken senare, 
olyckliga släkten avfallit.»

Winckelmanns historiefilosofi och konstsyn, präglade av en svärmisk idealism och 
beundran för den grekiska konstens »edle Einfalt und stille Grösse», har överhuvud 
taget föga gemensamt med Blackwells primitivistiska betraktelsesätt och hans framhä
vande av det arkaiskt lidelsefulla i Homeros’ poesi. Från denna synpunkt förefaller 
Blackwells betydelse för Winckelmann tvivelaktig, särskilt som den »klimatlära» som 
återfinns hos de båda författarna har karaktären av allmängods. När Tigerstedt beteck
nar den engelska omvärderingen av den homeriska poesin som »en av de främsta, om 
ej den främsta förutsättningen för hela den tyska nyhumanismen och nyklassicismen», 
är det svårt att finna detta omdöme rimligt.

Utmärkande för Winckelmanns klassicism är att den upphöjer den grekiska kulturen 
och konsten över den romerska, som anses innebära ett förfall; den är en utpräglat 
grekisk klassicism. Tigerstedt vill visserligen inte hävda att den exklusiva hänförelsen 
för den grekiska konsten är »engelskt inspirerad» —  »Man kan inte förneka möjlig
heten av parallella utvecklingslinjer i olika länder». Han finner dock uppfattningen om 
den grekiska konstens överlägsenhet över den romerska tidigare uttalad av engelsmän 
än av Winckelmann. Redan 1748 prisades Aten av de förut nämnda Stuart och Revett 
som »the Mother of elegance and politeness, whose magnificence scarce yielded to that 
of Rome, and who for the beauties of a correct style must be allowed to surpass her». 
Men den syn på den atenska konsten som framträder i ett uttalande som detta, där 
honnörsorden är »elegance», »politeness», »magnificence» och »correct style», är tydligen 
en helt annan än Winckelmanns.

Även här möter man alltså ett dilemma som har att göra med själva bestämningen 
av begreppet »nyhumanism och nyklassicism»: ju snävare detta avgränsas kring den spe
cifikt winckelmannska antikuppfattningen och konstsynen, desto mera tvivelaktig före
faller Tigerstedts tes om nyhumanismens och nyklassicismens engelska ursprung; ju vi
dare omfattning begreppet ges, desto svårare blir det å andra sidan att betrakta ny
humanismen och nyklassicismen som en enhetlig renässansrörelse och desto mera tende
rar den att förlora sig i en allmän och permanent tradition av antikstudium och antik
dyrkan.

Lars Gustafsson.

K A R L -Å K E  K Ä R N E L L : Strindbergs bildspråk. En studie i prosastil. Uppsala 1962.
Strindbergs diktarskap har fingranskats av biografer och komparatister, av religions- 

forskare, psykologer och psykiatriker, av idé- och motivhistoriker och av män (varför
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inga kvinnor?) i politisk-sociala eller sociologiska ärenden. Man vågar förmoda att 
strindbergsforskningen känt sig stimulerad, någon gång kanske rentav motiverad av en 
allmän förnimmelse att Strindbergs diktarskap är ett stort konstnärskap, ett av de största 
och snillrikaste på svenska. Men det skulle dröja till in i femtitalet innan någon tog 
fatt i uppgiften att i litteraturvetenskapligt syfte studera de strindbergska diktverkens 
konstnärskap, Strindbergs sätt att med språkets hjälp stilla sitt behov av uttryck och 
meddelelse, »sättet», det svåråtkomliga som gör att han alltjämt läses, spelas, griper och 
upprör, kort sagt lever.

I täten bland dem som låtit sig stimuleras till resultatrik forskning i det strindbergska 
konstnärskapet befinner sig Karl-Åke Kärnell med sin fängslande avhandling om Strind
bergs bildspråk. Den är skriven i Staffan Björcks efterföljd (jag tänker särskilt på dennes 
»anteckningar» i Marginalen till Hemsöborna, 1950) och utgör tvivelsutan ett av de 
betydelsefulla och föryngrande verken i nyare svensk litteraturforskning.

I det inledande kapitlet, Naturalisten och bilden, gendriver Kärnell vad han uppfattar 
eller föresatt sig att uppfatta som en spridd vanföreställning om den litterära naturalis
men, nämligen att den vore teoretiskt oförenlig med bildspråk i hävdvunnen mening: 
Dess återgivning av verkligheten borde gå rakt på saken med naturvetenskaplig håll
ning och inte hålla sig på den distans bilderna skapar. Utgångspunkten för Kärnells 
argumentation är Heidenstams polemiska satser i Renässans. Men vad Heidenstam där 
bland annat uppnår är en belåten demonstration av att också naturalismen lever högt 
på sitt bildspråk. Heidenstam skriver: »Intressant är att iakttaga, hur merendels just de 
arbeten, som gått längst i naturalism, liksom röja ett estetiskt behov att få en motvikt 
i metaforer eller något annat från romantiken nedärvt drag. Zola, som själv klagar 
över, att han ej kan göra sin stil fri från metaforen, är ett bevis på vad jag menar.» 
Vidare: »Naturalismen i Frankrike har skänkt århundradet Zola och kulminerar i 
honom.» Heidenstam menar att ingen kan förmodas »gå ännu längre i naturalistisk 
riktning» än Zola. Kärnell anför detta och betonar att inte bara Zola utan också andra 
naturalister i varierande omfattning bygger sin stil på bildspråk: Flaubert, Daudet, 
bröderna Goncourt, J. P. Jacobsen, Alexander Kielland m. fl. Men han låter Heiden
stams tal om metaforerna som ett arv från romantiken stå oemotsagt. Metaforiken är 
naturligtvis i och för sig inget romantiskt arv. Men metaforstoffet kan vara det.

Naturalismens naturvetenskapliga orientering var för övrigt och vid sidan sagt något 
helt annat än den fraternisering med samtida naturvetenskap som hade proklamerats 
av exempelvis engelsk romantik vid sekelskiftet 1800 med Wordsworth i spetsen. Ro
mantikerna inte bara i England utan Europa runt ville göra naturvetenskapen poetisk, 
naturalisterna ville göra poesin naturvetenskaplig; dock, märk väl, inte genom att offra 
bildspråket. Deras strävan var i stället att finna det »exakta» uttrycket, de jagade, som 
Strindberg, »den snävaste metaforiska ekvivalenten» (avh. s. 98). Men saken och 
bilden för saken, även den »snävaste», är aldrig identiteter utan i stället två skilda 
sfärer som endast delvis sammanfaller. Den så att säga fria delen av bildsfären erbjuder 
inom naturalismen likaväl som annars god marginal för fantasi och uppfinning, och 
inte bara för kunnighet i sak. Men det fanns en naturalistisk aktualitetsiver att fylla 
bildsfären i dess helhet med nya ord för nya saker och nya tankar, enligt mottot »il faut 
être de son temps». En sådan språklig viljeriktning är oupplösligt förenad med den 
litterära process vi känner under namnet »det moderna genombrottet» i vår litteratur. 
Metaforerna och liknelserna matas med nyp, uttrycksfullt stoff från skilda håll, men 
gärna eller helst från naturvetenskaperna.

Det gäller i stor utsträckning Strindberg, och Kärnell visar sedermera med slående 
exempel att diktaren på den vägen når det exakta, konkreta, linjeskarpa, att han före
drar artnamnet framför släktbegreppet, laboratorieförsöket framför tankeexperimentet, 
saken framför sättet.

I andra kapitlet, Bildens språkliga gestaltning, analyserar Kärnell bildspråkets form
lära och syntax i anslutning till tidigare forskare, främst Christine Brooke-Rose (A 
Grammar of Metaphor). Vi får en rapport över tankar som äldre teoretiker gjort sig 
om förhållandet mellan liknelse, jämförelse, metafor och därpå en klassificering av 
Strindbergs bildspråk med ledning av grammatiska kännetecken. Här går Kärnell fram 
på allfarvägar, och annat vore oskäligt att begära: Den uppgift han valt sig är inte att
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göra deduktioner inom metaforikens teori utan att på induktiv väg studera den bild
språkliga sidan av ett enskilt författarskap, en del av ett sådant. Kapitlet har med nöd
vändighet blivit det förhållandevis minst betydande i boken. Men det fyller sin upp
gift som orientering. Kärnell går emellertid inte fri från kritik för vissa glidningar i 
terminologin. Begreppet »liknelse» är inte entydigt. Gränsen suddas efterhand ut mellan 
termer och begrepp som »metafor» och »liknelse» —  båda blir till sist »bild», exempel
vis i avsnittet om I havsbandet. Det medför en förlust i exakthet som kunnat und
vikas. Symbolbegreppet är en pålitlig förargelseklippa i den litteraturhistoriska ter
rängen. Kärnell har inte undgått den. Det blir aldrig klart vilket terminologiskt bruk 
han gör av ordet »symbol». Besvärande kan detta kännas i sista kapitlet där Kärnell 
undersöker metaforen som världsförklaring —  och särskilt besvärande om synfältet 
utvidgas till det Kärnell avskärmat, nämligen dramatiken, exempelvis Svanevit.

Begreppet och termen »besjälning» figurerar på sådant sätt att Strindbergs föreställ
ningsvärld råkar brännande nära nyromantikernas, om den inte rentav får spekulativ kon
takt med den, och det redan på åttitalet (s. 125). Men Kärnell visar å andra sidan tydligt 
(s. 39) sin insikt att det hos Strindberg då måste vara fråga om »besjälningens språkliga 
uttryck», att det sålunda rör sig om en stilistisk dekoration, en formel som är »mera för- 
behållsam än den äkta mytiska eller filosofiskt motiverade besjälningen». Här är Kärnell 
inne på en betydelsefull idéhistorisk sida av sitt ämne, men om jag inte misstar mig 
svävar han på målet. Svävningen blir mera hörbar när utredningen i sista kapitlet tar 
upp den metafysiska tillämpning Strindberg på nittitalet ville ge sitt bildspråk i anslut
ning, som han gärna ville tro, till Swedenborgs åskådning (s. 262).

Ytterligare kompliceras sammanhangen om man, vilket Kärnell inte gör, tar hänsyn 
till Strindbergs parapsykologiska intresse under slutet av åttitalet och framåt, ett intresse 
med tankesamband till vår nyromantik och inte utan nedslag i det strindbergska bild
språket.

Om kapitlet Bildens språkliga gestaltning sålunda signalerar vissa sprickor i avhand
lingens teoretiska och begreppsliga grund, utgör tredje kapitlet, Hur bildspråket för
nyas, en lysande framgång för stilhistorikern Kärnell, som först nu, efter tänkvärda 
preludier, är inne på sitt egentliga ärende.

Kapitlet inleds med »några antydningar om bildspråket i det tidigare 1800-talets 
svenska prosa». Formuleringen garderar mot gnetiga efterlysningar, sådana som att 
Rydberg saknas och att Sehlstedts metaforiskt märkliga dikt Sandhamns inlopps-port 
gått miste om ett hedersomnämnande, en följd av materialets avgränsning.

Innan Kärnell griper sig an med Strindbergs språkliga nyskapelser avser han att ge 
ett exempel på att även detta verbala uppfinnargeni kunde falla tillbaka i »blomster
klichéer som upprepats från decennium till decennium». I Röda rummet, slutet av 
kapitlet Försynens skickelse (om barnkrubban Betlehem), skriver Strindberg nämligen: 

Ensam i de stora rummen, brast hon i häftig gråt; men det var icke dessa 
tårar, som likt ett majregn faller på ett gammalt, dammigt hjärta, det var vredens 
och ondskans etter, som nu fördunklade själens speglar och sedan droppade ner 
och frätte som syra på hälsans och ungdomens rosor. I

I sitt givna sammanhang, där de avslutar en av Röda rummets mest grymt upp
sluppna satirer, fungerar dessa rader med till visshet gränsande sannolikhet som ironisk 
final, den stilistiska pricken över i. Att uppfatta dem som hjälplöst återfall i signatur
poetisk ’idealik’ vore att underskatta Strindbergs artistiska raffinemang och medveten
het. Ingendera kan bevisas, men som regel gör man klokt att inte över hövan under
skatta genier.

Strindbergs outtröttliga kraft att renovera nötta formuleringar yttrade sig ingalunda 
bara, inte ens i Röda rummet, i parodiskt utnyttjande av nerslitna formuleringar och 
stilfigurer. Hans grepp att förnya genom att förlänga hör till det påfallande, och Kärnell 
exemplifierar det slående. Frasen »att bli kastad ur sadeln» återfår sin konkretion på 
det sättet: »Falander [i Röda rummet] såg ut som en, vilken blivit kastad ur sadeln, men 
håller på att kravla sig upp igen.» Liknelsen blir, menar jag, inte sämre av att det hippo- 
logiska bildfältet hör till de första berättaren beträder i den episka sekvens där Falander 
figurerar, nämligen X-köpingskapitlen: På Falanders stamkrog står borden som hästar
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»bundna vid väggen och med bakdelarna utåt rummet», varav följer att på den krogen 
sitts det inte till bords utan till häst: en fasett av den roande grotesken i Röda rummet.

En liknande vi taliser ing av en uttröttad fras kan en annan gång ske genom en jäm
förande anknytning till något ultramodernt, gärna tekniskt betonat: Frasen hjärtat isas i 
bröstet eller hjärtat blir till is (SAOBs ex.) förvandlas och uppfriskas till: »Har du 
känt hur hjärtat fryser som en glass i maskinen, när du möter en för detta väns isande 
blickar, då han icke vill känna dig längre.» Glassmaskinen var den gången en ny
modighet, och SAOS har ett citat från 1872 enligt vilket »de nyare glassmaskinerna» ej 
fått någon nämnvärd utbredning. Kärnell gör det rimliga antagandet att »Strindbergs 
metafor tretton år senare bör ha tett sig tämligen exklusiv för de flesta läsare, för många 
kanske oförståelig» (s. 64).

Kärnell visar med bestickande exempel hur Strindberg annars preciserar och laddar 
bildspråket med hjälp av välbekant stoff ur den vardagliga miljön. Han gör liknelserna 
och metaforerna ovanliga genom att stoffera dem med vanligheter. Där har man en
ligt mitt förmenande ett av de mest övertygande exemplen på diktarens ojämförliga 
förmåga till språkligt nyskapande. Strindberg presterar det originella genom att ty sig 
till det triviala. Bleksallad och potatis, fiskavfall, bryggarhästar och klädpiskning —  
ingenting är för ringa att ställas upp i striden för ett modernt genombrott i svensk 
litteratur, och det var det saken gällde. Strindbergs erfarenheter som journalist kom 
i det ärendet väl till pass, inte minst de nyimporterade sakorden om sport: »kvinnan 
är den lätta araben i engelsk ridsadel» eller jakttermerna, t. ex. Röda rummets »schnitzel- 
jakter efter fattiga själar som skulle frälsas». SAOS, visar Kärnell, belägger ordet tidigast 
år 1868—69.

Den lärda-vetenskapliga sfären och den tekniska civilisationen är två av Strindbergs 
friskaste bildkällor, och Kärnell pejlar dem med rikt resultat. Elektriciteten och forsk
ningen kring den har tidigt fascinerat diktaren och gett honom många uttrycksfulla 
metaforer. Likaså, med växlande grad av intensitet och avkastning, fysiken i största 
allmänhet, kemin, geologin, matematiken och givetvis medicinen, i synnerhet kirurgin. 
Kärnell formulerar sammanfattningsvis en långtgående förmodan: »I själva verket når 
också Strindbergs vetenskapliga metaforik en omfattning och detaljrikedom som torde 
sakna motstycke hos någon annan författare i tiden.»

Effektivt visar Kärnell hur alert Strindberg bevakar språkets förnyelse och hur han 
ständigt är beredd att med kort varsel ta nya ord och uttryck i sin tjänst. Diktaren 
speglar ända ner i sitt bildspråk den moderna tidens urbanisering och industrialisering. 
Det är möjligen i konsekvens därmed som de elementära naturföreteelserna intar en 
mycket blygsam plats bland Strindbergs bildkällor —  inte ens ur havet stiger annat än 
föga originella metaforer. Havet har i stället försett honom med personligt upplevda 
skildringsobjekt eller som Kärnell med förkärlek uttrycker det: autopsier.

Ett av Kärnells fast underbyggda resultat innefattas i satsen att Strindberg i sina 
metaforer framför allt är civilisationsmänniskan, stadsbon, den modernt orienterade 
vetenskapsmannen.

Fjärde kapitlet, Bildspråket i deskriptionens tjänst, ställer sig inför frågan om bildernas 
uppgifter i Strindbergs prosaverk. Kärnell visar här hur bilderna används i yttre beskriv
ning, exempelvis och i synnerhet bilder med ljud och färg. Hela bildstocken avser givet
vis att öka skärpan i verklighetsbeskrivningen genom att låta en känd bild belysa och 
klargöra ett okänt sakförhållande. Men, påpekar Kärnell träffande, ambitionen att finna 
och forma de snävaste och mest adekvata liknelserna och metaforerna ledde ibland, 
även hos Strindberg, till rakt motsatt resultat: Bilden kan bli sä exklusiv att den inte 
klargör utan behöver klargöras, »precisionen gränsar till pretiositeten» (s. 98), som 
Kärnell säger det med en av de talrika ordfynden i denna bok om fyndiga ord.

Över huvud taget är det pretiösa en mycket synlig sida av Strindbergs stil, om man 
med pretiös avser den detaljerade formulering som hos honom är en form av snabb 
sirlighet med någon böjelse för pedanteri. Den stilegenskapen är radikalt skild från 
exempelvis Blanches bildmani i Flickan i Stadsgården eller annorstädes, där bild
sekvenserna ideligen slingrar iväg från angöringspunkten. I Strindbergs fall hör det 
»pretiösa» i prosastilen nära samman med naturalistens strävan att analysera sinnenas 
vittnesbörd i alla dess fina nyanser. Den yttre verklighetsbeskrivningen får något av
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sin egenart från det hållet. Effekten kan ibland bli bokstavligen bländande. Och i 
samma ögonblick gränsar den så kallat naturalistiska stilviljan till något som liknar 
esteticism; bilden för bildens skull eller för effektens, men ändå hela tiden med fasta 
boliner till angöringspunkten, nämligen för dem som känner både saken och bilden.

Besläktad med den effektsökande tendensen hos prosatören Strindberg är hans 
benägenhet att pricka in färgord som överraskar mer än de åskådligt beskriver: »kadaver- 
.gul», »rödbetsad, som om den vore besmord med blod». Den yttre verkligheten koloreras 
med ord som färgats i det strindbergska temperamentet. Kärnells undersökning av färg
orden är rik på stoff och raska uppslag, men det hade inte skadat att framhäva kon
kurrensen i diktarens prosa mellan nykter beskrivning och lusten att ge läsaren reptil- 
snabba chocker, ofta med hjälp av chockfärger.

Det är i det sammanhanget intressant att Strindbergs första betydande ansats till ett 
djärvt nyskapande bildspråk, märk väl även på koloritens område, återfinns under dikt- 
xubriken Huruledes jag fann Sehlstedt (1883): »Havet är så grönt, /  så dunkelt absint- 
grönt, /  Det är bittert som chlormagnesium /» etc. Här hade funnits god anledning att 
anknyta till Sehlstedts ovan efterlysta dikt Sandhamns inlopps-port, vilken Strindberg 
kan förutsättas ha läst. Genomgående gäller att de komparativa synpunkterna inte 
mycket bekymrat Kärnell.

Strindberg kunde konsten att se och att ge ord åt det han såg. Men även örats rap
porter ger mycket åt hans prosa. Bildspråket, menar Kärnell, ger diktaren möjligheter 
att frilägga och komma åt (tilläggas bör: subjektivt komma åt) alla beståndsdelarna i 
en sammansatt ljudkälla: »Det knackar som på en husport nattetid: Det är hackspetten. 
D et kvider och jämrar som en barnsängskvinna: Det är skogsduvan.»

Syn- och hörselförnimmelser kan banas ihop till synestesier och ge direkta utslag i 
bildspråket (typ »tuvor klingade av röd musik»). Det är välkänt hur den nyromantiska 
.spekulationen mödade sig att ge filosofisk motivering för poetiska synestesier eller syneste
tiska metaforer; eller riktigare: de nyromantiska synestesierna i diktkonsten var ett sätt 
att uttrycka en monistisk livs- och världssyn under »andens» primat och med konsten, 
även ordkonsten, som heligt sammanflöde av dess ädlaste krafter och begreppet all
konstverk som litteraturteoretisk formulering av hela idéräckan. Helt annorlunda med 
naturalismen: Med sinnevärlden som fundament strävade dess författare att frilägga 
verkliga sammanhang, dvs. orsakssammanhang, och att göra det ’objektivt’, dvs. genom 
att undersöka objektet. En synestesi innebär litterärt att en distinktion i den sinnliga 
verklighetsbilden raderas ut genom associativ förkortning, den synestetiska formuleringen 
må ha subjektiv erfarenhetsgrund eller inte.

Det är mot den bakgrunden en händelse som ser ut som en konsekvent tanke att 
naturalisten Strindbergs bildspråk är fattigt på synestesier. Kärnell har inte utnyttjat 
tillfället att diskutera detta resultat i samband med sina betraktelser över det litterära 
fenomen han kallat »besjälning» och förbundit med nyromantiska tankegångar. Det vore 
f. ö. av intresse att få undersökt huruvida frekvensen av synestesier i Strindbergs diktar- 
språk är konstant eller om den låtit sig påverkas av sådana mysticerande intressen som 
Kärnell drar in i kapitlet om metaforen som världsförklaring.

Karikatyren ligger i linje med de chockerande färgliknelserna: Båda avlägsnar sig 
från den sinnliga illusionen, karikatyren för att omtolka genom förenkling och för
storing. Bagarna i Svenska öden och äventyr har »benen vuxna som bokstaven X». Kari
katyren vitaliseras ofta av bildliga uttryck för rörelse: Falander i Röda rummet bär hår
lockar som liknas vid små raka ormar, »vilka kastade sig ner och liksom sökte nå ögon
hålorna». På likartat sätt vet Strindberg att aktivera ting och natur.

Kapitel fem, Bilden i den inre människoskildringen, besvarar fortsättningsvis frågan 
om bildspråkets uppgifter, nu genom att demonstrera hur Strindberg arbetar för att 
göra språket till ett subtilare och skarpare psykologiskt instrument. Han får det att ske 
framförallt med bildspråkets hjälp. Den associationsdigra omskrivningen råder bot på 
språkets otillräcklighet i dessa stycken. Kärnell finner att bilden i den inre människo
skildringen tjänar främst två syften: att göra tankar och känslor dramatiskt levande och 
att skänka dem gripbar substans. Båda syftena uppnås via bilder av våldsam rörelse, 
gärna laddade med aggressivitet. Skjutvapen, krig och bataljer lämnar stoff till den 
psykologiska metaforiken, likaså elektricitetsläran och därmed meteorologin. Litteratur
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historiska nyheter är inte allt detta, men ingen har före Kärnell så klart och övertygande 
visat Strindbergs egenart här.

Avhandlingens upprepade (därför även här upprepade) tankar om något slag av 
»besjälning» i Strindbergs diktarskap får tänkvärda korrektiv genom iakttagelser inom 
den inre människoskildringens ram. Där röjer sig, betonar Kärnell, »naturalistens 
programmatiska avsjälning av det andliga: de psykiska begreppen ersättes med fysiska,, 
emotioner byts ut mot sensationer, tanke- och själslivets processer associeras med fysio
logiens begrepp och animala funktioner». Här framträder klart »naturalistens program
matiska nedvärdering av det psykiska och andliga ( .. .)  själen blir till en sprattlande 
kropp eller till en behållare för diverse materier, som travas på varandra eller be
händigt kan stjälpas ut» (s. 128, jfr s. 142). Kärnell tolkar Strindbergs psykologiska 
stenogram som nedvärderande förkortningar: »ting som dessa är inte mycket att spilla 
ord på». Strindbergs humor sminkar om sid vördnaden, ofta men inte alltid, inte här: 
Rojalisterna, när de läsa, »assimilera de, allt orensat, korn och småsten, en palt och en 
lort; och när de tala, öppna de sfinktern och släppa ut genom munnen som är deras 
anus». Dylika smaklösheter i stil med Swifts exkrementala visioner är obestridligen 
av en naturalism som aldrig tidigare satts på tryck i landet. Att inte göra pryda krum
bukter ingår i Strindbergs stilistiska beteende. Uppvisningen av sexuella bilder befäster 
detta gamla intryck.

Kärnell understryker att Strindberg tänker sina bilder till slut. Å andra sidan 
visar undersökningen att de bildliga associationerna rycker diktaren med sig. Kärnell 
talar om hans »associativa bildföring» (s. 49). En närmare analys av bildmaterialet,, 
exempelvis s. 48 ångmaskinsmetaforen, har övertygat mig om att Kärnell snarare under
drivit än överdrivit det associativa draget, det må gälla yttre eller inre beskrivning. 
Båda formerna av deskription genomkorsas av bildassociationernas snilleblixtar, och i 
den belysningen framväxer den strindbergska människoskildringens profil och pregnans,, 
allt det som gör den till hans och ingen annans.

Sjätte kapitlet, Metafor och fiktion, tar steget från ett överblickande studium av hur 
det strindbergska bildspråket artar sig och arbetar åt diktaren prosafältet runt, till en 
inblickande analys av hur bilder stofferas och turneras i enskilda verk, framför allt i 
Röda rummet, Hemsöborna, I havsbandet och Svarta fanor. Analysuppgiften är synner
ligen kvalificerad och därför berömvärd redan som initiativ. Rätt hanterad kan den ge 
(och ger i inte obetydlig utsträckning hos Kärnell) inblickar i det språkliga konstverkets 
byggnad och inre »logik», dess planering och estetiska rationalitet; kan med andra 
ord mynna i en gensaga mot den slitstarka fördomen att diktverk byggs av den inspi
rerade slumpen, bit för bit från första kapitlet till sista, helst i nämnd ordning. Därmed 
visst inte påstått att analyser av den arten skulle baxa undan den fritt byggande fantasin. 
Kärnells undersökningar av samspelet mellan den bildliga detaljen och den episka 
helheten gör det ingalunda. Liksom det jag nyss kallade den fria delen av en metafor 
ger gott utrymme för fantasispel, kan en i någon mening bunden kompositionsform 
sällan eller aldrig helt utesluta den fria kompositionens rörelsefrihet.

Kärnell rubricerar inte den i Röda rummet vanliga bandhunds-metaforen som i 
största allmänhet kongenial med den roman där det skälls på svenska samhället som 
aldrig förr. Men han visar i ett verkningsfullt avsnitt (s. 200 ff.), att Strindberg skrivit 
in just denna metafor som ett ledmotiv i första kapitlet (S. S. s. 20) och att han senare 
gång på gång makar fram den för att i slutkapitlet (S. S. s. 347 f.) åter låta den med
verka i den inre skildringen av huvudfiguranten. Kärnell betonar denna genomföring 
men överbetonar den klokt nog inte. Den ger emellertid en diskret vink om något 
som Röda rummet inte brukar prisas för: artistisk enhetlighet mitt i all splittringen.

Som en sprängkil i bygget brukar X-köpings-kapitlen (nr 14, 15, 17, 20, 21) i 
Röda rummet uppfattas: avvikande miljö, handling på sidolinje. Att det också finns 
sammanhållande element är alltför uppenbart att behöva redovisas. Kanske kunde K är
nell ha fäst uppmärksamheten på att det förekommer även metaforiskt bindemedel 
mellan de utposterade episoderna, exempelvis följande.

Den nästan demoniske herr Falander, närmare bestämt hans skugga, liknas i början 
av första X-köpingskapitlet (nr 14) vid en spindel i ett nät: »skuggan på väggen bildade 
ett orörligt nät, vid vars nedersta hörn den dystres huvud med dess oordnade hårlockar
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kastade en skugga, som mycket liknade en stor spindel». Liknelsen övergår i själv
ständig bild: »Gustaf! hördes borta från spindelnätet» och strax därpå: »En lång paus; 
varpå dörren öppnas och en skugga kommer in i det stora nätet, som ruskas, varvid 
spindeln i vrån gör en hastig rörelse.» Kärnell noterar detta (s. 50). Men frågan är 
om inte Strindberg lämnar mer att notera. Skuggan i nätet härrör från skådespelar- 
adepten Rehnhjelm och liknas vid en fluga, och flugan blir metafor: »Spindeln på 
väggen klättrade igenom sitt nät liksom för att vittja detsamma, och så försvann han. 
Flugan satt ännu kvar en liten stund.» De följande X-köpingskapitlen utvecklar det 
fatala temat Falander-Rehnhjelm-Agnes, damen Lucifer dem emellan, kallad »ängeln». 
Bilden av spindeln och flugan förekommer inte i de tre mellankapitlen men får där 
retroaktivt berättigande, samtidigt som dess modulering åt det symboliska hållet för
bereds. Kapitlet En själ överbord —  det sista i sviten —  återknyter till spindelmotivet, 
som därmed bildar en diskret och meningsfylld klämmer kring avsnitten om X-köping, 
denna berättelse i berättelsen. Rehnhjelm vaknar efter en krogkväll med Falander och 
får se en spindel på golvet: »Han blev glad, ty han trodde även på spindlar, och de 
skola betyda lycka.» I detsamma knackar »Falanders piga» på dörren och Rehnhjelm, 
»flugan» i nätet, befinner sig snart hemma hos Falander. Agnes gör entré och den »mo
raliska avrättningsscenen» börjar: »Jag såg en spindel i morse, sade Rehnhjelm. Det 
betyder lycka! —  Araignée matin: chagrin, sade Falander; du kan inte det där. —  Vad 
betyder det? frågade Agnes. —  Morgonspindel, sorgespindel.» Falander vet besked.

Om medvetenheten, avsiktligheten i en genomföring som denna (liknelse —  metafor —  
.symbol) kan vi som vanligt ingenting veta. Men obestridligen hjälper bildsekvensen 
de glest inkomponerade X-köpingskapitlen att hålla ihop, den är med andra ord struk
turellt verksam.

Detsamma gäller den prognostiska bildföringen i början av Hemsöborna. Kärnell 
visar hur denna klassiker, präglad av imponerande samstämmighet mellan miljön och 
metaforiken, med bildspråkets hjälp ger en tidig vink om maktkampen mellan Carlsson 
och Gusten. Det gäller det bekanta slutet på första kapitlet, »Carlsson går in i tjänsten 
och befinnes vara en spelfågel».

Gusten, fågelskytten, har i rappet mönstrat ut Carlsson som »spelfågel» (S. S. s. 15, 
jfr ib. s. 159 etc.: Carlssons tankar »spelar», hans blickar är »ute på spel», »flyger»). På 
kvällen halvdrömmer drängen om chiffonjén, gummans kassaskåp, han blickar in i 
nyckelhålets öga och ser hur det »blir runt och stort och svart som en bössmynning och 
över andra ändan av pipan ser han sonens röda sarvöga sikta skarpt, lömskt, som om 
han ville försvara sitt guld». Och det är just vad sonen gör i sista kapitlet, när han fram
för chiffonjén riktar bössmynningen mot Carlsson: »Spelfågeln», dvs. fågeln som leker 
i brunst och likt spelorren tar husbondeväldet i leken, har spelat färdigt. På moralitetens 
tydlighet kan ingen klaga. Men det famösa stycket innehåller mer än så.

I dess början läser man: »Carlsson låg vaken och tänkte på framtiden; som en spik 
:satt gummans ord i huv et, om att han skulle vara liksom förmer än de andra (...)· Om
kring den spiken värkte och bulnade det, och det var som han skulle ha fått en växt 
i huvet.» Det är, kommenterar Kärnell, »Strindbergs välbekanta fysiologiska bildspråk 
för själsrörelserna, här i enlighet med miljöns krav stiliserat i folkliga medicinska 
termer».

Men därmed är ju inte den primära liknelsen förklarad: »som en spik i huvet». Här 
kunde forskaren ha unnat oss en notis om att det kan röra sig om en makaber ödes
bild, associerad helt enkelt med en lönnmordsteknik Strindberg kände till, eftersom 
han episkt utnyttjat den på annan plats (I havsbandet, kap. 14). Men där är det å andra 
sidan fråga om bråd lönndöd, inte om fall på eget grepp och i sinom tid —  om liknelsen 
skall pressas. Här som i andra explikationer har jag emellertid ett intryck av att Kärnell 
trots sin kringsynthet och rörlighet inte riktigt fått fatt i det strindbergska bildspråkets 
komplikation. Närgående omläsningar av de prosaverk som behandlas i kap. 6 har lärt 
mig att där återstår åtskilligt för forskningen, även bildforskningen, att ta vara på. Men 
det är Kärnells förtjänst att ha skärpt vår uppmärksamhet för detta.

I Hemsöborna domineras den bildspråkliga sektorn av intim allians mellan miljö 
och metafor. I havsbandet präglas i stället av kongruensen mellan bild och huvudgestalt. 
Borg, summerar Kärnell, är den störste bildtänkaren i Strindbergs författarskap. Men
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fisker iintendenten är »icke den som förknippar tingen i dristiga metaforer, smälter 
samman begreppen i ett. Bilden har för honom en annan funktion, en intellektuellt u t
redande, analyserande: den förtydligande liknelse som jämför det ena med det andra, 
blir formen såväl för hans vetenskapligt metodiska introspektion som för hans behov 
att särskilja naturtingen i deras beståndsdelar, återföra former och figurationer på andra, 
som ligger parata i hans stora minnesförråd» (s. 237 f.). Kärnell betonar att Strindbergs 
»vetenskapliga metaforik kulminerar just i denna roman, där den är förankrad i huvud
personens bildning».

Kärnell har inte utnyttjat tillfället att i anslutning till detta välunderbyggda konstate
rande anlägga ett vidare litteraturhistoriskt perspektiv på romanen: I havsbandet gestaltar,, 
inte minst genom personteckning och bildspråk, naturalismens kulmination och bankrutt 
på svensk botten (jag har genomgående låtit Kärnells term ’naturalismen’ kvarstå, den 
fungerar tillfredsställande i sammanhanget).

Till en del av sin roll är Borg en mörkt determinerad variant av den nietzscheanska 
övermänniskan, som redan den gången hunnit bära förklädnader. Men Kärnells tanke 
att övermänniskan hos Nietzsche själv skulle vara »rovdjuret, den bestialiska livslusten 
i mänsklig gestalt (s. 230) innebär en förväxling mellan Nietzsche och torftiga epigoner,, 
till vilka Strindberg inte hörde. Det visar ingen tydligare än avhandlingsförfattaren 
själv. Han tar däremot inte upp frågan om ett eventuellt samband mellan Borgs levnads- 
kurva och den tyske filosofens personliga öde, en fråga som är motiverad med tanke 
på Strindbergs och Nietzsches brevväxling, avbruten genom den senares psykiska samman
brott kort innan I havsbandet började ta form. Egendomligt är att se hur Borgs 
psykiska regress till ett primitivt stadium (hans ansikte liknar på slutet »en vildes») 
motsvaras av en bildspråkets utarmning, i finalen avlöst av ett sista bilduppbåd som 
direkt korresponderar med Borgs sista viljeansträngning, den då det för sista gången 
»tycktes ljusna i hans förstånd». Borg styr ut mot döden i »Hercules-Jesus». Nietzsche,, 
i sista brevet till Strindberg, tecknade sig »den korsfäste».

Hemsöbornas bilder får sin prägel av diktarens trohet mot miljön. I havsbandet visar 
god kongruens mellan bildspråk och centralgestalt. Svarta fanor, hävdar Kärnell, följer 
en tredje linje: »troheten gäller här ( .. .)  en av diktaren frambesvärjd atmosfär i hatets 
och avsjälningens tecken». Men det är ju bildspråket som där om någonstans hos Strind
berg »frambesvärjer» atmosfären. Kärnell säger det själv, indirekt: Svarta fanor »lever 
på ( .. .)  sina situationer och beskrivningar, interiörer och porträtt, givna med Strind
bergs mest hektiskt lysande stilkonst» (s. 241). Att denna stilkonst i sin tur lever till 
betydande del på bildspråk har aldrig stått så klart som efter Kärnells undersökningar.

Erik Hedén konstaterade i sin strindbergsbok 1926 att Strindberg i Svarta fanor 
»omformar verkligheten groteskt, jättelikt groteskt». Han snuddar därmed vid ett bra 
ämne för en annan undersökning: grotesken hos Strindberg. Kärnell skriver från sin 
synpunkt: »Detta djuriska hos människan är överhuvud taget ledmotivet i Svarta fanors 
bildspråk.» Och han finner att själva den brutala vitaliteten och det hänsynslöst drab
bande i bildspråket förmår göra det fula skönt. Kärnells vetenskapliga ambition stöter 
inte bort estetiska värderingar —  han är en alltför levande forskare för att vara pryd 
på den punkten. Men han vet att hålla gränslinjen klar mellan faktum och värdering.

Som helhet är kapitlet om förhållandet mellan metafor och fiktion en prestation av 
rang, kronan på avhandlingsverket. Slutkapitlet, Metaforen som världsförklaring, faller 
noga sett utanför huvudärendet att studera Strindbergs prosastil. Men det ger en fyllig 
och klart tecknad bild av hur Strindberg särskilt efter mötet med Swedenborg 1896 
välver en metafysisk rymd över sitt språkliga artisteri. Om bildernas perspektiv på åtti- 
talet vette åt sidorna, så öppnas det nu uppåt, även om det ingalunda sker med Sweden
borgs allegoriska metod, vilket Kärnell kunde ha informerat om. Nu, men först nu 
kan det också vara tid att låta Platon, nyromantikerna och den subjektiva naturfilosofin 
beträda marginalen till denna bildernas bok, och Kärnell låter det ske —  tyvärr utan att 
anknyta till sin tidigare diskussion om »romantisk besjälning».

Strindbergs bildsniile styrker sig på detta stadium med serafiskt bevingade ord: »Alles 
vergängliche ist nur ein Gleichnis.» Och hans tanke blir: Om tinget är en liknelse i 
sig, då är bilderna en del av den skapade världen —  och diktaren, själv skapare, en 
invigd, nästan gudomlig. Diktaren är m. a. o. nu i jämnbredd med sin samtids litterära
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romantik, symbolismen med dess utopiska litteraturteori att språket, diktarspråket öppnar 
en musikalisk-intuitiv väg till det ovetbara. Han tyr sig till idén att tillvarons virrvarr 
av okända och därför skräckinjagande krafter kan tyglas till ordning och trygg kun
skap med hjälp av bilden och i synnerhet liknelsen. Redan vid åttitalets slut, i Den 
romantiske klockaren på Rånö, har den idén avsatt lysande resultat, således innan Swe- 
denborg gjort sig gällande. En jämförelse mellan klockaren Lundstedt och fiskeri- 
intendenten Borg genomför Kärnell med säker hand och gott resultat.

Slutkapitlet komplicerar den helhetsbild av stilkonstnären Strindberg som Kärnell 
tecknat. Det ger också större tyngd åt den betydelsefulla frågan om materialets avgräns- 
ning. Genom att uteslutande ägna sig åt prosan avskär sig avhandlingsförfattaren från 
möjligheten att modifiera sina resultat och komplettera dem. Han hävdar exempelvis 
(s. 242) att Strindbergs bilder får en djupare innebörd »från och med 1890-talet», efter 
den i viss mening symbolistiska vederdöpelsen. Men det vore överraskande om något 
sådant skulle gälla exempelvis Svarta fanor, diktarens mest uppmärksammade prosaverk 
efter sekelskiftet.

Kärnells avgränsning av undersökningsområdet är fullt försvarlig från det praktiska 
och rimliga arbetets synvinkel. Men en undersökning av bildspråket i Strindbergs dra
matik och lyrik måste göras, innan slutgiltiga resultat kan sägas föreligga. Det är också 
först när detta är gjort som vi vågar veta något definitivt om hans utveckling som 
språklig bildkonstnär.

Avhandlingen är elegant och energiskt skriven. Den är vital nog att sporra till dis
kussion och därför förmodligen också stark nog att ge liv åt fortsatt forskning. Boken 
tillhör inte de så kallat perfekta avhandlingarna, om sådana finns. Och detta är en 
följd av att Kärnells doktorsarbete i väsentliga avseenden är ett viktigt pionjärverk, 
som utan att avstå från en historisk grundsyn ägnats konstnärskapet i ett diktarskap. 
Observansen inför de språkliga bildernas härkomst och byggnad samarbetar med ett 
fruktbart intresse för diktverken som helheter: Kärnell har skrivit en i bästa mening 
modern bok.

Gunnar Qvarnström

U l l A - B r i t t a  L A G ER R O T H : Körkarlen och Bannlyst. Motiv- och idéstudier i Selma 
Lagerlöfs 10-talsdiktning. Akad. avh. Lund 1963. I

I en artikel i Expressen från 1955 skisserar Ivar Harrie —  i samband med Ulven- 
stams avhandling om den Löwensköldska trilogien —  ett program för Lagerlöf-forsk- 
ningen: En angelägen uppgift måste vara att försöka urskilja det nya i Selma Lagerlöfs 
diktverk utan att förbise de gamla invanda greppen hos henne. Som väsentliga frågor 
betecknar han: Var sätter den nya inspirationen in och bryter de gamla mönstren och 
hur tar de gamla tongångarna på nytt ut sin rätt igen, med vanans makt och makten 
hos den erövrade läsekretsens efterfrågan? Hur mycket anpassar sig Selma Lagerlöf 
efter en förändrad tids miljö, hur mycket lär hon av de nya författarna?

I Ulla-Britta Lagerroths avhandling aktualiseras bland annat dessa frågor om konstans 
och förnyelse hos Selma Lagerlöf. 1 o-talet innebar en blomstring för henne, även om 
intet av de verk hon då skrev når Gösta Berlings sagas eller Jerusalems dimensioner. 
Skedet bjuder på Liljecronas hem 1911, Körkarlen 1912, Kejsarn av Portugallien 1914, 
Troll och människor I 1915 och slutligen Bannlyst 1918. Av dessa har dr Lagerroth 
valt att ställa samman två böcker på markant kronologiskt avstånd från varandra —  
framför allt utgör kriget en vattendelare i tiden mellan dem.

Dr Lagerroth anser emellertid att det är i Körkarlen och Bannlyst man finner det 
för skedet nya hos Selma Lagerlöf: Här har hon lämnat värmlandsmiljön och det 
förflutna och prövat att skildra aktuella samhällsproblem, här, betonas det, har hon 
eftersträvat att visa att hon inte bara är en snäll sagoberätterska utan kan skriva böcker 
om kusliga och fräna ämnen. Men de grymma och kärva inslagen är i och för sig inget 
bevis för att hennes målsättning är ny. För den författare som tidigare skrivit Tale Thott, 
En historia från Halstanäs och Herr Arnes penningar, var det inget originellt att


