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1. INLEDNING

1.1 MIN FRÅGESTÄLLNING

Kärret var jag, - men vad är jag nu? /.../ Detta är av mig och
är ej mera jag. Jag var kärret, kärret. Jag är det utspridda
kärret, berg, jag är överallt och växlande form. (Wichman,
1942:56)

Så här talar subjektet i Eva Wichmans (1908-1975) novell ”Kärret” ur

novellsamlingen Molnet såg mig (1942). Till det yttre är det en naturberättelse,

med ett kärr som huvudperson. Kan man läsa novellen som en allegori och i så

fall över vad? Jag skall i min pro gradu-avhandling undersöka om novellen kan

tolkas som en berättelse om ett kvinnligt subjekt, om en skapande kvinnlig

författare. Hur skapas i så fall subjektet? Och på vilket sätt är ”Kärret”

modernistisk? Kan prosamodernistiska teorier hjälpa mig att se hur Eva Wichman

både språkligt och tematiskt formulerar en kvinnlig skapande individualitet i

”Kärret”?

1.2 KORT BIOGRAFI OCH FORSKNINGSÖVERSIKT

Eva Wichman föddes 1908. Hon studerade till konsthantverkare, och arbetade

som dekorationskonstnär och leksaksdesigner. År 1937 debuterade hon med

novellsamlingen  Mania, och gav samtidigt upp sin fasta anställning för att börja

skriva på allvar. Novellsamlingen Molnet såg mig (1942) där ”Kärret” ingår är

hennes tredje verk.
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Wichman brukar räknas till den andra generationens modernister, d.v.s. den grupp

modernister som skrev och verkade på 1930-40-talet. Dit hör förutom Wichman

bl.a. Mirjam Tuominen, Ralf Parland och Solveig von Schoultz. Efter att ha gett

ut ett antal prosaverk under 1940-talet övergick Wichman nästan uteslutande till

lyriken. Hennes besvikelse över kriget ledde till att hon bröt med den

modernistiska traditionen och övergick till att skriva politisk dikt. Under 1950-

talet var hon politiskt aktiv i Finlands kommunistiska parti (FKP) och arbetade

som korrekturläsare och redaktör på Ny Tid. På finlandssvenskt håll såg man inte

med blida ögon på Eva Wichmans politiska aktivitet, och många har senare gjort

sig lustiga över hennes kamp- och talkörsdikter. År 1963 skrev hon ut sig ur FKP,

och övergick till mera modernistisk lyrik igen. Orsaken försöker hon formulera i

sitt avskedsbrev till partiet. Här kommer hennes tankar om förnyelse och

skaparkraft fram:

/.../ Detta betyder inte att huvudlinjerna i min personliga
livsinställning skulle ha förändrats /.../ Litteraturens och
konstens område står mig närmast: Inom dessa nyskapande
områden kan konstnären inte godtaga färdiggjorda schemata,
som vanligen utgår från icke-sakkunnigt håll. (Brev från Eva
Wichman till FKP 2.7.1963, SLSA 761/5)

Bengt Holmqvist behandlar Eva Wichman i Modern finlandssvensk litteratur

(1951). Han tilldelar henne en viktig plats bland modernisterna, särskilt språkligt:

I prosaböckerna är Eva Wichman en modernistisk
berätterska, som flätar samman hugskott, arabesker och
nyckfulla associationer till visa och förbryllande sagor ur
naturens och människornas liv; prosadikter som ”Kärret,
Berättelsen om ett högmod” /…/ är i sin oerhörda, myllrande
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rörlighet och fantasirikedom verkliga under av inlevelse och
språkfantasi. (s.187, min understrykning)

Thomas Warburton skriver i Åttio år av finlandssvensk litteratur (1984) att

Wichman är en av Finlands få nyskapande modernistiska prosaister och han

menar att hon tillför finlandssvensk litteratur något alldeles nytt:

Den finlandssvenska diktningen har inte haft något överflöd
på vad man brukar kalla temperament: /…/ Men hos Eva
Wichman möter man sådant i rikt mått. Hon sticker
effektfullt av mot sin litterära omgivning med sina starka
känsloutspel, sitt beska leklynne, sin burleska och fintliga
ordkonst...Hon drogs till sagan, fabeln, fantasivärldar. Hon
blev ingen vardagsskildrare med den fotografiska realismen
till verktyg. Liknelse, symbol, även moralitet är hennes
egentliga uttrycksmedel som prosadiktare, och att avvisa det
vardagsgrå och alldagliga var hennes protest, till en början.
Inte desto mindre var hon en skarpsynt observatör som kunde
se fängslande paralleller till människotillvaron i väliakttagna
naturstycken och biologiska miljöer: ett akvarium, en mosse,
en skogssluttning. (s.325ff)

Däremot betonar Johan Wrede, i uppslagsverket Den svenska litteraturen (del 6)

(1990), nedlåtande endast Eva Wichmans politiska diktning. Han sammanfattar

hennes skrivande i kapitlet ”Revolutionärer och reformister”:

En temperamentsfylld proselyt vann vänsterlitteraturen i Eva
Wichman. Hon hade sedan sin debut 1937 gjort sig känd som
en framstående novellist. Fram till 1945 hade hon stavat sitt
flick- och författarnamn med två ’n’. Detta skrivsätt lade hon
nu bort samtidigt som hon allt ivrigare riktade sitt intresse
mot politiken och den politiska dikten./.../ Sin sorg över
Stalins död gav hon också poetiskt uttryck för. (s.181)

Henrika Ringbom påpekar i en intervju i Folktidningen Ny Tid att ”en orsak till att

Eva Wichman blivit så förbisedd och att litteraturhistorien inte har uppfattat att
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flera av Wichmans böcker blev upphöjda av sin samtid, kan vara det att hon under

så många år var en person som blev nerskälld av den borgerliga pressen i

svenskfinland” (Ny Tid 18.4. 1991). Johannes Salminen formulerar det så här i

förordet till samlingsvolymen Se dig omkring (1962):

Det är lätt att håna det naivt godtrogna i hennes nya tidsdikt –
särskilt för dem som själva aldrig ens snuddat vid trons
vanvett. Och litteraturkritiken har förbittrat eller sentimentalt
förebrående uppehållit sig vid ”plakatdiktarens” konstnärliga
skeppsbrott. Ändå representerar Eva Wichmans djärva språng
ett av de mest storstilade försök som hittills gjorts för att häva
den tvivelsjuka, estetiskt övergödda mänskliga isolering som
blivit så tragisk finlandssvensk regel. Om hon lyckas eller
inte – som människa eller konstnär – det är en fråga som
skarpt belyser våra egna möjligheter att överleva. (11ff)

Monica von Bonsdorff analyserar den politiska diktningen i Eva Wichman och

politiken (1983). Hon läser Wichmans produktion marxistiskt och menar att Eva

Wichmans tidiga prosaverk inte i samma grad som hennes senare lyrik innebär

ideologiska ställningstaganden:

Hennes väg var kantad med uppbrott och nya
positionsbestämningar. Som författares hade hon slagit in på
den livsväg som hon skulle bli trogen. Men i revolten mot
den egna klassen och dess ideologi hade hon vid tiden för
författardebuten endast kommit halvvägs. Den definitiva
brytningen, genom anslutningen till arbetarrörelsen skedde
först efter kriget (s.22)

Jag håller däremot med Henrika Ringbom då hon påpekar att också Eva

Wichmans tidiga verk innebär ställningstaganden och utmaningar mot samhället. I

sin pro gradu-avhandling Att skriva sig till sin verklighet - framskrivandet av en

skapande subjektivitet i Eva Wichmans Ohörbart vattenfall (1991) skriver
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Ringbom: ”Jag vill i högre grad än von Bonsdorff, /.../ betona att EW:s produktion

också före hennes anslutning till FKP innebar ideologiska ställningstaganden. Min

strävan är att ta fasta på såväl den världs- och människosyn hon explicit

formulerar, som den som kan utläsas ur hennes estetik” (s.21).

Enligt mig ger Henrika Ringbom i sin avhandling en djup och analytisk bild av

Eva Wichman. Ringbom gör en spännande läsning av romanen Ohörbart

vattenfall (1944) och ser den som en berättelse om hur en skapande kvinnlig kraft

växer fram i och med modernismen. Hon analyserar skickligt hur modernismen

kom att förändra de språkliga och tematiska villkoren i kvinnliga författares

texter. Ringbom behandlar inte ”Kärret”, men hennes analys ligger som grund till

min avhandling i och med att jag ser ”Kärret” som en berättelse om kvinnligt

modernistiskt skapande.

I den allra senaste litteraturhistorien Finlands svenska litteratur del 2 (2000)

behandlar Monika Fagerholm Eva Wichman i ”Litteraturen och världen”. Hon

analyserar, såsom Henrika Ringbom, i huvudsak Ohörbart vattenfall. Hon

konkluderar: ”Wichmans budskap är /…/ civilisationskritiskt, och det urbana

inslaget kontrasteras mot en personligt hållen naturbeskrivning. Hon skriver om

människor som vill bryta sig ur en mekaniserad vardag, /…/ och frågar sig vilka

möjligheter en enskild människa har att behålla en identitet som bygger på

autentisk livsupplevelse i den moderna tidens massamhälle” (180).

Det har för övrigt endast skrivits några artiklar om Eva Wichman i tidskrifter och

allmänna litteraturframställningar. Inga-Britt Wik, som har sammanställt och
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kommenterat självbiografiska texter av Eva Wichman i Bitar av livet, belysta

(1977), har skrivit om Eva Wichman i en essä ”Sökandet efter ett eget. Från

Mania till Marina i Eva Wichmans prosa” (i Författare om författare. 24

finlandssvenska diktarporträtt, 1980). I den nämner hon dock varken Molnet såg

mig eller ”Kärret”.

Kerstin Thorék formulerar i sin artikel ”Att se det nästan osynliga och höra det

nästan ohörbara: Om Eva Wichmans tidiga författarskap” (Kvinnornas

litteraturhistoria del I , 1981) de teman hon anser är viktiga för Eva Wichman:

”…dels uppbrottet från det invanda, att inte stelna som människa utan ständigt

söka sig vidare mot nya erfarenheter och insikter, och dels det ekologiska

perspektivet, människan som en integrerad del av naturen. (s.465)”. Jag ser dem

som relevanta också för ”Kärret”: Thorék menar dock att Eva Wichman inte

propagerar för kvinnofrågor:

Visserligen skildrar Eva Wichman en kvinnas frigörelse i
några av sina böcker men någon medvetet polemisk
kvinnokamp förde hon inte. Tiden var förvisso inte heller den
rätta. I en dagboksanteckning från 1967 har hon skrivit:
själva ’könsrollsfrågan’ har aldrig varit en ’fråga’ för mig: jag
har så att säga bara genomlevat den under livets lopp.
(1981:467)

Även om Wichman inte direkt skriver om ”kvinnofrågor” vill jag undersöka om

hennes texter, i mitt fall ”Kärret”, ingår i en diskussion om den kvinnliga

författarens förhållande till samhället. Hur kan ”Kärret” genredefinieras, och på

vilket sätt kan man läsa den som en berättelse om kvinnligt skapande?
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1.3 GENREPRESENTATION AV ”KÄRRET”

Eva Wichman har trots sin uttalat politiska diktning, också fått ta ställning till

varför hon inte i tillräckligt stor grad skriver om samhället och människor. I

ovannämnda Bitar av livet, belysta säger hon det så här:

Varför jag inte gjort om människor? Varför jag är  rädd för? -
åsidosätter lidelser och dramer mellan det ”verkliga livets”
personer? Emedan jag inte åsidosätter. Emedan jag
genomlever, genomlider själv. Emedan jag inte vill
detaljerna, särfallen. Emedan jag vill ur-grundskeendet, –  ur-
dramerna, de väsentliga, av vilka de mänskliga är som små
splittror av spegelglas. Emedan det mindre inte intresserar
mig, då jag vill själva spegeln. (Wichman & Wik-Amnell,
1977: 91, min understrykning)

Då det gäller novellen ”Kärret” är dessa frågor relevanta. Novellen handlar om tre

urkrafter: kärret, molnet och berget. ”Huvudpersonen” kärret talar i jagperson,

presenterar sig och sina olika nivåer. Handlingen går ut på att ett moln kommer

och väcker kärrets åtrå. Molnet försvinner, utan att återvända, och kärret längtar

efter det. Kärret kämpar därefter mot ett berg, som ligger intill, men torkar ut.

Slutligen kommer ett regn och ger kraft åt kärret som nu är förändrat, splittrat och

annorlunda, och på det sättet redo att möta molnet/regnet på nytt. Hur kan man

läsa detta kärr?

I de recensioner som skrevs då ”Kärret” kom ut har begreppen genre och tema i

novellen väckt frågor. Olof Enckell skriver i Hufvudstadsbladet 17.11 1942 om

”Kärret” och Molnet såg mig att problemet är hur man skall genrebestämma

novellen och samlingen: ”närmast komma de väl sagans och fabelns, djur- och
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blomsterfabelns värld”. Så påstår han att ”[v]ad kärret får lära sig är att högmod

går före fall”, men ”[s]entensens entydigt sedelärande syfte är försvunnet; den

vassa udden har fallit bort. /…/ Vi bibringas uppfattningen att satsen om

högmodet som går före fall inte alls vill ge oss en moralisk läxa; den uttrycker

bara en naturlag. I fabeln om kärret bevittnar vi en tragedi i urskogen…”. Men

vad Eva Wichman vill säga med denna fabel är Olof Enckell inte på det klara

med:

Eva Wichmans sagor äro sagor om naturen, och det är
säkerligen inte värt att ta dem alltför symboliskt och komma
med spetsfundiga uttolkningar. Men naturinlevelsen i dem är
så djup och den konstnärliga utformningen så säker, att de
/…/ spränga sin egen ram och te sig sinnebildliga för allt det
som vandrar och kryper eller helt enkelt bara finns till på
jorden.

Pseudonymerna A[to]s W[irtane]n (?) i Arbetarbladet och Th[omas] W[arburton]

(?) i Nya Pressen är inne på samma linje. Th[omas] W[arburton] skriver 19.11

1942:

… Molnet  såg  mig  är konventionellt en samling fabler –
om man nu nödvändigtvis skall ha ett namn på dessa fem
berättelser. Det fabelartade består främst [av] att uteslutande
djur och växter (i den första berättelsen ett kärr) uppträder;
vidare finns där ofta ett slags sensmoral, visserligen inte
placerad i en knorr på slutet, men i alla fall tydligt syftande
på allmän- och specialmänskliga förhållanden som ibland gör
berättelserna till rena liknelser eller parodier. Därmed är
också likheterna uttömda. Till uttryck och form är denna
prosa fri konst utan fabeltraditioner. /…/ Men var och en av
berättelserna i Molnet såg mig har åtskilligt att säga.

Vad den vill säga kommer dock Th[omas] W[arburton] inte fram till. Om hur man

språkligt skall genrebestämma ”Kärrets” skriver han: ”Att själva ordet prosa i



10

dagligt klicherat tal nämns som en motsats till poesin är att beklaga. Prosan som

konstform har en stor uppgift i att bevara rörligheten och spontaniteten i

språket;… Det som Eva  Wichman inte lärt av Diktonius har hon själv fått skapa

sig, inte utan möda och experiment, och inte heller utan flere vackra resultat.”

A[tos]s W[irtane]n i Arbetarbladet, 27.11 1942 definierar kärret i novellen som ett

subjekt, men har svårt att komma vidare med detta jag:

Kärret kallas ”berättelsen” om ett högmod men är i grund och
botten något helt annat och mycket mera än så. Denna prosa
kan inte inrangeras i någon gällande estetisk kategori. Den
bryter sig fram i suverän och självhärlig vildhet. Den målar
verklighet med stor åskådlighet och noggrannhet men varje
uns är en symbol, varje ting representerar ett själstillstånd.
Det vore vilseledande att tillskriva denna berättelse vad den
till synes illuderar, ett intellektuellt eller moraliskt syfte. Det
är en självskildring men alldeles obiografisk, jaget uppfattat
som ett naturfenomen. Här är orden, liksom i den genuina
lyriken, icke i första hand beteckningar för något annat, för
ting och tillstånd, de är själva bräddade av sitt eget innehåll
och utgjuter sitt eget liv över läsaren. Kärret är ett stycke
fulländad prosakonst där form och innehåll är identiska,
färgerna brokiga, satserna livslevande, i varje fiber…

Recensenterna har inte kunnat avgöra vad Eva Wichman vill säga med novellen

”Kärret”. De poängterar att det är en fabel om ett ’jag’, men de vill inte tillskriva

detta jag någon fast betydelse. De säger att djuren och blommorna är symboler för

något men de vill inte ge sin egen tolkning av allegorin. Såsom Bengt Holmqvist

(1951) och Thomas Warburton (1984) i föregående kapitel, samt recensenterna

ovan, tycker jag att ”Kärret” gott kan läsas som en prosalyrisk fabel eller

moralitet. Också Sven Willner anser i sin essäsamling Vägar till poesin, att Eva

Wichmans prosa är ”mest levande och expressiv när hon, som i /…/ Molnet  såg

mig, på andersenskt vis låter djur och natur representera eller symbolisera
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mänskliga egenskaper,…” (1985:86). Min fråga är då, som jag redan formulerat

den, om man kan se fabeln som en prosamodernistisk allegori om ett kvinnligt

subjekt, en kvinnlig författare.

I allegorier, moraliteter och fabler kan författaren säga sådant som inte är tillåtet

eller lämpligt att skildra. En allegori åskådliggör något annat än det som konkret

framförs. Allegorin arbetar med personifierade egenskaper; landskap och

karaktärer får symbolisera abstrakta idéer. Den både döljer och avslöjar det den

berättar om. (Beckson & Ganz: Literary Terms. A Dictionary, 1990: 8ff). Både

moraliteten och fabeln är allegoriska berättelser. I Nationalencyklopedin

definieras moraliteten som ”ett religiöst skådespel med allegoriska rollfigurer som

rollgestalter. I moraliteten utspelas en kamp mellan dygder och laster om

människans själ.” (1994, band XIII:446) Fabeln å sin sida beskrivs på en linje

fram till våra dagar. Den ses som ”en kort allegorisk berättelse i vilken

förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk

lärdom /…/ Att fabeln alltjämt rymmer frön till växtprocesser av en rad olika

arter, därom vittnar redan dessa namn från de två senaste seklen: H.C. Andersen,

Lewis Carroll, Kipling, Strindberg, Lagerlöf, Kafka, Orwell…” (1991, band

VI:85ff).

I Literary Terms. A Dictionary görs ungefär samma distinktion, moraliteten ses i

huvudsak som ett medeltida religiöst drama, medan fabeln definieras som en kort

berättelse om moraliska idéer, och där inbegrips även moderna texter. (Beckson &

Gantz, 1990:85, 166f) I Litteraturens historia i världen av Olsson och Algulin får

moraliteten en utbredd betydelse, som en episodisk berättelse där idéer framförs.



12

Exemplen visar att vitt skilda texter kan tolkas in i denna genre. Att gränsen

mellan fabel och moralitet är obefintlig kan ses av att Kafkas kortprosa, Conrads

noveller och Kiplings Djungelboken här går under begreppet moralitet

(1995:456).

Eva Wichman visar på fabel- och moralitetsgenren i underrubrikerna till ”Kärret”.

”Kärret” har en underrubrik ”Berättelsen om ett högmod”. Själva novellen är

indelad i fyra rubrikförsedda episoder. Underrubrikerna tyder på övermod och

misslyckande: ”Kärret som vaknade”, ”Kärrets stordrömmar”, ”Kärret som

förhävde sig” samt ”Kärret som rann bort”. Rubrikerna genomsyras av pessimism

och determinism. Men är själva texten pessimistisk? Kärret, om man läser det som

det kvinnliga subjektet, förändras och splittras, men blir det svagt? Är det frågan

om ett misslyckande?

Tematiskt skriver Eva Wichman ofta om ett kvinnligt skapande subjekts

tillblivande, vilket jag tog fasta på i min forskningsöversikt. Både Henrika

Ringbom och Monika Fagerholm ser Eva Wichmans prosatexter, i synnerhet

Ohörbart vattenfall (1944), som modernistiska berättelser om kvinnliga författare.

Henrika Ringbom formulerar det såhär: ”De frågor jag urskiljer i Ohörbart

vattenfall kretsar bl.a. kring kvinnligheten, seendet, /…/ framskrivandet av en

skapande subjektivitet, personifierad i Marina som har att övervinna yttre och inre

hinder.” (1991:19). Monika Fagerholm konkretiserar frågan ytterligare: ”Som

kvinnlig konstnärsroman varierar Ohörbart vattenfall temat om det svåra i att

förena konstnärligt skapande med samlivet med en man”. (Fagerholm, 2000:181).

Också novellsamlingen Mania (1937) behandlar en kvinna som skapar, och som
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möter problem i sitt skapande. Kan man då inte också läsa fabeln ”Kärret” som en

allegori för ett kvinnligt skapande subjekts tillblivelse?

Kerstin Thorék påpekar att ”Kärret” kan ses som en berättelse om motsatsparet

kvinnligt – manligt och om skapandet : ”’Kärret’ blir till slut en bild av

författarinnan själv, den sökande vidöppna människan som slåss mot

livsförnekelsen inom sig, mot det starrblinda, stendöva, drumliga” (Thorék

1981:466ff). Thorék analyserar dock novellen ganska ytligt, och eftersom hennes

språk är så influerat av Eva Wichmans kan man inte riktigt se hennes egen

tolkning.

I sin artikel ”Ur ditt ihjälslagna själv - ett nytt och naket. Tankar kring Eva

Wichmans ’Gallren’” i Horisont 2/1985 behandlar Marianne Hörnström en novell

av Eva Wichman, ”Gallren”, som också finns i Molnet såg mig, men hon tangerar

även ”Kärret” med några ord. Hörnström kallar, såsom Thorék ”Kärret” en

berättelse om motsatsparet ”vatten mot sten, berg, granit /…/ som för tankarna till

motsatsparet manligt-kvinnligt” (s.55).

1.4 SYFTE OCH UPPLÄGGNING

Om man läser ”Kärret” som en fabel om ett kvinnligt subjekt på vilket sätt är den

en prosamodernistisk text om subjektet? Med hjälp av teorier om modernismen

vill jag undersöka hur ”Kärret” kan ses som en text om den kvinnliga skapande

kraften i modernismen. Jag koncentrerar mig i synnerhet på de forskare som har
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diskuterat frågor kring modernismens roll för subjektsbeskrivningen, det är i

första hand Peter Luthersson med Modernism och individualitet (1985) och

Gunilla Domellöf med I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och

prosamodernist (1986). Jag vill med hjälp av dessa klargöra hur Wichman

definierar sitt kvinnliga subjekt.

Jag kommer i min analys att lägga stor vikt vid Eva Wichmans

naturbeskrivningar. I citaten från recensionerna ovan såg man att skribenterna har

haft svårt att säga vad naturen betecknar. Jag vill i min läsning av ”Kärret” se om

naturen utgör en symbol för ett kvinnligt subjekts sinnestillstånd och åsikter. Det

är intressant att naturen, särskilt symbolerna trädet och blomman, är så ofta

förekommande hos kvinnliga författare, i synnerhet inom modernismen.1 Jag

kommer att fundera på om ”Kärret” skiljer sig från traditionell kvinnlig naturlyrik

och hur Wichman i så fall utvecklar natursymbolerna. Jag har som hjälp använt

mig av Ebba Witt-Brattströms verk om Moa Martinson, Moa Martinson. Skrift

och drift i trettiotalet (1990).

Då det gäller naturbeskrivningen och berättandet i ”Kärret” har förhållandet

mellan ett metonymiskt och ett metaforiskt skrivsätt intresserat mig. Jag har här i

viss grad influerats av Henrika Ringboms pro gradu. Hon analyserar det

metaforiska och metonymiska berättandet i Eva Wichmans Ohörbart vattenfall

och menar att det i den ”sker en avgörande konfrontation mellan det realistiska

                                               

1
 Då det gäller kvinnor inom den finlandssvenska modernismen som använder sig av naturen

brukar man förutom Eva Wichman nämna bl.a. Mirjam Tuominen och Solveig von Schoultz
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metonymiska framställningssättet och det modernistiska. /…/ [M]etaforen är

dominerande i meningsproduktionen [och en] strävan /…/ att framställa

människan som ett okänt outforskat och föränderligt väsen.” (Ringbom, 1991:28).

Förhållandet mellan det metaforiska och det metonymiska kommer att spela en

stor roll i min analys av ”Kärret”. Den splittrade stilen och upprepningarna

återspeglar och beskriver det splittrade subjektet.

Henrika Ringbom påpekar att hennes frågor kring skapande och subjektivitet i

Ohörbart vattenfall grupperar sig kring: ”…motsatspar som kvinnligt-manligt,

liv-konst, bild-text, omedvetenhet-medvetenhet” (Ringbom, 1991:19). Redan

innan jag noterade Henrika Ringboms användning av motsatspar observerade jag

motsatserna i ”Kärret”. Kärret är tudelat och uppbyggt av diverse metaforiska

dikotomier. Subjektet kan definieras med hjälp av: yta/djup, spegel/öga,

medvetet/omedvetet, subjekt/objekt, manligt/kvinnligt, omnipotens/känslighet,

rörlighet/statiskhet samt levande/död. Jag kommer att utgå från dessa motsatspar i

min tematiska analys, och undersöka vad de betecknar om man läser kärret som

ett kvinnligt subjekt.

I ”Kärrets” naturbeskrivning fascineras jag även av hur Eva Wichman beskriver

det obehagliga, hur hon hela tiden rör sig från äckel till skönhet. Kärret som

’subjekt’ är dels det livgivande och vackra, dels det vämjeliga och farliga. Redan

första gången jag läste ”Kärret” fastnade jag för att man i novellen kan dra

paralleller till Julia Kristeva och hennes teorier om det abjektala. Kristeva skriver

om abjektet i Powers of Horror. An Essay on Abjection (1982). Hon menar att det

abjektala i en text utmanar traditionella läsningar och för in element av revolt.
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Jag lägger upp min avhandling så att jag börjar med att i kapitel 2 presentera

prosamodernismen, som utgör min teoretiska bakgrund. Med prosamodernismen

som metod tar jag itu med mitt eget forskningsobjekt novellen ”Kärret”. Jag delar

upp min analys i en stilanalys i kapitel 3 och en innehållsanalys i kapitel 4. Dessa

bitar kommer jag att, så gått det går, knyta samman i min avslutning i kapitel 5.
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2. PROSAMODERNISMEN

Att klargöra begreppen modernism och prosamodernism är inte lätt. Området är så

komplext och motstridigt att varje forskare börjar med att tala om hur omöjligt det

är att definiera modernismen. (se Head 1992, Luthersson 1985, Bradbury &

McFarlane, 1976) Jag har valt att koncentrera mig på det som har relevans för min

analys av novellen ”Kärret” och min genomgång kan te sig som en förenkling.

Men jag följer Peter Lutherssons kanske inte så originella råd:  ”För att en enskild

forskares stipulerande skall vara meningsfullt, krävs å ena sidan att han (sic!)

antar existensen av och studerar en entitet som kan kallas ’modernism’ och å

andra sidan att han relaterar sina betoningar till dem som tidigare forskare och

kritiker har gjort” (Luthersson, 1985:11).

Jag börjar med att ta upp typiska grunddrag som används när man försöker

definiera modernism och prosamodernism. Jag bygger min genomgång på Eugene

Lunns Marxism & Modernism (1982) och Bradbury & McFarlanes antologi

Modernism, 1890-1930 (1976).  När det gäller det prosamodernistiska refererar

jag till Gunilla Domellöfs I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker

och prosamodernist (1986) och Dominique Heads The Modernist Short Story. A

Study in Theory and Practice (1992). Head analyserar dessutom novellens roll i

samband med modernismen.

Hur skapas individen i den modernistiska texten? ”Kärret” som modernistisk

novell handlar till stor del om att skapa sig en individualitet, om ett subjekts
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tillblivelse. Forskaren Peter Madsen vill, i en artikel till ett modernistsymposium,

”Modernisme – enhed eller flerhed”, definiera modernismen inte genom att hitta

gemensamma drag mellan författarna utan genom att se de modernistiska

fenomenen som en reaktion på det han kallar moderniseringsprocessen. (Madsen

1991:457) Peter Luthersson försöker i Modernism och individualitet (1986) hitta

det specifika i modernismen, den gemensamma nämnaren för disparata

modernistiska rörelser, det han kallar ”modernismens kvalitativa egenart”. Hans

resonemang har varit intressant i och med att han menar att det sätt på vilket

individualiteten framstår är det väsentliga för modernismen.

Men det viktigaste för min analys av ”Kärret” har varit att se på vad modernismen

innebär för det kvinnliga skapandet och identiteten. Dominique Head diskuterar i

The Modernist Short Story hur de modernistiska novellerna kom att påverkas av

och förändra samhällets konventioner. Gunilla Domellöf är inne på samma

tankegångar, men tar upp det specifikt kvinnliga i sin avhandling om Karin Boye I

oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist.

Domellöf diskuterar hur stil och innehåll, samt metaforisk och metonymisk text

påverkar det kvinnliga skapandet. En annan forskare som analyserar den roll

modernismen spelar för kvinnorna är Rachel Blau DuPlessis. I Writing beyond the

Ending. Narrative Strategies of Twentieth-Century Women Writers (1985)

diskuterar hon hur de kvinnliga modernisterna bryter ner språk och innehåll för att

komma loss från den traditionella texten. I det sista mellankapitlet skall jag med

hjälp David Lodges artikel ”The Language of Modernist Fiction: Metaphor and

Metonymy” i ovannämnda antologi Modernism 1890-1930 fundera på begreppen

stil och genre, metaforisk och metonymisk text och hur dessa i samband med
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modernismen kom att uppluckras och förändras. Frågan om vad det kom att

innebära för de kvinnliga författarna är viktig när jag går vidare till min analys av

”Kärret”.

2.1 MODERNISM OCH PROSAMODERNISM

Det finns inte en gemensam syn på modernismen, det finns inte ens en

modernism. Det är svårt att säga exakt när modernismen föddes och om den har

avslutats. Tiden omkring första världskriget ses ofta som kulminationen för

diverse konstnärliga och litterära rörelser och individer som skapade ett nytt

formspråk. I Finland brukar man räkna årtalet 1916 som det avgörande, då Edith

Södergran och Hagar Olsson debuterade på var sitt håll. Modernismens födelse

hänger samman med den ekonomiska tillväxten, urbaniseringen och

industrialiseringen, upproret mot de borgerliga värdena samt upplevelsen av den

teknologiska revolutionen, storstaden, maskinerna och massan. Det nya samhället

var kaotiskt och skrämmande, men de nya kreativa konstriktningarna hade sin

utgångspunkt i kaoset. (Bradbury & McFarlane, 1976:36)

När de stora sanningarna bryts ner, både de filosofiska, religiösa och

vetenskapliga (gud, objektivitet, det lineära framstegstänkandet), försvinner även

tanken om en synvinkel. Den modernistiska texten styrs av paradoxer,

mångtydighet och osäkerhet. Verkligheten konstrueras av flera perspektiv. Det

finns inte längre en pålitlig, omnipotent berättare. I stället har vi nu en ensam,

begränsad synvinkel, eller flera motstridiga, och likaledes begränsade synvinklar,
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som bildar olika versioner av en berättelse. I modernismen finns inte ”färdiga”,

avgränsade, “hela” psykologiskt förklarade subjekt. “Subjektet i process” är

föränderligt, fragmenterat och osäkert. Modernisterna är dessutom intresserade av

de undermedvetna och omedvetna lagren i människans sinne.

Stilistiskt har modernistiska texter en instabil ytstruktur. I texterna används

diverse estetiska verktyg; allusioner på och efterbildningar av litterära modeller

och mytiska arketyper; repetition/variation av motiv, bilder, symboler, rytm,

ledmotiv, metaforiska förhållanden och rumslig form. Verket skapar med de

ovanstående dragen ett rum eller en värld där allting pekar inåt mot texten.

Det är fråga om en estetisk ordning som baserar sig på “sammanställning”, att

kombinera motsatta, motstridiga element så att vardagliga element får ny

innebörd. Sinnesintryck som inte självklart hör ihop förenas. Eller som Ezra

Pound skriver: “An image is that which presents an intellectual and emotional

complex in an instant of time.” (Här  ur Bradbury & MacFarlane, 1976: 48). Eliot

har samma idé med det han kallar det ’objektiva korrelatet’: att visa en bild som

för ett ögonblick håller samman en tanke- och ett känslokomplex och därmed kan

aktivera en känsloupplevelse i läsarens erfarenhetsbakgrund. Man skall sträcka

sinnet förbi det mänskliga förståndet, bryta ned systemet och gå in myt och

drömmar (Ibid s. 49). (se Bradbury & McFarlane, 1976:85-87, 481; Lunn, 1982:

34-37 samt Head, 1992: 7-8)

Gunilla Domellöf diskuterar det specifikt prosamodernistiska i sin avhandling om

Karin Boye. Då man skall beskriva prosamodernismen i stilistiska termer har man



21

i regel utgått från den lyriska modernismen. Modernismen kan ses i termer av

brott mot de speciella traditioner som dominerade, formspråkets ideologiska

innebörd måste diskuteras. För prosans del sker en förändring av genresystemet,

prosan närmar sig lyriken; det innebär ett brott mot realismens

berättarkonventioner genom att man övertar metaforiken och symboliken från

lyriken. De modernistiska prosaberättelserna frigör sig på så sätt från illusionen

om verklighet genom att införa stilgrepp som aldrig på samma sätt som den

realistiska prosan ger intryck av verklighetsspegling. Ett annat viktigt stilgrepp är

subjektivismen, som är ett brott mot den realistiska prosans krav på objektivitet.

(Domellöf, 1986:145)

Dominique Head tar i Modernist Short Story upp det faktum att novellen har haft

en förbisedd roll i modernismteorin. Ofta ser man novellen som en efterapning av

romanen och ger den en lägre status. Men det tyder på en alldeles för statisk bild

både av romanen och novellen. Prosamodernism är en föränderlig genre som hela

tiden utvecklas. (Head, 1992:10,16-18) Head menar att modernistiska noveller i

större grad än romanen reflekterar den samtid de skrivs i, eftersom man kan dra en

parallell mellan den episodiska och fragmentariska upplevelsen och det

ofullständiga i den litterära formen. Strukturen i en 1900-tals novell visar att livet

endast kan berättas i fragment och komprimerade subjektiva episoder. Head

menar därför att den inre utvecklingen i den modernistiska novellen är mer

spännande än i romanen. (Head, 1992:190)

Novellen är särskilt lämpad för modernistiska uttryck. Nyckelbegreppen inom

modernismen: paradox, ambiguitet och det fragmenterade subjektet kan man finna



22

i de flesta noveller. Den modernistiska novellen använder samma strategi som

annan modernistisk fiktion och prosa. Greppen är till stor del de samma jag

räknade upp i samband med modernismens allmänna grunddrag: visuella

metaforer, flerdimensionella berättelser, inte bara lineära utan också cirkulära och

spiralformade. En modernistisk roman, och novell, har ingen egentlig början, det

är en ström av upplevelser, erfarenheter och associationer. Också slutet är öppet

och mångtydigt. Läsaren lämnas i osäkerhet. Berättandet är fragmentariskt och

komplext, den narrativa strukturen och tidsstrukturen bryts ner. Tiden är inte

kronologisk, avgränsad och statisk, utan man sammanställer det förgångna, nutid

och framtid. Det cykliska och mytiska är det viktiga, inte det lineära. Den

modernistiska prosan är självreferentiell och pekar inåt mot själva texten. (Head,

1992:7-8,11, Bradbury & McFarlane,1976:85-87)

Men vi kommer inte så långt enbart genom att försöka definiera

(prosa)modernismen i stilistiska termer. Både Gunilla Domellöf och Head betonar

att formen inte enbart har estetisk betydelse. Man måste se de intellektuella och

sociala kontextuella ändamål den tjänar, så att man undersöker relationen mellan

form och innehåll. (Head, 1992:20-23)

Ett fruktbart sätt är att se hur modernismen konstituerar sig i förhållande till

samhället. Peter Madsen menar i artikeln ”Modernisme – enhed eller flerhed” att

man då man undersöker modernismen inte skall försöka hitta gemensamma drag

mellan författarna utan i stället se de modernistiska fenomenen som en reaktion på

det han kallar moderniseringsprocessen, tolka hur de står i förhållande till den

omvälvande tid som industrialiseringen innebär. Detta syns inte bara i tematiken
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utan gäller också formen. Därför är de modernistiska texterna så olika att man inte

kan hitta gemensamma stildrag. (Madsen, 1991:457ff) Texterna är inte

avspeglingar av verkligheten utan ”reaktioner” på verkligheten.

Erfarenhetsbegreppet förmedlar bron mellan text och realitet. På så sätt kan man,

menar Madsen t.ex. analysera könsförhållanden i modernismen. Men

erfarenheterna gäller inte bara det levda, utan också de litterära artikuleringar, som

redan existerar. (Ibid s.459-461)

Tyvärr är Madsens uppsats, som bygger på ett föredrag vid en konferens, alldeles

för kort för att ge vidare redskap, men den har gjort mig uppmärksam på vad jag

vill med modernismen, nämligen att se på hur individens, särskilt den kvinnligas,

skapande framstår i och med modernismen. Peter Lutherssons idé om

individualiteten i modernismen ligger som bakgrund för min analys av ”Kärret”.

Jag skall presentera hans Modernism och individualitet, och sedan gå över till att i

kapitel 2.3 se på det kvinnliga skapandet i modernismen. Jag återkommer då till

Dominique Head och Gunilla Domellöf.

2.2 INDIVIDUALITET OCH SAMHÄLLE

Peter Luthersson vill i  Modernism och individualitet hitta ett positivt grundvärde i

modernismen. Man har oftast sett på modernismen som en nihilistisk rörelse, i

negativa termer. Man beskriver endast det modernisterna riktar sig emot, inte vad

de själva står för. Många menar att eftersom modernismen tar avstånd från

realismen är den mer eskapistisk än realismen, distansen från samhället betonas. I
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stället för att uppfatta kritiken av samhället hos författaren, framställer man

författarens alienation som ett frivilligt avstånd från sammanhang. Man

avpolitiserar modernismen, gör den metafysisk, nihilistisk och negativ.

(Luthersson, 1985:82-86)

Enligt Luthersson är det väsentliga i modernismen hur jaget uppfattas. Skapandet

blev en aspekt av jagupptäckandet. Med modernismen kom mindre självtillit, men

mera självmedvetenhet.  Luthersson ser inte detta som paradoxalt; då allt blev

osäkert och man förlorade tron på sanningarna blev man mera medveten om sig

själv. (Luthersson,1985: 113, 118) Eugene Lunn kallar modernismens förkastande

av jaget ’individualitetens kris’ (Lunn, 1982:37). 2

Luthersson ser modernisternas jaguppfattning som en protest mot massamhället

och han vill se på det specifika för modernismen genom självförståelsen hos

modernisterna. Självförståelsen utgörs av det individuella hos dem, hur de

konstituerar sitt jag, individualitetsprojektet, som Luthersson kallar det.

(Luthersson, 1985:104, 139) Enligt Luthersson är grunden för individualiteten hos

modernisterna upproret mot borgerligheten och särskilt mot den borgerliga

konstnären och konsten. Lutherssons hypotes är att ”modernismens princip går att

härledas ur dess anhängares uppfattning om relationen mellan ett borgerligt

                                               

2
 Kritiker av modernismen har haft svårt att bestämma hur modernisterna egentligen ser på jaget.

Vissa, såsom Ortega y Gasset, har sett modernismen som ett förnekande av jaget. Andra igen
menar att modernisterna förhärligar jaget. T.ex. Lukács fördömer modernisternas privatparadis där
man inte som i realismen behandlar det mänskligt typiska, utan det särpräglade, avvikande och
sjuka. (här ur Luthersson, 1985:102)
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samhälle och en individualitet som var hotad och bör skyddas” (Luthersson,

1985:224).

Individen befinner sig i och skapar alltid och endast i ett relationellt rum, vad

individen är i motsats till andra. Individualiteten skapas i relationerna människa –

människa samt människa – ting; jag – ickejag, konstnären – världen. (Luthersson,

1985: 215-219) Det borgerliga samhället skapar massmänniskor. Människan i

förhållande till massan är bara intresserad av det materiella och blir på så sätt ett

ting. Hon accepterar ett krav på hur hon skall förhålla sig och följer endast

normer. Den borgerliga konsten, och samhället, är utarmade, och endast

intresserade av ekonomisk vinning och materialism. Så skapas en värld utan

kvalitativa skillnader, utan kvalitet. (Luthersson, 1985:186, 220-224, 277-292,

312)

Den längtan bort från det förtryckande samhället konstnären känner är inte en

flykt, utan en nödvändig reaktion, ett sätt att förhålla sig till den empiriska

realiteten/verkligheten. Den sanne [sic] konstnären känner hemlöshet i den

empiriska verkligheten. Det egna seendet är hotat av det förtryckande samhället.

Perceptionen, att se, varsebli tingen och erfara en känsla, är nämligen ytterst viktig

för den modernistiska konstnären. (Luthersson, 1985:194-199) Därför måste

konstnären alienera sig, röra sig från samhället/den empiriska realiteten för att

kunna bedöma den. Konstnären bör vara utstött, ensam och irriterande.

Konstnären skall upplysa och tillrättavisa, aggressionen skall bryta sönder de

borgerliga livsvärdena och massan. (Luthersson, 1985: 205-211, 298)
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Modernismen bygger inte på en avsubjektivisering, men konstnärens jag försvaras

på andra grunder än privatismens. (Luthersson, 1985: 224) Modernisterna

uppfattar den rådande empiriska verkligheten på likartat sätt och deras syn på det

individuella har en likadan grund, trots olikheter personer och kotterier emellan.

Och eftersom modernismen är för individualitet och mångfald/motsättningar kan

den modernistiska idén förverkligas på olika sätt. Man kan alltså säga att

modernismen är en totalitet med en kvalitativ egenart p.g.a. hur den uppfattar

individen, det Luthersson kallar individualitetsprincipen. (Luthersson, 1985: 386)

Jag vill undersöka på vilket sätt den modernistiska individualitetstanken och det

modernistiska seendet kommer fram i ”Kärret”. Eva Wichman kritiserar ofta

massamhället som hotar konstnären. Eller som Monika Fagerholm uttrycker det:

”Hon [Wichman] skriver om människor som vill bryta sig ur en mekaniserad

vardag, /…/ och frågar sig vilka möjligheter en enskild människa har att behålla

en identitet som bygger på autentisk livsupplevelse i den moderna tidens

massamhälle” (Fagerholm, 2000:180). I de flesta av Wichmans verk måste

konstnären, det skapande subjektet, gå in sig själv och alienera sig från omvärlden

för att kunna skapa. Kritiken mot massamhället finns både direkt och indirekt

uttalad på flera ställen. Jag skall analysera hur tanken om att skapa sig en

individualitet och ett seende framträder i ”Kärret”, samt hur Wichman i den för

fram kritiken mot massamhället.

Min idé går emot Luthersson på en väsentlig punkt. Enligt Luthersson är nämligen

modernismen efter andra världskriget inte längre en revolterande litterär

modernism. Senmodernismen är förknippad med två problem: Dels är den
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egentliga modernistiska strömningen förankrad i modernitetens epok, med de

kulturella och samhälleliga förändringar som då skedde, och man kan inte

obekymrat räkna allt från 1940-talet framåt som modernism. Det andra problemet

sammanhänger med tanken om att modernismen inte längre är ny och

revolutionerande. Då modernismen blir accepterad av samhället blir den vad

Luthersson kallar ”en ideologiskt obefläckad konstnjutning” (Luthersson, 1985:

391). På så sätt är den inte längre metodiskt och konstnärligt användbar för ett

uppror för individen mot det borgerliga samhället. (Luthersson, 1985:438-439)

Peter Bürger påpekar det samma i Theory of the Avant-Garde. Han menar att

upproret mot den borgerliga konstinstitutionen bryter samman då de

modernistiska konstverken arrangeras in i institutionerna. (Bürger, 1989:31)

Jag anser dock att Luthersson framställer en elitistisk och alltför snäv bild av

modernismen, endast för att det skall passa hans idéer. Trots att Eva Wichman inte

i sina tidiga prosatexter explicit skriver om samhället, i en kamp mot borgerliga

värden, finns kritiken och nyskapandet med på ett individuellt plan. Jag håller inte

med Luthersson att all modernistisk stil är accepterad och legitim efter andra

världskriget. I likhet med Henrika Ringbom och Monika Fagerholm menar jag att

Eva Wichman i hög grad diskuterar den enskilda konstnärens, i synnerhet den

kvinnligas, förhållande till ett förtryckande samhälle och strävan efter ett eget

seende. Dessutom skapar Eva Wichman ett nytt språk. Henrika Ringbom säger om

Eva Wichman i Ny Tid: ”Det är en kritik mot den realistiska prosan och bryter

med alla de här koderna att det bara skall finnas en berättarröst, ett perspektiv osv.

Jag tror att om den [Eva Wichmans Här är allt som förut] skulle komma ut idag

skulle den ännu ifrågasätta den prosa som skrivs i Svenskfinland” (Ny Tid
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18.4.1991). Kan man inte därmed säga att Wichman förändrar prosan och våra

uppfattningar om den, och att hon samtidigt kritiserar och påverkar vår

uppfattning om världen?

Och framför allt: hur påverkar individualitetsprojektet det kvinnliga modernistiska

skapandet? Hurudant är seendet hos en kvinnlig modernist? Luthersson avviker

inte från den kanoniserade manliga synen på modernismen. De modernister han

använder hör till högmodernismens manliga grundfigurer, och man kan fråga sig

om hans resonemang fungerar för andra. Luthersson tar inte alls upp frågan om

hur det går för en konstnär som inte lika lätt kan stiga ut ur det traditionella

samhället för att kritisera det. Hos kvinnliga författare är processen att bli

accepterad av samhället kanske längre och snårigare än hos de manliga.

Jag vill i min analys följa den idé Gunilla Domellöf har som utgångspunkt i sin

doktorsavhandling om Karin Boye, nämligen att analysera den kvinnliga

författarens roll i ett föränderligt samhälle: “De kvinnliga intellektuellas ställning

blir särskilt intressant att studera under en period, då ideala föreställningar om

litteraturen inte längre tycks svara mot den av historien betingade förändringen av

sociala förhållanden” (Domellöf, 1986:4).

2.3 KVINNLIG MODERNISM

Den kvinnliga identiteten innebär ofta en marginalposition. Gunilla Domellöf

skriver att det för en kvinnlig modernist är svårt, om inte omöjligt, att skapa det
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egna seendet och individualiteten, d.v.s. det som Luthersson ser som det

grundläggande för den ”fria” konstnären. Den kvinnliga blicken, seendet, och

genom det intellektet, tänkandet och medvetandet, går inte att erhålla om kvinnan

som seende subjekt alltid skall bekräftas av mannens blick. (Domellöf, 1986:26,

188) De kvinnliga modernisterna måste därför hitta omvägar i sitt skapande.

Domellöf skriver: ”Omöjligheten att förena en självutslätande norm, d.v.s. den

traditionella kvinnliga könsrollen, med en självdefinierande konst, blir en konflikt

som fungerar som en utmaning för flera av tidens kvinnliga författare”(Domellöf,

1986:182ff).

Dominique Head studerar hur ideologierna i samhället påverkar den modernistiska

författaren. De modernistiska texterna styrs av ideologier, men är samtidigt

kritiska till den ideologiska kontexten och de litterära konventionerna. Konsten får

oss att se ideologierna. Hos modernisterna är kritiken mot stagnerade ideologier

en del av det formella experimentet, såsom Luthersson har visat, trots att det inte

alltid är en synlig aspekt i texten. De litterära effekter som uppstår i modernismen

är därmed beroende av spänningen mellan formkonventioner, en ideologisk

kontext och brott i dessa. (Head, 1992:26-28) Det skall man hålla i minnet då man

analyserar kvinnliga modernisters texter.

Den ideologiska kontexten styr skrivprocessen så att författaren måste skapa via

omvägar. Head tar upp exempel där yttre faktorer kan inverka på den litterära

formen, så att texten måste skapa ett indirekt motstånd. Head kallar det för en

negativ hermeneutik, innehållet måste gestaltas genom dold presentation, i form

av symboler, luckor, konflikter och metaforer. (Head, 1992:187-189) Det sker
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även då kvinnor skapar inom den manligt dominerade modernismen. Den nya

texten bildar en ojämn textyta, den använder sig av andra texter och skapar

konflikter och luckor i texten. Analytikerns roll blir härmed att avtäcka det

litterära verkets mångfald och visa på  de olika elementen. (Domellöf, 1986:4-6,

Head, 1992:29ff)3

Gunilla Domellöf poängterar att i ett modernistiskt skrivsätt förskjuts intresset

från författarens personlighet till själva skaparprocessen. Författaren skapar inte

ett sammanhang narrativt genom en historia, utan genom romanen som artefakt

och litterär teknik. Den kvinnliga författaren kan föra fram sitt budskap genom

satir, parodi och ironi. I en fragmentarisk text blir allting öppet för diskussion och

belysning, och den kvinnliga författaren gör ett indirekt motstånd genom att

använda sig av symboler, metaforer och luckor i texten. (Domellöf, 1986:152)

Domellöf skriver: “Den avgörande skillnaden mellan den traditionella romanen

och den modernistiska, /…/ är att frågor om kunskap och existens, som tidigare

ställts i religiösa och filosofiska termer, i den nya tiden framstår som möjliga att

ställa endast i litterära och narrativa termer” (Domellöf, 1986: 272).

Rachel Blau duPlessis visar i Writing beyond the Ending hur kvinnliga författare

kan använda sig av ett splittrat språk för att skapa nya meningar. DuPlessis menar

att kvinnor kan utmana en traditionell text och ett traditionellt slut (giftermål

kontra död) genom tematiska lösningar, men även genom att bryta ner

                                               

3
 Eller som Luthersson skriver om intertextualitet: “Begreppet intertextualitet (Kristeva) är här

betydelsefullt: varje text placerar sig i skarven mellan flera texter, av vilka den på samma gång är

en omläsning, en betoning, en förtätning, en förskjutning och en fördjupning” (1985:435).
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satskonstruktioner samt genom att peka på diskrepanser i texten och föra in nya

perspektiv. (DuPlessis, 1985:31ff) DuPlessis citerar Virginia Woolf: ”The

sentence broken is one that expresses ’the ridicule, the censure, the assurance of

inferiority’ about women’s cultural ineptitude and deficiencies” (DuPlessis,

1985:32). ’The sentence broken’ bryter ner den grammatikaliska ordningen,

genom rytm, associationer, rim, olika röster och ett splittrat jag. DuPlessis kallar

det ett kvinnligt språk. (DuPlessis, 1985:42)

Gunilla Domellöf menar att kvinnor i och med modernismen kan bryta sig loss

från ett traditionellt skrivsätt genom att använda sig av förhållandet mellan

metafor och metonymi. Metaforen är den modernistiska författarens redskap. I

modernismen, påpekar Domellöf, är frågan om metaforen inte längre: ”Vad

betyder den här symbolen?” utan ”Hur fungerar den här symbolen i

verklighetsbearbetningen? Låser den tänkandet eller genererar den nya

innebörder? Skapar den en ny verklighet?” (Domellöf, 1986:214).

Då man studerar modernistiska texter bör man undersöka samspelet mellan ett

metonymiskt och ett metaforiskt framställningssätt. David Lodge diskuterar det

förhållandet sin artikel ”The Language of Modernist Fiction. Metaphor and

Metonymy” i antologin Modernism 1890-1930. Jag börjar med att kort presentera

artikeln, för att sedan gå över till min analys, där jag behandlar metaforerna och

metonymierna i ”Kärret”.
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2.4 METAFOR OCH METONYMI

David Lodge menar att man kan undersöka det litterära språket, det han kallar

écriture, hos modernisterna, med hjälp av Roman Jakobsons tankar om metafor

och metonymi. (Lodge i Bradbury &McFarlane, 1976:482) Roman  Jakobson har 4

skrivit att språket innebär två operationer, dels ett val av språkliga enheter och

dels en kombination av dem. Valet av ord innebär ett utbyte av ett ord framom ett

annat, och bygger således på ordens likheter (och olikheter). Det är i denna

process som vi kan använda metaforer (t.ex. ett val mellan fötter och

apostlahästar). Den andra processen bygger på kombinationen av ord. I denna

process ingår stilgreppet metonymi som är att benämna en del, ett attribut, effekt,

orsak i stället för helheten, (ta sig ett glas, i stället för att säga vad glaset

innehåller), oftast är metonymin det som kallas synekdoke – att säga en del för

helheten eller helheten för delen  (hela fjärden är full av segel, nationen äter

mycket fil [Cassirer, 1972:97]). Metonymin innebär att vi kombinerar ord som

ligger nära varandra, termer som berör både språket och det som vi uppfattar som

“verkligheten”, som så att säga fortsätter i varandra, vi vet att segelbåtar har segel,

så vi ersätter båtarna med segel. (Lodge, 1976:483-484)

I traditionell retorik har man sett metaforen och metonymin som likartade litterära

figurer, troper, medan Jakobson ser dem som motsatser. Olika konstarter är, enligt

Jakobson, till stor del antingen metonymiska eller metaforiska. Jakobson delar

sedan in prosan som övervägande metonymisk (det som sker för berättelsen

                                               

4
 i artikeln “Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances” (1956)
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vidare, detaljerna pekar på helheter), medan han ser poesin som metaforisk (man

använder rim, liknelser, metaforer). Han anser även att man kan dela in olika

stilepoker i det metonymiska eller det metaforiska, realismen är metonymisk,

medan romantiken och symbolismen är metaforiska. (här ur Lodge, 1976: s. 483-

484)

David Lodge frågar sig då hur det går med modernistisk prosa. Kan den tänkas

vara metaforisk, eftersom den har symbolistisk bakgrund och vänder sig mot

realismen? Men det är ju alltjämt fråga om en metonymisk genre, och den har

svårt att bli enbart metaforisk. (Lodge, 1976:484). Lodge menar att vad (många)

prosamodernister gör är att de blandar och använder sig både av metonymi och

metaforer. Lodge tar som exempel högmodernismens klassiker, och gör korta

analyser av James Joyces Ulysses samt prosatexter av Gertrude Stein. De texterna

dras mellan en metonymisk pol, förhållanden, synekdokiska associationer, och en

metaforisk pol, som bygger på likhetsassociationer. Då det metaforiska elementet

förs in i texten stannar berättandet ofta upp. Men även i det metonymiska

använder sig Joyce och Stein av variationer och upprepningar som förändrar och

utvecklar texten. De modernistiska metaforerna är inte nödvändigtvis logiska. De

är ett utbyte i Jakobsons mening, men valet kan vara helt privat och inte en

kontextuell jämförelse. Om modernisterna använder döda metaforer bör de

förändra dem och göra dem levande. (Ibid, s. 485-488)

Lodge skriver att modernisterna på det här sättet kan uppnå samma ’bild’ (image)

som Pound och Eliot talar om,  d.v.s. det ’objektiva korrelatet’. Bilden är ofta

lättare att skapa i poesin, men med hjälp av Stein visar Lodge att det också går i
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prosa, genom att föra in det metaforiska i det metonymiska berättandet,

upprepningar med variationer (syntaktiskt och semantiskt). Den metonymiska

stilen används metaforiskt. (Lodge, 1976: s. 489)

Det behövs någon sorts logisk eller narrativ kontinuitet för att det modernistiska

bruket av den metaforiska principen skall bli meningsfull inom prosan. Prosan

måste bibehålla metonymiska drag, om den görs enbart metaforisk blir den poesi,

men metonymin kan användas metaforiskt. Men även metaforer kan bygga på

berättelsens metonymi, associera vidare med kontexten och sammanhanget.

Metaforerna inom modernismen är episkt meningsfulla, de för berättelsen framåt,

och skapar nya meningar. (Lodge, 1976: 493-494) Lodge citerar Gerard Genette

om Proust: ”without metaphor, Proust says, more or less, no true memories, we

add for him and for all; without metonymy, no linking of memories, no story, no

novel” (här ibid, s. 493).

Gunilla Domellöf skriver att metaforen genom association skapar nya likheter,

den hermeneutiska cirkeln mellan läsaren och textens värld vidgas.

Mångtydigheten hos metaforen – att ett ord kan ha flera betydelser och anta ännu

fler – blir en motsvarighet till öppenhet i psyke, text och romangenre. (Domellöf,

1986:272) Den metonymiska texten för kvinnors del frigörs och förändras då det

metaforiska förs in i den. Domellöf skriver: ”De bilder, liknelser och händelser

som skall översätta själen, får speciella förtecken då det handlar om kvinnors liv,

sexualitet och kreativitet. Det är en fråga om en födelse till skapande människa

genom systembrott.” (Domellöf, 1986:214-215)



35

I min analys av ”Kärret” kommer förhållandet mellan det metaforiska och det

metonymiska att spela en stor roll. Eva Wichman använder sig av både metaforer

och metonymier som växlar och förändras, och med vars hjälp vi kan associera

och greppa tankar som kanske inte sägs rakt ut. Jag vill med hjälp av dem

analysera ”Kärret” och se hur Wichman använder prosamodernismen för att skapa

en berättelse om ett kvinnligt subjekt. Jag börjar med att se på stilen i ”Kärret” för

att sedan gå över till innehållet.
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3. STILANALYS AV ”KÄRRET”

Jag har valt att dela in min analys av ”Kärret” i en stilanalys och en tematisk

analys. Orsaken är att jag vill se närmare på vissa stilistiska drag i ljuset av

genrefrågan, samt utröna förhållandet mellan metonymi och metafor, innan jag

går över till min tematiska analys. Som en allegori rör sig ”Kärret” hela tiden på

två olika plan; dels är det en berättelse om ett kärr, men samtidigt är varje mening,

varje uttryck en metafor för något annat. Det språkliga kombineras med det

tematiska och det är svårt att skilja åt de båda planen. Jag tar upp stilistiska drag i

”Kärret” mera allmänt i det här kapitlet, för att sedan, i mitt kapitel om det

tematiska, analysera specifika symboler, metaforer och metonymier så att de får

en kontextuell bakgrund. Hur fungerar metaforerna i ”Kärret”, vad symboliserar

naturen? Jag har gjort ett urval citat i vilka man finner de drag i ”Kärret” jag

kommer att analysera. Mitt val kan te sig godtyckligt, man kunde gott återge

novellen i sin helhet, men de citat jag har plockat ut har ofta betydelse både för

den tematiska och den stilistiska analysen. Då jag citerar ”Kärret” hänvisar jag

bara till sidan.

Språket i ”Kärret” är fragmentariskt, Wichman använder sig av ofullständiga

meningar, långa rytmiska ramsor och lyriska element. Hon blandar genrer, som

lyrik och novell, samt metaforer och metonymier. Och dessutom för hon in sitt

nydanade språk, i form av nykonstruktioner av ord, överraskande sinnesanalogier

och kombinationer. Kerstin Thorék skriver om språket och rytmen i novellen:

”Den [’Kärret’] är skriven på en förtätad, ’het’ prosa som på samma gång är både
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kärv och lyrisk. Ett utmärkande drag är rytmens betydelse - det finns ett sug i

texten som drar läsaren med sig och höjer budskapet åtskilliga grader.” (Thorék

1981:466).

Min stilanalys i ”Kärret” består av tre kapitel. Jag visar i mitt första kapitel på de

drag från folkdikten och fabeln som Wichman använder. I det andra kapitlet

analyserar jag förhållandet mellan metaforer och metonymier. I det tredje och

sista kapitlet knyter jag samman mina resonemang, och visar hur Wichman skapar

en modernistisk text som blandar lyrik och prosa, fabel och modernism.

Som metodiska hjälpmedel har jag använt David Lodges artikel om metafor och

metonymi i modernismen, som jag redogjorde för, Gunilla Domellöfs tankar kring

den, samt ett kapitel i Satu Grünthals Välkkyvä virran kalvo (1997). Satu Grünthal

menar att metonymierna är typiska för ballader och folkvisor. Satu Grünthals text

har därför visat sig vara användbar för ”Kärret” som prosadikt och modernistisk

fabel. För grundläggande litterära begrepp har Peter Cassirers Stilanalys (1972)

varit till en stor hjälp.

3.1 PROSADIKT OCH FOLKDIKT

Lars Nylanders Prosadikt och modernitet (1990) behandlar den uppluckring

mellan genrerna som skedde i samband med modernismens inbrott. Han menar att

prosadikten får stå som en gränsföreteelse, en antigenre, som bryter ner gränserna

mellan lyrik och prosa.
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Fram till modernismen såg man enligt Nylander snävt på gränsen mellan prosa

och vers. Prosa sågs som autentiskt, spontant och ursprungligt tal medan vers sågs

som poetiskt, imitativt och diskursbestämt tal. Men de blandformer som uppstod

kom att bryta ner gränserna, och Nylander anser att t.ex. fabeln, moraliteten och

prosadikten var viktiga genrer för den här nedbrytningen:

Med modernismen tycks vi få ett nytt intresse för pseudo-
episka kortformer /…/: parabeln, fabeln, moraliteten, sagan,
den litterära drömskildringen etc. I och med att termen
prosadikt samtidigt får en alltmer fixerad, lyrisk innebörd,
handlar det om texter som sällan brukar karakteriseras som
prosadikter. Vanligtvis använder man termen “kortprosa”.
(Nylander, 1990:450)

Nylander menar att dylika prosadikter, kortprosa med lyriska inslag m.m. spelade

en väsentlig roll för framväxten av såväl den modernistiska poesin som den

modernistiska romanen (Nylander, 1990:452). Jag anser att resonemanget passar

utmärkt även för novellen. Vad som händer med modernismen är, enligt

Nylander, inte att vi får ett nytt estetiskt normsystem, utan att konstarterna i ännu

större grad än tidigare upphör att vara normativt bestämda. (Nylander, 1990:453)

Clive Scott ser i sin artikel ”The Prose Poem and Free Verse” på hur prosan och

poesin närmar sig varandra i modernismen. Prosan fick många olika röster, och,

enligt Scott, är särskilt blandformerna spännande. Clive Scott påpekar att även

modernistiska texter alluderar på konventionella poetiska drag, i samband med

innehåll och rytm. Det är först när vi märker det som vi ser friheten i texten. De
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poetiska dragen i en prosatext motverkar eller trycker ner berättelsen, skapar

bilder och rytm.  (Scott i Bradbury &McFarlane, 1976:357)

“Kärret” kan definieras som en genrehybrid enligt ovanstående resonemang. Den

alluderar på äldre genrer, och står på gränsen mellan prosa och lyrik. Den är som

text både gammal och ny. Som jag skrev i min inledning kan man, både stilistiskt

och tematiskt, läsa ”Kärret” som en fabel. Stilmässiga drag i fabeln är retoriska

frågor, kontraster, upprepningar och tilltal till läsaren. Motivmässigt bygger

Wichman upp det fabelmässiga genom att djuren och växterna i ”Kärret” får

symbolisera olika egenskaper som kontrasteras mot varandra. Fabelgenren

fungerar dock endast som ett språngbräde för Eva Wichman. Hon tar avstamp

därifrån och skapar sedan en prosamodernistisk novell och prosadikt som inte går

att placera i någon genre.

Novellen ”Kärret” inleds modernistiskt med en brytning mot realistisk och

traditionell prosa. Inledningen lyder: ”Jag är allt. Ty jag är kärret. Allt finns hos

mig, allt innesluter jag. Om jag vill eller inte. Ty alltings anlag bär jag, alla sorters

upphov och fullbordan – det finns inom mig, allt.” (s.11) Det här är prosa som är

icke-narrativ, handlingen stannar upp och texten bygger på poetiska upprepningar.

Eva Wichman alluderar på ett gammaltestamentligt språk, där kärret beskrivs som

en allsmäktig gud.  Genom hela novellen förekommer meningar som ”Jag är

kärret, kärret”, eller meningar som avslutas med orden ”… mig, kärret” eller ”…

jag, kärret”, t.ex. ”Jag är kärret, kärret för alla, för alla spädgrönt flammande små

ris, kärret för mörka bottennålar - kärret för kärrets skull.” (s.41). Ordet ’kärret’
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upprepas otaliga gånger, och definieras ofta med en mängd lyriska epitet och

omskrivningar, t.ex. uttryck som ’det våta’.

Upprepningarna i ”Kärret” utgörs dels av enskilda ord, men ett märkbart drag i

”Kärret” är även parallellismer och anaforer, satser där inledningsordet eller -

uttrycket upprepas. Eva Wichman använder också rytmiska drag; allitterationer,

assonanser, metaforer och rim. Texten påminner om det cirkulära berättandet som

ofta återfinns i sagor och fabler. Berättandet är inte lineärt, utan uttryck

återkommer gång på gång för att understryka tematiken och för att skapa den

rytmiska stämningen. De här dragen är inte lika lätt urskiljbara som i en klassisk

saga eller fabel eftersom Eva Wichman parodierar dem och därmed förändrar

deras betydelse.

Genom att använda sig av upprepningar med variation poängterar Eva Wichman i

”Kärret” det mytiska kretsloppet och årstiderna som återkommer. Handlingen i

”Kärret” utspelar sig under ett år, och subjektet förändras och växlar med

årstiderna. Eva Wichman visar i sin novell hur kärret berörs av det cykliska

kretsloppet; årstiderna påverkar och förändrar kärret. Genom årstiderna framträder

naturen och det mytiska återkommandet. Tiden och berättandet är inte lineära utan

går i cirklar: ”… och var vår är alla gångna vårar och de kommande…” (s.14).

Den cykliska tankegången hör ihop med det modernistiska tänkesättet, menar

Gunilla Domellöf.  Berättandet är inte ett framstegstänkande och en illusion om en

lineär tid, utan i stället poängteras cyklerna och spänningen i att upprepandet och

förändringarna beskrivs sida vid sida. Domellöf kallar en dylik tidsuppfattning en
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kvinnlig tid. (Domellöf, 1986:150ff) Även om jag anser att det är problematiskt

att definiera en viss tidsuppfattning som kvinnlig5 menar jag att ”Kärret” utmanar

den traditionella lineära tidsuppfattningen. Utgående från Domellöf kan man säga

att kärret är en del av en mytisk cirkel. Kärret är immanent (kvinnligt?) bundet till

tid, rum och jord: ”Men jag bor helt i årstiden.” (s.15), men därför också tidlös:

”jag är och bär vidare” (s.14), föränderlig och öppen för förnyelse: ”Mina vårar,

allts begynnande omvälvning.” (s.16) Eva Wichman skapar det cykliska

berättandet med hjälp av parallellismer och stereotypa fraser:

Men jag vet, till klarhet: i väldig samlad symfoni skall jag slå
ut,  – breda min yppighets fullmogna alster under vita skäran,
visa upp svällande prakt under rullande solen, detta oerhörda
fråsseri (sic!) skall jag breda ut till att glimma och vattras och
lysa, i tropisk yppighet skall jag möta upp i fulländningens
minut, att allt må fullmogna och gå i frö! (s.30 min
understrykning och markering)

Anaforerna ”…under vita skäran”, ”…under rullande solen” visar tidens gång

(dygnet, månaden och året). De parallella orden ”…glimma och vattras och

lysa,…” förstärker betoningen av kärrets prakt. Syntaxen i den första meningen

bygger på stereotypa upprepningar: ”breda min yppighets…, visa min svällande

prakt…”. Wichman använder assonerande konsonanter (de markerade ställena)

och upprepningar av prefixet ’full-’ för att skapa den rytmiska (rullande!)

stämningen. Hon skapar en cirkelrörelse och metamorfos i texten. Ordet

”symfoni” symboliserar den stegrande rörelsen, symfonin kan definieras som ett

’cykliskt orkesterverk’. Men i motsats till symfonin har texten inget slut.

                                               

5
 Kanske t.o.m. genom att bygga definitionen på biologiska fakta som menstruationscykler.



42

De oftast förekommande stereotypa upprepningarna i ”Kärret” är anaforer, satser

där inledningsordet upprepas. Ordet kan utgöras av ett enkelt adverbial: ”Då,

berg, som står så otillgängligt och högt där vid min rand, då fick du också känna

isen, då borrades det hålor i din sida…” (s.14). I stället för att med enkla direkta

satser säga vad som sker upprepar Eva Wichman bisatser som börjar med ”då...”.

I följande exempel kan man hitta flera stereotypa upprepningar med vilka

Wichman bygger upp ett dikotomiskt cirkelberättande:

Visst hängde jag slemmigt mjuka alger kring din kant, visst
låter jag blommande ris ränna upp att strö frömjöl och mull,
visst låter jag ålar sno ut och in och grodor finna bo i dina
skrevor. Visst har jag färgat i bistraste brunt dina sidor, berg.
Men än har jag ej funnit ner till kärnan, ditt stålhårdast
pressade inre, än har jag ej lyckats mjuka dig ner till din
urfot, din rot i det tyngsta därnere i jorden. (s.47, min
understrykning och markering)

Wichman räknar först upp allt kärret gör, affirmationer, med hjälp av anaforerna:

”Visst hängde jag…, visst låter jag…, visst låter jag…Visst har jag”. Så räknar

hon i negationer upp det kärret inte erhåller: ”Men än har jag ej…, än har jag

ej…” För att understryka det cykliska använder Wichman assonerande rytm, (de

markerade ställena) och parallellismer, variation av ord och uttryck: ’kärnan’, ’ditt

stålhårdast pressade inre’, ’urfot’, ’din rot i det tyngsta därnere i jorden’. Det

narrativa blir lyriskt. Jag skall visa ännu ett citat där Eva Wichman använder

anaforer och parallellismer:

våga er ej för nära, kom ej längre ut, att ej min glädjes lustar
kväver er, att ni ej må öka bråtet i min bottenvärld, mitt
mörka gods därnere, som vållar mig pina, förmultning och
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död, som vållar mig större svaghet att sluka ännu mera till
förnyad pina och försvagning. (s.39ff)

På samma sätt som i föregående citat varierar Wichman ytstrukturen i  anaforerna,

men innebörden blir tematiskt den samma: ”att ej min glädjes lustar kväver er, att

ni ej må öka bråtet i min bottenvärld” och: ”som vållar mig pina, förmultning och

död, som vållar mig större svaghet att sluka ännu mera till förnyad pina och

försvagning”. Texten skapar en cirkulärt och rytmiskt berättande.

På vissa ställen återkommer Eva Wichman till nästan identiska uttryck och

anaforer. Kontexten förändrar och påverkar ordet. Som läsare minns vi uttrycken

och reagerar på att de nu får en ny innebörd. På ett ställe skriver Eva Wichman:

”… att ni må känna er dansande leva, och seende skåda. Kom mygg, kom

harkrank, kom alla grodorna med kluck och kvack, låt hala fläckiga bakben

blänka.” (s.21, min understrykning och markering) och på nästa: ”Men

nattskärran skorrar natt efter natt vid min rand. Fladdermöss far över mig som

klibbig ångesthud, fläktar min oroligt ringlande yta. Kom mott och små glad

mygg, kom rensa upp, kom i glada lätta danser” (s.40ff, min understrykning och

markering) I de här citaten för Eva Wichman in ett folkviseaktigt drag med rim

och rytm, onomatopoetiska uttryck (det markerade ”kluck och kvack”),

upprepningar (”nattskärran skorrar natt efter natt”) samt de understreckade

anaforerna.

Eva Wichman framhäver det didaktiska och fabelmässiga även med hjälp av utrop

och retoriska frågor. De retoriska frågorna förenas på många ställen med ironi och

humor och innebörden varierar därmed från moralisk till fritt komisk:
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Men var går då mina gränser, vem stakar ut dem? Var tar
kärret slut? Kan du odört säga var randen går? Var slutar
mina nervnät; var börjar det liv som ej suger sin näring ur
mig; ej dricker av mig? Kan nattskärran veta, kan sländlarven
förklara, vet hoppande grodan något annat än kärret, kärret!
(s.25ff, min understrykning)

Hela citatet och i synnerhet den sista meningen påminner om traditionell folkdikt

(sagor och visor); ett återkommande drag i dem är att man frågar råd av naturen

och dess invånare. Citatet bygger på stereotypa upprepningar, det är retoriskt (och

tematiskt) en framskrivning av kärrets kraft. Den understreckade meningen har

en humoristisk udd. Ett likartat citat lyder: ”Men var finns den jag kan älska, som

ej drunknar? Var är den som ej sjunker in, ej förgås? Var är den som kan älskas av

mig obesegrad?” (s.39) Frågor som upprepas riktas även till ”personerna” i texten,

här tilltalar kärret berget:

Vad tänker du på? Vad vill du? Underlig är du för mig i din
ständiga stelhet. /…/ Vad förstår du väl, hårda, orubbliga?
Vad vet du väl av sjudande, stigande safter? Vem är du att du
står där och skymmer mig, kärret. Kärret som bär liv, kärret
som ständigt är och bär vidare. Du består, men är du? Lika
står du, alltid lika, bor blott i dig själv. (s.14ff, min
markering)

Wichman skapar rytmik genom att använda epitet och omskrivningar, ”du, hårda,

orubbliga”, samt genom upprepningar av ordet ’kärret’. Assonanserna (de

markerade ställena) bidrar även de till det cykliska berättandet.

Med följande citat kommer jag över till mitt nästa kapitel där jag går vidare med

det lyriska i prosan i form av metaforer och metonymier. Här ser man hur
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”Kärret” rytmiskt och visuellt glider mellan prosa och lyrik. ”Kärret” är en

prosadikt, som Bengt Holmqvist, Thomas Warburton och Sven Willner påpekar

(se kapitel 1.2). Den ligger mellan genrer och utmanar dem:

Åh, berg står du och skymmer! Ej når jag utöver din skugga,
- böj dig, grymma! Jag säger dig, berg, jag är kärret, det våta.
Kring dina sidor har jag tagit plats att bära dig i mitten, men
du livförnekare, stela, står orörlig än!
- Böj dig!
Sjunk nu ned i stora djupet!
Sjunk nu in i djupa gyttjan!
Må du dala tvärs igenom!
Att min dykäft sprutar fradga!
Ner!
Ner!
Ner allra underst!
- Det har icke rört sig. Allt tiger blickstilla – ingen vind går
över mon. Ingen vind hopar moln, samlar regn. Mossan
växer. (s.49ff)

Här förekommer igen omskrivningar och epitet: ”kärret, det våta”, ”du

livförnekare, stela”. Metaforerna i citatet är i den här kontexten inte döda

metaforer utan bilder som får liv: ”Att min dykäft sprutar fradga”. Wichamn

upprepar ord, parallellismer, anaforer: ”Sjunk nu ned…, Sjunk nu in…”. Också

visuellt är texten mera lyrik än traditionell prosa. Det mittersta lyriska partiet är

dynamiskt och rörligt. Rytmiskt är det dessutom regelbundet med fallande

stavelser: BÖj dig/ SJUnk nu ned… / SJUnk nu in…/ MÅ du dala…/ ATT min

dykäft…/ NER / NER / NER allra underst…. Det narrativa stannas upp;

handlingen återupptas först i nästa stycke, där Wichman fortsätter med en lyrisk

stil i det sista stycket i form av parallellismer, med ett enkelt och korthugget

språk: ”Ingen vind hopar moln, samlar regn. Mossan växer”.
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3.2 METAFORER OCH METONYMIER

I ”Kärret” finner man det David Lodge ser som utmärkande för modernistiska

prosatexter, nämligen att författaren för in metaforiska element i den metonymiska

berättande prosan. Den narrativa prosan i ”Kärret” stannas upp av lyriska moment

som gör att vi fastnar för språket, symbolerna och bilderna och inte skummar förbi

dem. Det skapas, om vi får tro David Lodge, en motsvarighet till T.S. Eliots

objektiva korrelat. Läsaren får en medskapande funktion, eller med Domellöfs ord

”eftersom orden inte längre står för befästa betydelser, måste vi tänka och skapa

texten själv” (Domellöf, 1986:258). Det fabelaktiga och lyriska visade jag i

föregående kapitel, här skall jag ta upp metaforer och metonymier. Metaforerna

är, enligt Lodge, typiskt modernistiska. Clive Scott menar att metaforen i prosa är

avskalad och på så sätt mera metaforisk än i vers. Metaforen är viktig och snabb,

då en bild övertar en annan skapas sådant som språket inte kan förklara. (Scott i

Bradbury & McFarlane, 1976:356) Eva Wichman använder även metonymier som

tillhör lyriken, d.v.s. bilder som inte för handlingen framåt, utan som har ett

egenvärde i sig själv.

Metaforerna i ”Kärret” har ofta två associationskedjor, två språkliga nivåer. Den

ena nivån pekar direkt på berättelsen så att metaforerna är omskrivningar av

konkreta naturföreteelser inom novellens ramar. Wichman använder sig av

upprepningar så att hon i bisatser ger liknelser eller metaforer som beskriver ett

fenomen hon tidigare har nämnt. Wichman skriver om mott: ”Då vaknad mott

vacklar om i luften, /…/ Små tunna genomskinliga hylsor, fyllda med litet grym
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april6, yrselprickar i vårens lunga.” (s.16, min understrykning) De  understreckade

satserna beskriver det samma som den första satsen, men det visuellt metaforiska i

dem stannar upp berättandet och den narrativa prosan och för i stället in ett lyriskt

grepp.

Den andra nivån är metaforernas tematiska nivå. De allegoriska metaforerna pekar

på tematiken i novellen, läsaren associerar till en hermeneutisk kontext. Eva

Wichman beskriver med dem t.ex. kärrets sinnestämningar och känslor. Det är i

synnerhet då Eva Wichman visar de mörka och obehagliga sidorna hos kärret som

jag anser att man kan utläsa uttrycken som metaforer för ett subjekts omedvetna

lager. Dessa metaforer har stor relevans för min tematiska analys. Eva Wichman

beskriver kärrets botten: ”Och ur det smala svarta bottendiket, där allt det

sjunkande stannar, stiger långsam vidrig ånga upp.” (s.13) ’Det sjunkande’ är ett

opersonligt ord för något obestämt. Det kan läsas konkret och metonymiskt för

allt det som sjunker till botten i kärret. Men det får också en metaforisk innebörd

för de undermedvetna och dolda lager som subjektet, kärret, innehåller.

Metaforerna kan tematiskt även beskriva t.ex. olika människotyper i ett samhälle.

Metaforerna innehåller ofta båda nivåerna. Eva Wichman skriver om porsen: ”Här

brusar porsen fram, vilda flickan med huj och svaj” (s.17, min understrykning).

Den understreckade satsen är dels en bildlig metafor för porsen, men man kan i

sitt sammanhang också se metaforen som en symbol för en viss typs människa.

                                               

6
 Jag frågar mig om T.S. Eliots ”Det öde landet” spökar här som intertext (här i svensk tolkning):

”April är grymmast av månaderna – driver / syrener fram ur de döda markerna…” (1987:32) April
är ”grym” också med tanke på påsken (Jesu lidande), födelsen och döden. Eva Wichman var dock
fascinerad av Eliot, natursymboliken och överklivningarna vore intressanta att jämföra.
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Uttrycket ’vilda flickan’ går därmed från människovärlden till att bli en metafor

för ett naturfenomen (porsen), för att sedan spegla tillbaka till människovärlden så

att porsen blir en symbol för en viss typs människa. Jag skall utvidga tankegången

i min tematiska analys av ”Kärret”. Jag läser naturbeskrivningarna som fenomen

som innefattar kärret, men de kan också stå som symboler för vårt samhälle.

Denna tanke är lättare att förstå och godta då man ser på tematiken i ”Kärret”, och

på vad metaforerna har för konsekvens för den hermeneutiska kontexten. Ett

problem med David Lodge är att det ibland är svårt att hos honom skilja mellan

det tematiska och det stilistiska. Hans analyser innebär samtidigt tolkningar av

själva texten (se Lodge, 1976:485-488). Jag har upplevt samma problem. Jag tar

därför bara upp några korta exempel här och återkommer till resonemanget

senare.

Också då det gäller att hitta metonymier i ”Kärret” måste man samtidigt tolka

texten. Prosa i sig måste alltid bibehålla ett metonymiskt drag som för narrationen

framåt, menar Lodge. (Lodge, 1976:493) Berättandet i ”Kärret” rör sig på ett

metonymiskt plan. Detaljerna är betydelsefulla för helheten och för berättandet

framåt. Men Eva Wichman använder även lyriska och symboliska metonymier.

De metonymiska dragen är samtidigt metaforiska. Det är fråga om ett bildspråk

som inte för framåt berättandet och som traditionellt förekommer i lyriken, inte i

prosan. Metonymierna, skriver Satu Grünthal, är vanliga i folkvisor. De

representerar det konventionella och genrebundna, medan metaforerna för in det

nya i texten. (Grünthal, 1997:27) I sitt sätt att beskriva kärret och naturen omkring

det använder Eva Wichman de två olika metonymiska beskrivningsätten som går
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under benämningen synekdoke. Det ena är att med hjälp av helheten visa delen,

det andra är att med hjälp av delarna visa helheten.

Den förstnämnda, då helheten får stå för delarna, finns i de satser i ”Kärret” som

inte innehåller någon agent eller något subjekt. I stället använder Eva Wichman

passiv form av verb eller substantiverade verb. Hon ringar på det sättet in känslor

och händelser utan att benämna vem eller vad det är som känner eller utför

handlingen. Metonymin inbegriper, i min tolkning, kärret: ”Det är ett susande, ett

grävande och ett borrande i jorden, ett farande av småliv” (s.16ff) eller ”Allt

händer redan, kan omöjligt mera hejdas, och jag skakas av allt det frambrodlande,

av allt jäsandet, svällandet.” (s.29, min understrykning)

Den andra typens synekdoke skapar Eva Wichman genom att visa agent och

subjekt som står för den tematiska helheten. Hon bygger upp metaforer inne i den

metonymiska texten till en tankeväckande association, som vi som läsare

associerar vidare från och medskapar. Satu Grünthal skriver att delar som står i

ägandeförhållande till något annat kan ses som metonymier (Grünthal, 1997:28).

På vissa ställen uttrycker Eva Wichman kärrets metonymier med possessivt

pronomen, vilket uttrycker ägandeförhållandet: ”Mina flaxande fladdermöss fly i

dagningen till dina skymda klyftor” (s.14, min understrykning och markering) Här

beskrivs fladdermössen som kärrets, ’mina’, de är metonymiska delar. Och

samtidigt kan man se dem som metaforer för en viss sinnesstämning hos kärret.

De markerade ställena visar allitterationen och assonanserna. Också i följande

citat anser jag att man kan hitta metonymier, delar som får stå för kärret: ” Jag

höljer mig i dimmor, låter mina spovar skria…” (s.13) och för kärrets yta: ”Späda
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tranbärsblomman bär jag i utsökt grace, alla bär jag och när på min yta. Jag bär

honungshår för alla vilda bin, vaggar och lullar och frestar med safter, låter

syran surna surare, det rosiga brinna bjärtare, det himlablå gnistra i mättad

turkos.” (s.18, min understrykning och markering) De allitterativa uttrycken och

parallellismerna (de markerade ställena) intensifierar bilden. Det är ett

modernistiskt drag, där Wichman inte tillför något nytt till handlingen, hon

förstärker bara en känsla. Metonymier kopplas även till rytmiska rim:

Min är bäcken. Låt bäcken rinna. Porla, hoppa, slå. Den
susar, brusar, hör på ingen, rusar framåt. Stänker och
virvlar, är bara otålighet och rasande fart, skrattar klart,
och stannar aldrig. (s.12ff, min understrykning och
markering)

Syntaxen i ovanstående citat är uppbyggd av korta satser med omväxlande

omvänd och rak ordföljd, även ofullständiga satser förekommer. Meningarna

löper fram med slutrim, inrim och öppna vokalassonanser (de markerade orden).

De sista orden ’stannar aldrig’ stannar på det stilmässiga planet, ytstrukturen, upp

det hetsiga och häftiga, trots att djupstrukturen, ”innebörden”, säger motsatsen.

Men även då det inte sägs rakt ut att kärret ”äger” eller innehåller detaljerna kan

man tolka dem som synekdokiska delar av kärret, och samtidigt se dem som

metaforer för känslor och tankar i kärret som subjekt. I följande exempel beskrivs

djur som på ett eller annat sätt behöver och använder sig av kärret, och är tätt

kopplade till kärret. Jag har därför valt att läsa delarna som metonymier för kärret,

och samtidigt som metaforer för sinnesstämningar i kärret: ”Ren börja grodorna

visa sina bleka, blålysande bukar. Räven kommer flämtande med tovig blacknad
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fäll….” (s.17, min markering) Den andra meningen är assonerande och rytmiskt

helt regelbunden, den är fallande med en ensam betonad stavelse till sist: RÄ-ven

kom-mer FLÄM-tande med TO-vig black(eller BLACK)-nad FÄLL (versalerna

är betonade). I andra citat kan det låta så här: ”Ser det tåga, myllra, krypa, flyga;

småsmått fladder och kolossliv, sabeltänder, undervattens vassnäbbar…(s.34)” I

det här citatet hittar man de båda metonymiska dragen, ett opersonligt ’det’

kopplas samman med de små delarna. Citatet ”[r]en groddas månget frö och

lysmaskhonan brinner, syrsornas strängar yrrar under mörknat gröna blad.” (s.42)

är ren lyrik med rytm och assonans, och visar hur den metonymiska naturen

antyder en förändring i kärret.

Som jag visade i mitt förra kapitel använder sig Eva Wichman i ”Kärret” ofta av

upprepningar av ord och uttryck. Kontexten förändrar och påverkar ordet, så att vi

som läsare minns ordet och reagerar på att det nu får en ny innebörd. Det finns

flera sådana exempel i beskrivningen av metonymierna, naturen, omkring kärret.

På ett ställe skriver Wichman: ”Se sommaren står ur mig, min andedräkt är rusig

av porsblom. Aldrig har surret av vingpar yrat mer besatt, aldrig har grodorna

kluskat och vältrat som denna vår.”(s.30, min understrykning och markering)

Några sidor senare har naturbeskrivningen förändrats: ”Ruggig, rufsig pors slokar

slarviga bladen, örter och strån stå i dvala, här trevar tussilago och gäspande

hundviol i olust och huttrar.” (s.32, min understrykning och markering) Wichman

använder, som understreckningarna och markeringarna visar, rytmiska

allitterationer och  ljudassonanser i båda exemplen. I det första exemplet hittar

man även ett onomatopoetisk uttryck som ’grodorna kluskat och vältrat’.

Wichman beskriver porsen uttryckligen som en del av kärret (en metonymi genom
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ägande): ”…min andedräkt är rusig av porsblom”. I det andra exemplet är

meningsbyggnaden rytmisk. De två första satserna assonansrimmar och är

rytmiskt likartade: SLO-kar SLAR-viga BLA-den, ÖRT-er och STRÅn stå i

DVA-la. Som mina markeringar ovan visar använder sig Eva Wichman inte bara

av samma substantiv ’pors’, utan även av ljudmässigt likalydande allitterativa

adjektivattribut för att beskriva sin ’pors’. I det första citatet var porsen ’rusig’, nu

är den ’ruggig’ och ’rufsig’. Orden är inte slumpmässigt utvalda adjektiv,

Wichman för fram hur stämningen har förändrats i novellen, både på årstidsplanet

och i min tematiska läsning även i kärrets medvetande.

3.3 ATT SAMMANSTÄLLA MOTSATSER

Jag har velat visa hur Eva Wichman, genom att sammanställa motsatser, eller drag

som verkar omöjliga att kombinera, skapar ett modernistiskt språk. Hon för in det

metaforiska i det metonymiska, hon blandar lyrik med prosa, och drag från fabeln

med egna uttryck. Jag skall, som en sammanfattning, ta upp några exempel på Eva

Wichmans språk då det är som mest ’eget’ och där Wichman skapar nya uttryck

och sinnesanalogier. Ett mycket viktigt modernistiskt drag i ”Kärret” är att

sammanställa ord från olika sinnessfärer, eller ord som kontrasterar mot varandra:

Och jag låg där häpen och helt och hållet dum, och jag hörde
några droppar förvånat falla ned från grangrenarna långt
borta. Min hela yta stannade och skalv. /…/ Och jag skalv
och rös och guldgrönt sommarskimmer andades ur mig, och
hemskhets virvel rörde sig i djupet; (s.20, min
understrykning och markering)
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De tre huvudsatserna är anaforer, de börjar på likadant sätt: ”Och jag låg…, och

jag hörde…,  Och jag skalv…”. Här hittar man dessutom allitterationer och

assonanser (de markerade ställena), upprepningar av enskilda ord och rytmiska

drag. Det som är utmärkande modernistiskt här är att Eva Wichman använder sig

av kontraster som får stå mot varandra, t.ex. uttrycket ’guldgrönt

sommarskimmer’ mot ’hemskhets virvel’. Hon sammanställer dessutom inne i

respektive uttryck ord som ger en modernistisk tankeassociation: ’Guldgrönt’

mot ’sommarskimmer’, ’hemskhets’ mot ’virvel’.

I Finlands svenska litteraturhistoria del 2 kommenterar Monika Fagerholm

Molnet såg mig och ”Kärret”: [Wichman] bygger en egen språkvärld med nyord,

originella nykonstruktioner och ett personligt benämnande av företeelser. Det

gäller att frigöra språket från det invanda för att kunna uppleva på ett annat sätt.”

(Fagerholm, 2000:180). Eva Wichman använder otaliga ord som är konstruerade

ur motsatser, eller ord som hon sammanställer av två vitt skilda förnimmelser. Det

här draget återkommer genom hela ”Kärret”. Wichman kombinerar ofta detta

modernistiska drag med rytm, så att hon för in det lyriska i prosan:

Då de väldiga svartringlande ammonithornen låg kluckande
i gyttjan. De stora snäckorna ligger i det mättat frodig-
gröna7, sträcker, räcker långa blanksvarta hala
snigelkroppar ur vindelskalen, slingrar om varandra,
smaskande, bubblande breder ut öronlapparnas tunna,
klibbiga rödsvart genomlysta skivor. Och den nya
oavmattade urtidssolen över slemhala snigelkropparna där de
ligger och porlar i träsket, ett stort dovt pulserande i urtidens
slamsjö. Vått halt, slingerlevande liv. (s.33ff, min
understrykning och markering)

                                               

7
 jämför ordet ’frodigvimlet’ i ett tidigare citat
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De understreckade och markerade orden är konstruerade av onomatopoetiska eller

överraskande kombinationer av ord. De flesta av dem bygger på ett adjektiv som

direkt följs av ett substantiv. Vissa av orden kan nästan ses som tautologiska

eftersom de kombinerar ord som upprepar och intensifierar varandra, t.ex.

’slemhala’ och ’slingerlevande’. Wichman skapar med dem en starkare bild än ett

enkelt substantiv kunde ha gjort. De är metaforiska och lyriska, t.ex. ordet

’ammonithornen’ kan ses som en visuell metafor för sniglarna. Texten är vacker

men samtidigt svårgenomtränglig för läsaren. Vi måste övervinna flera hinder för

att kunna greppa sammanhanget. Wichman har ofta kritiserats för att vara

tillkrånglad och svårtillgänglig, men såsom Fagerholm och Henrika Ringbom

påpekar skapar Eva Wichman ett oprövat språk som gör att läsaren måste tänka

och forma texten och idéerna själv i Eliots anda.

Animism, att besjäla tingen, är ett modernistiskt drag som Wichman ofta använder

sig av (se t.ex. Mania [1937] och Här är allt som förut [1938]). I ”Kärret” är det

självfallet att det sker, eftersom det är en berättelse om naturen. Vi har sett det i

många av de ovanstående citaten där jag analyserade metaforerna och

metonymierna. Wichman förmänskligar naturen och gör den levande. I följande

citat beskriver Wichman blommor:

Dessa oskuldens näriga hungermunnar, i sin näpna,
infernaliska halvmedvetenhetens oskuld, sitt vittutspärrade
prål, sina till hälften dolda doftgömmen, blommor, /…/
Koketterande i överdådigt, slösande prunk, i outsägligt näpen
anspråkslöshet, i skiraste oskuld (s.34ff, min markering)
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Wichman skapar modernistiska nykonstruktioner av ord, t.ex. ’hungermunnar’,

samt kombinerar ord som inte direkt är kontraster men som hör till olika

sinnessfärer, t.ex. ’vittutspärrade prål’. Ovanliga sinnesanalogier är vanliga

inom modernismen, inte bara i den litterära, utan även i den modernistiska

bildkonsten. Att hus raglar, ögon skriker… (se kapitel 2.1) I uttrycket Eva

Wichman använder kunde man ha tänkt sig ’vittutspärrade vrål’, som också

ljudmässigt skulle ha varit naturligare, men Wichman ändrar en bokstav och

kopplar samman adjektivet ’vittutspärrade’ med blommornas koketterande

’prål’. Wichman sammanställer kontraster: ’oskuldens’ mot ’näriga

hungermunnar’ och ’näpna, infernaliska halvmedvetenhetens oskuld’. De

kontrasterande orden innehåller dessutom allitteration och assonans: ’näriga’

och ’näpna’, ’dolda doftgömmen’. De egenartade uttrycken som ”näriga

hungermunnar” är visuella och levande. Vi är tvungna att visualisera texten

med ’näriga hungermunnar’, som samtidigt kontrasteras mot ’näpna blommor’.

Hela ovanstående citat skapar en bild som inte är genomskinlig och enkel att ta

till sig. Vi måste läsa igenom citatet många gånger och bygga upp bilden för

vårt inre.

Vart vill Eva Wichman nå med sitt språk? Är blommorna symboler för något,

och i så fall vad? Kan man se blommorna som allegorier för det mänskliga? Jag

skall nu gå över till att i min tematiska analys se på vad metonymierna,

metaforerna och det nyskapande språket har för betydelse för det modernistiska

och kvinnliga subjektet jag läser in i novellen.
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4. KÄRRET -  ETT DUALISTISKT SUBJEKT

O, lättare var det att blicka ut över mitt hela, samlad kring
mittens öga. Nu är mina armar skilda åt, de kan ej se
varandra, mitt öga ser ej mina utsända händer, och vad det ser
från hålan i bergets sida ter sig främmande genom
bergsskuggan. Inne i bottenfårors skrymsle trevar en aning
mot visshet: att molnet aldrig skall komma. Att aldrig en
blick mer skall nå mig… (s.50)

Kan man läsa ”Kärret” som en prosamodernistisk utvecklingsberättelse om den

kvinnliga konstnärens villkor och utveckling? I novellen sker en mognadsprocess

hos huvudpersonen, kärret, som därmed måste definiera och omdefiniera sig själv.

Jag skall i min tematiska analys granska hur Wichman beskriver kärret och de

olika nivåer det innehåller, och på så vis undersöka om, och hur, man kan läsa

detta kärr som ett kvinnligt subjekt. Det är i så fall inte fråga om en realistisk

kvinna, utan om en kvinnlig princip, en kvinnlig gudom om man så vill. Eva

Wichman diskuterar ’det kvinnliga’ i modernistiska termer.

I novellen ”Kärret” existerar tre urkrafter: kärret, molnet och berget. I den första

delen av novellen, ”Kärret som vaknade”, presenteras kärret och de olika plan,

motsatser, det innehåller. Dessa motsatser motsvarar, menar jag, nivåer i ett

kvinnligt subjekt. Man kan säga att kärret genomgår två viktiga utvecklingsskeden

i novellen. Båda innebär en förändring; rörelse och metamorfos. Det ena

utvecklingsskedet sätts igång i den första delen ”Kärret som vaknade” och

forstätter i den andra delen ”Kärrets stordrömmar”. Den här utvecklingen är då

molnet ser kärret och väcker dess sexualitet och lust. Och samtidigt, i min läsning,

kan man se hur en kvinnas skapande förmåga väcks. Molnet försvinner, utan att
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återvända, och kärret längtar efter det. I den tredje delen ”Kärret som förhävde

sig” beskrivs det andra utvecklingsskedet, som utgörs av kärrets kamp mot berget,

som ligger intill kärret. Kampen mot berget torkar ut kärret i ”Kärret som rann

bort”. Men i denna del kommer ett regn och ger kraft åt kärret som nu är

förändrat, splittrat och annorlunda, och på det sättet redo att möta molnet/regnet

på nytt.

För att kunna ringa in utvecklingsberättelsen i ”Kärret” har jag valt att undersöka

hur subjektet (kärret) är uppbyggt av olika motsatspar. Mellan de olika polerna

skapas en komplex spänning som gör kärret till ett tudelat subjekt.

Jag börjar med att se på kärret genom motsatserna yta/djup, som för mig

symboliserar den medvetna respektive undermedvetna nivån i ett subjekt. Jag

studerar djupet, den undermedvetna nivån, delvis med hjälp av Julia Kristevas

begrepp abjektet. Så tar jag upp metaforerna spegel/öga för att se på kärret som

subjekt/objekt, och på hur molnet väcker kärrets sexualitet och åtrå. I och med

subjekt/objektkonstellationen kommer jag naturligt över till relationen manligt –

kvinnligt. I stilanalysen visade jag hur Eva Wichman använder sig av metaforer

och metonymier för att beskriva kärret och naturen omkring det. Jag skall se

närmare på hur naturen, djuren och växterna symboliserar det manliga och

kvinnliga, livet och sexualiteten. Från motsatsparet manligt/kvinnligt återgår jag

till abjektet och tar in omnipotens/känslighet som poler för kärret. Och för det

kvinnliga subjektet. I den nästsista delen tar jag upp motsatserna

rörelse/statiskhet samt liv/död i förhållande till kärrets kamp mot berget. Här

diskuterar jag individens förhållande till yttervärlden och massamhället med hjälp
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av Kerstin Thorék och Peter Luthersson. I mitt sista kapitel skall jag se hur det

”nya” splittrade subjektet skapas.

4.1 YTA/DJUP

Då berättelsen om kärret inleds presenteras ett tudelat subjekt som innefattar en

mängd motsatspar. Subjektet i ”Kärret” innehåller två motsatta poler: den synliga,

ljusa ytan och det mörka, obehagliga djupet. Jag läser ytan som den medvetna

nivån i ett subjekt, och djupet som en undermedveten nivå. Den synliga ytnivån

hos kärret är glad, lekande och livgivande. Ytan gör kärret vackert och fruktbart:

Men vid stränderna blomstrar jag, låter växtmust breda sig
och frodas, dansa vackert omkring bäcken. Min är bäcken.
Låt bäcken rinna. Porla, hoppa, slå. Den susar, brusar, hör på
ingen, rusar framåt. Stänker och virvlar, är bara otålighet och
rasande fart, skrattar klart, och stannar aldrig. (s.12ff)

De olika naturfenomenen är metonymier för kärrets yta: ”Späda tranbärsblomman

bär jag i utsökt grace, alla bär jag och när på min yta. Jag bär honungshår för alla

vilda bin, vaggar och lullar och frestar med safter, låter syran surna surare, det

rosiga brinna bjärtare, det himlablå gnistra i mättad turkos.” (s.18, min

understrykning). På ytan är kärret ”kvinnligt” och lockande: ”Här brusar porsen

fram, vilda flickan med huj och svaj, /…/ fladdrar yrslande i slösande vitt, rusig av

sin egen fart och doft, hålls ej i skinnet, /…/ böljar ut mera tung, rusig doft. Här

står underliga ängsull, /…/ [d]ärborta trasslar vildros sina snår” (s.17ff).

Beskrivningarna blir på några rader levande och sinnliga, kärret framstår som en

frodig varelse som innehåller liv i alla former.
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Bottennivån hos kärret består av det gåtfulla, det mörka och obehagligt

”kroppsliga”. Kärret ställer en retorisk fråga: ”Vem vet väl någonting om

bottensluttningarnas underliga bukter, vem vet väl någonting om vad som porlar

upp i hemlighet därnere, så att jag jämt står högt och aldrig sinar ut.” (s.12). På

bottnen innehåller kärret död och förruttnelse ”det breda, våta som sväller i kärret,

dess ohöljda klusk och klask, det slösande lösa frodigvimlet.” (s.19). Kärrets

mörka sida är stinkande, giftig och farlig:

Somt jag svalt bekommer mig ännu illa. Då vänder det och
svänger sig i mig. De långa ålarna slingar och snor om
varandra nere i dyn. Och ur det smala svarta bottendiket, där
allt det sjunkande stannar, stiger långsam, vidrig ånga upp.
Pinad stank står ur mig. Bubblor slår kluckande elaka ögon,
breder giftringar på ytan. (s.13)

Kärrets ”outgrundliga botten” symboliserar för mig det undermedvetna i ett

subjekt. Bottnen representerar de lager subjektet inte vill veta av utan i stället

trycker ner och förtränger, men som tränger upp till ytan: ”Bubblor slår kluckande

elaka ögon, breder giftringar på ytan” Vad utgör denna obehagliga sida i kärret?

Jag har valt att se på den med hjälp av Julia Kristevas begrepp det abjektala. Med

det abjektala vill Kristeva ringa in den förträngda nivån i ett subjekt.

4.1.2 ABJEKTET

Det abjektala hos Julia Kristeva är det vi måste skjuta ifrån oss för att bibehålla

vårt jag i ett civiliserat samhälle, det representerar ’det andra’ och ligger på

gränsen mellan ’det’ och ’jaget’. Det abjektala och obehagliga påminner oss om
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död, förruttnelse och våra smutsiga kroppsfunktioner. Vämjelsen inför obehaglig

mat är kanske den mest ursprungliga formen för abjektion. Mot abjektal mat

försvarar sig kroppen genom kräkningen, också det ett abjekt. Kroppsavfall är

abjektala, i synnerhet de som förknippas med det moderliga, t.ex.

menstruationsblod, eller med det vi stöter ifrån oss, såsom exkrementer, kräkning,

blod, slem och svett. Dessa hör inte till kroppen, subjektet, utan måste avlägsnas.

Allt ruttet och dött är abjektalt. Det ruttnande ligger på gränsen, och håller på att

bli dött. Avfallet och liket visar fram vad jaget alltid avlägsnar för att kunna leva.

(Kristeva 1995:199-200)

Man kan se abjektet som ett hot mot enheten. Abjektet blir på så sätt det

mångtydiga mittemellan. Det är grunden för vår kultur, det är det smutsiga vi

stöter bort för att bibehålla vår identitet. Kristeva påpekar att det inte är frånvaron

av renlighet och hälsa som frambringar abjektet, utan det som rubbar en identitet,

ett system en ordning, det som inte respekterar gränser, platser och regler.

(Kristeva, 1982:4)

Abjektionen blir ett bakgrundstryck, som alltid verkar i samhället och i subjektet.

Abjektet skapar gränsen och skillnaden mellan det yttre och det inre. Det är jagets

oönskade ansikte. Abjektet skapar därmed jaget, jag är det som inte är det där

vämjeliga. Men abjektet visar dessutom fram smutsen inom en själv. Det värsta

slaget av abjekt är det som finns inom en själv; då jaget blir något annat, ett

abjekt, t.ex. i samband med sjukdomar, synd, smuts. (Kristeva 1995:199-200)
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Begreppet abjekt kan användas för att beskriva kärret. Kärret är ett dualistiskt

både och, det ligger mittemellan. Kärret har ingen gräns mellan det inre och yttre,

ingen synlig gräns mellan obehagligt och vackert. Kärret är på gränsen mellan vått

och torrt, form och upplösning. I kärret finns det smutsiga och obehagliga inne i

själva kärrets djupaste, ” … stiger långsam, vidrig ånga upp. Pinad stank står ur

mig. Bubblor slår kluckande elaka ögon, breder giftringar på ytan.” Det abjektala

tränger upp till ytan i form av bubblor och lukt, men måste tryckas ner och döljas i

djupet. Abjektet i kärret kan ses som det kvinnliga och smutsiga, det måste

förträngas och inte visas.

Abjektet kan även utgöra styrka i subjektet, i och med att det utmanar gränserna.

Så är även fallet med kärrets djup. Kärrets styrka ligger i det obehagliga och

mörka djupet, i subjektets undermedvetna lager. Kärret slukar andra, smälter dem

och låter dem ruttna. ”Somt jag svalt bekommer mig illa. Då vänder det och

svänger sig i mig.” Och förvandlar dem sedan till delar av sig självt. Man kan säga

att kärret på så sätt erhåller abjektala metonymier. I det abjektala ligger döden och

den farliga sexualiteten, men också fröet till liv: ”Kärret trängs, beträngs, kärret är

piskat av fasor. Dödens frö bär jag i mig överallt i alla mina delar,  – ingenstans

blomstrar livets fladdrande pors som på dödsvridningens vånda. Ingenstans yrar

blomstret upp i så stickande bjärtgräll flamma som där död ligger under.” (s.26)

Kärret är farligt och hotande, och utnyttjar andra för att bli starkt och vackert.

Kärret slukar andra, de sjunker till hennes bottennivå och förvandlas: ”Många små

skalbaggar gav äntligen upp. Till skimrande ädelstenar smyckade jag dem /..../ –

de ligger väl förvarade därnere, i min osedda bottennatt. De som annat. Ty låt mig
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hålla osedd, outredd min djupnatt, ingen vet.” (s.12). Kärret är starkt men ensamt,

eftersom det innefattar det obehagliga, men det kan förvandla det obehagliga till

delar av sig själv, och samtidigt till skönhet.

Ytan och djupet existerar i kärret, men kärret vill inte låta de olika sidorna av sitt

jag blandas: ”Men bäcken som går glad i nattens ljumma porl därborta får ej ana;

låt pesten stiga upp och kväljas ur mig, dunsta du, svarta dike. Jag höljer mig i

dimmor, låter mina spovar skria vilset över drypande strån. Ty allts vånda bälger i

mig, och jag måste ensam och med allt.” (s.13) Motpolerna i kärrets väsen gör

subjektet mäktigt, men makten är destruktiv eftersom kärret inte kan använda sig

av den, och i synnerhet inte av sina mörka sidor. Kärret utnyttjar och slukar andra,

men växlar samtidigt mellan sin yta och sitt djup, utan att kunna tillgodogöra sig

de båda delarna av sig själv.

Abstraherat kan man se det som en beskrivning av den kvinnliga dikotomin.

Kvinnan ser sitt inre och sin sexualitet som farliga och abjektala; det kvinnliga

subjektet trycker ner den undermedvetna nivån inom sig och kan inte se den som

en styrka och kraft. Det kroppsliga måste tryckas ner och inte visas fram. I stället

skall kvinnan visa upp endast sin oskyldiga yta.

Också de symboler Eva Wichman använder pekar på det dualistiska i kärret. ’Den

glada porlande bäcken’ ställs mot det ’svarta diket’. Olika delar av kärret får

symbolisera olika sinnestillstånd: Bäcken står för glädjen, spovarna för vilsenhet.

Kärret dras mellan de två motsatta polerna. Dessutom genomgår själva detaljerna

en metamorfos, det är inte entydigt vad som är vackert och vad som är obehagligt.



63

Skalbaggarna förvandlas till ädelstenar, eller egentligen förvandlar kärret dem,

bäcken byts ut mot ett svart dike. På många ställen beskrivs metamorfosen vackert

och lyriskt. Fenomen som egentligen är otäcka skapar liv och lust i kärret:

Då de väldiga svartringlande ammonithornen låg kluckande i
gyttjan. /…/ sträcker, räcker långa blanksvarta hala
snigelkroppar /…/ slingrar om varandra, smaskande,
bubblande. /…/ [S]lemhala snigelkropparna där de ligger och
porlar i träsket, ett stort dovt pulserande i urtidens slamsjö.
Vått halt, slingerlevande liv. (s.33ff)

Eftersom kärret inte kan ta del av all den abjektala styrkan grubblar hon på vad

hon innehåller och vem hon egentligen är: ”Men dunst är över mig, jag talar som

ur drömmen. Jag vet ej nu och förr; /…/ Var är jag väl?” (s.13ff, min

understrykning). Jag skall återkomma till abjektet inom kort och se på vilka

svårigheter och vilka resurser det kan innebära för ett kvinnligt jag, men jag skall

först, utan att glömma metaforerna ytan och djupet, introducera molnet, samt

motsatsparet spegel – öga.

4.2 SPEGEL/ÖGA

Då det gäller kärrets förhållande till andra, och i synnerhet till molnet, har jag sett

metaforerna spegel och öga som betydelsefulla. De symboliserar, enligt mig,

kärrets ambivalens ifråga om att vara ett seende subjekt eller ett objekt för andras

blickar. Det här är av vikt också för hur det kvinnliga och manliga träder fram i

novellen.
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Peter Luthersson, Gunilla Domellöf och Henrika Ringbom skriver om det egna

seendet som det viktigaste för modernisterna. Men för den kvinnliga författaren är

det svårt att hitta seendet, den kvinnliga blicken, och genom det tänkandet och

medvetandet, eftersom kvinnan som seende subjekt alltid skall bekräftas av

mannens blick. (Domellöf, 1986:26, 188) Hur skall då den kvinnliga författaren

gå till väga?

I ”Kärret” beskriver Eva Wichman kärret både som spegel och öga. Jag skall

diskutera om man kan se dessa symboler som metaforer för om det kvinnliga

subjektet är ett subjekt med en egen blick, eller ett objekt, en spegel för andras

blickar. Kärret är en spegel som speglar andra subjekt, kärret säger om sig själv:

”Ett vatten med alla slags stränder under och över, och med en allting speglande

yta – mitt öga.” (s.11, min understrykning) Uttrycket ”den speglande ytan, ögat”

innehåller en dualistisk paradox:  Är kärret en allting speglande yta, en spegel som

visar på andras bilder, eller är det ett öga, som ser, med sitt eget öga ”mitt öga”?

Kan det kvinnliga subjektet, i det här fallet kärret, både vara ett objekt, kärret som

en spegel, men samtidigt hitta det egna seendet och genom det bli ett konstnärligt

subjekt, vara ögat och den seende blicken?

I kapitel 1.3 citerade jag Eva Wichman om seendet som spegel (”Emedan jag vill

själva spegeln”). Ögat sägs vara ”själens spegel”. Det avspeglar det inre

landskapet, och djupet. Men Wichman problematiserar detta i och med att kärret

är så tudelat att spegeln endast speglar alla andra. Motsatsparet spegel/öga kan

dessutom kopplas till yta/djup. Kärret vill trycka ner sitt djup, och vill inte visa

bottennivån. Kärrets yta, som jag ser som den medvetna synliga nivån, blir då
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bara en spegel för andras blickar, andra får spegla sig i kärret: ”hur min yta

speglar toppar, stammar, speglar massorna av moln och myrans gång i stråtopp”

(s.12) Man kan säga att det kvinnliga objektets roll är att beundra och bekräfta det

manliga. Men samtidigt är kärrets yta, spegeln, ett öga. ”Mitt svarta mittögas

spegel” är ett uttryck som förekommer genom hela novellen. Djupet, bottnen som

innehåller kärrets blick, låter blicken speglas uppåt.

4.2.1 MOLNETS BLICK: SEXUALITET OCH SKAPANDE

Blicken, seendet och spegeln är av vikt för hur kärret upplever kärleken. I

synnerhet molnets blick är viktig för kärret. ”Kärret” ingår i en samling noveller

som heter Molnet såg mig. 8 Det är molnet som ”väcker” de drifter kärret har inom

sig. Molnet väcker kärrets lust och kärlek, genom att blicka ner i henne och se

henne:

Molnet har blickat i mig! Det skimrande, ljuskantade, fyllt av
osägbara anande färger, såg på mig att jag vaknade Och jag
låg där häpen och helt och hållet dum, och jag hörde några
droppar förvånat falla ned från grangrenarna långt borta. Min
hela yta stannade och skalv. Men nedåt såg jag, följde
molnets sända stråle på dess färd in i mig. Och jag skalv och
rös och guldgrönt sommarskimmer andades ur mig, och
hemskhets virvel rörde sig i djupet; (s.20ff, min
understrykning)

                                               

8
 Se bilaga: framsidepärmen till Molnet såg mig. Bilden är avskalad, förutom molnet och kärret

syns endast ett kalt träd, men den är laddad med betydelse. Molnet, och texten ”molnet”, svävar
ovanför kärret och vi ser spegelbilden av molnet i kärret. Under kärret, djupt inne i det kan man
säga, står texten ”såg mig”. Molnet ser kärret, ”mig” –  vi får veta att det är fråga om ett jag.
Motsatsparen spegel/öga, yta/djup samt själ/jord betonas. Trots att bilden är statisk kan man nästan
föreställa sig det flyktiga molnet sväva vidare efter att ha speglat sig i det djupa kärret.
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Eva Wichman beskriver den blandning av glädje och förvirring som uppstår i

förälskelsen och åtrån. Sexualiteten som väcks i kärret är ny för henne. Hon är

orolig och förskräckt över den nya känslan, men samtidigt attraherad. Det är

molnets blick som ger kärret åtrån. Genom molnets blick kan också kärret se sig

själv och skapa sig en blick. Här är också motsatsparet yta – djup viktigt. Molnet

rör vid kärrets undermedvetna djup och vid de dolda lagren. Molnet är det första

som tränger ner i djupet, som inte bara speglar sig utan också väcker blicken, och

djupet.

Jag ser det här som en bild för det kvinnliga och manliga. Molnet behöver inte

nödvändigtvis läsas som en man, men jag har valt att göra det för det andliga

molnet representerar motpolen till det jordbundna kärret. Det är det själsliga som

tränger ner i kärrets innersta, som väcker det kvinnligas sexualitet och förträngda

nivåer. Men molnet symboliserar även kärleken och blicken i största allmänhet.

Kerstin Thorék, som skrivit om ”Kärret” påpekar att det är en berättelse om

”molnet som blir en symbol för människans längtan att bli sedd av någon, att bli

förstådd, älskad.” (Thorék, 1981:466, min understrykning) Thorék

problematiserar inte frågan om subjektet mot objektet, om det kvinnliga mot det

manliga. Jag anser att man kan läsa ”Kärret” som en berättelse om svårigheten hos

en kvinnlig författare då hon möter mannen och kärleken. Molnet ger kärret en

blick, men samtidigt kan man säga att kärret i och med detta behöver molnet,

kärret speglar molnet och kan inte existera utan det. Då kärret blir förälskat och

sexuellt, vill det att alla andra också skall se, använda blicken, men samtidigt

spegla sig i henne:
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Molnet har dragit över mig, och jag är kärret, kärret! Såg ni
små buskar, såg ni också molnet? Märkte ni vad som skedde,
– böj er ned att jag må smeka er med dyhand, luta er och
spegla er i mig, att jag må skänka av mitt skimmer åt er, mina
vänner, att ni må känna er dansande leva och seende skåda.
(s.21, min understrykning)

Kärret blir ett subjekt i och med att hon blir sedd, hon öppnar sig för alla varelser

hon söker deras blickar och deras bekräftelse, och vill även dela med sig av sin

förälskelse, genom att ta fram djupet ”böj er ned att jag må smeka er med

dyhand”. Kärrets sexualitet existerar inte, åtminstone inte till fullo, förrän molnet,

som jag läser som det andliga, har sett henne. Först då kan hon se och uppleva sin

sexualitet och sig själv: ”Det molnet såg, och lämnade mig långsamt medan

morgondimman steg, lämnade mig att med yrvakna ögon skåda mig själv.”(s.22,

min understrykning). Såsom ett kvinnligt subjekt som inte finns till förrän det har

blivit sett av ett manligt subjekt.

Även om kärret har innehållit den mörka bottnen, har hon inte varit medveten om

den. Det är fascinerande att det är det flyktiga lätta molnet som får väcka kärrets

starka sexuella lust. Det absolut andliga väcker det kroppsliga i kärret. Molnet

speglar sig i kärret, men får också tränga ner till kärrets botten:

Åh, moln, du såg och jag tog dig i mig, jag speglade intet
annat än dig, och du visade mig på allt mitt underliga gods,
min botten skymtade för mig i klart ljus en sekund, och vad
du visade mig fyller underligt och samtidigt alla mina skikt -
att jag blir olidligt stark; jag är en höjd puls mittemellan två
slag, jag skulle sprängas vore jag ej kärret, kärret. (s.21ff, min
understrykning)
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Eva Wichman beskriver sexualiteten och sensualiteten visuellt och lyriskt.

Sexualiteten styrs av kärrets mörka botten, subjektets undermedvetna. Genom

molnets blick blir kärret medvetet om djupet, det kvinnliga ser sin sexualitet: ”du

visade mig på allt mitt underliga gods, min botten skymtade i klart ljus en

sekund”. I ovanstående citat ser man den triumf och stolthet som kärret erfar då

någon har sett henne och samtidigt har gett henne en blick. Upphetsningen och det

sexuella som sker i kärret gör henne okontrollerad: ”och vad du visade mig fyller

underligt och samtidigt alla mina skikt, - att jag blir olidligt stark; jag är en höjd

puls mittemellan två slag”. Förälskelsen är egoistisk och utesluter allt annat, men

den gör också kärret sårbart. Eva Wichman visar hur jaget alltid behöver ett du i

förälskelsen. Jag/du kan kopplas till metaforerna spegel/öga, blicken, objektet mot

subjektet. I och med kärleken blir kärret självutlämnande: ”....jag tog dig i mig,

jag speglade intet annat än dig,”

Men som det har framgått representerar molnet inte bara den traditionella mannen.

Molnet i egenskap av kärleken och den som ser kärret, ger även kärret en egen

skapande förmåga, ett eget seende, det själsliga låter det kvinnliga se. Då molnet

lämnar kärret är hon stark och sexuellt upphetsad av molnets blick och hon kan se

klart:

Låt bottenpulsen stiga; djupa mörka källan, som slog ut
därnere vid din blick, mellan allt det underliga bråtet; jag
välver nya födslars dröm i dunkel bottengömma, jag anar
andra skeenden i mitt starka mörkbruna vatten, och klarare,
större vidgas mitt svarta mittögas spegel. (s.22, min
understrykning)
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Molnets blick har som sagt väckt det undermedvetna hos kärret: ”djupa mörka

källan, som slog ut därnere vid din blick”. Kärret vill skapa sig en egen blick,

”klarare, större vidgas mitt svarta mittögas spegel”. Men spegeln är alltid kopplad

till ögat. Kärret måste spegla, utan spegeln har hon inget öga. Det är dock inte

bara sexualitet som molnet väcker i kärret. Hon får även erfara andra känslor,

”andra skeenden”. Kärret vill inte vara bara en känslomässig sexuell varelse, hon

vill vidga sitt seende. I överförd bemärkelse kan man se det som om molnet ger

kärret en skapande förmåga: ”nya födslars dröm”. Jag läser det som en symbol för

den kvinnliga författaren, det att kärret vill ’andra skeenden’ ser jag som att den

kvinnliga författaren föds till att skapa.

Kärret, som jag läser som det kvinnliga subjektet är tudelat mellan sin yta och sitt

djup, det kan inte bibehålla sin klara blick, djupet tränger på. Kärret rörs om så att

den mörka smutsiga bottnen och den klara ytan blandas, det kvinnliga subjektets

tudelning rubbas. För att kunna kombinera dessa nivåer behöver kärret molnet:

[L]igger hjälplöst utsträckt, den rasande kraft som huserar i
mig lämnar ingenting rent och samlat kvar. Grumlat är det
klara mittögat av slingrande växters pollen, mina spridda
utbuktningar skakas av värkande ilar, allt irrar, virrar. /…/
Moln säg mig, kom vackra moln, kom du lustigt granna, kom
också du blyfärgat dystra, kom spegla er, sänk er! Många
bilder vill min yta för mitt djup; alla bilder kan min yta. Att
d e t  molnet skall komma i morgon som såg mig, älskar jag i
dag hela världen. (s.29ff, min understrykning)

Kärrets blick, som nu inte beskrivs som en spegel, har grumlats. Blicken ser

samtidigt både ytan och bottnen. Kärret blir varse det avstånd som har funnits

mellan hennes yta och djup. Hon vill spegla alla, vara en yta, men hon vill även att
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molnen skall sänka sig, så att djupet och ytan förenas. Molnet är det ytterst

flyktiga och onåbara, det finns ju inte ens ett moln. Och ändå vill kärret ha ’det’

molnet. (Wichman har själv markerat ’det’ i citatet ovan.) Tillsammans med

molnet är kärret allt och förälskat i hela världen, tillsammans med blicken får

subjektet en egen blick.

Jag läser detta som en beskrivning av det kvinnliga subjektets svårigheter då det

möter (den manliga) kärleken och sexualiteten. Kvinnan behöver mannens blick

och bekräftelsen av en annan. Det kvinnliga subjektet kan inte längre bibehålla de

starka gränserna mellan de omedvetna och medvetna nivåerna. Det vill se klart,

men sexualiteten i form av det mörka djupet tränger på och grumlar blicken. Hur

skall det kvinnliga subjektet skapa då det är så tudelat? Den kroppsliga åtrån blir

för det kvinnliga subjektet något som distraherar det rena klara skapandet.

Virginia Woolf menar att det svåraste för en kvinna är att skriva om den egna

sexualiteten. I sin artikel ”Women and Professions” skildrar hon problemet med

en bild som suveränt passar in här:

Her [en fiktiv författarinna, min anm.] imagination had
rushed away. It had sought the pools, the depths, the dark
places where the largest fish slumber. And then there was a
smash. /…/ The girl was roused from her dream. /…/ To
speak without figure she had thought of something about the
body, about the passions which it was unfitting for her as
woman to say. Men, her reason told her, would be shocked.
The consciousness of what men will say of a woman who
speaks the truth about her passions had roused her from her
artist’s state of unconsciousness. She could write no more.
(Woolf, 1992:7)
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Med en allegori om djupa vatten, farliga fiskar och mörka djup åskådliggör Woolf

kvinnans svårigheter att skapa och väcka till liv den sexuella undermedvetna

nivån. Som vi har märkt använder sig Eva Wichman av indelningen kvinna –

natur, man – andlighet. Molnet står för det andliga och flyktiga, medan kärret är

fuktigt, jordbundet och frodigt. Men symboliserar molnet endast det andliga och

manliga? Då det gäller det sexuella i naturen och naturen som symbol för det

erotiska skall jag nu se närmare på några av Eva Wichmans natursymboler.

4.3 KVINNLIGT/MANLIGT

Kvinnan har i den modernistiska litteraturen och konsten ofta setts som en del av

naturen. I inledningen till antologin Modernismens kjønn (1996) påpekar

skribenterna Irene Ivers och Anne Birgitte Rønning det faktum att kvinnan i

modernismen nästan alltid symboliserar fruktbarhet och sexualitet. Det påpekas

aldrig att det är en manlig syn på det hela; det aktiva kvinnliga könet görs

osynligt. (s.9ff). Gunilla Domellöf skriver om kvinnan i modernismen och i den

s.k. primitivismen. Primitivismen, menar Domellöf, ser på kvinnan som en

sexuell, givmild, lantlig, namnlös kvinna, som skall stå som en musa åt den

manliga författaren.(Domellöf, 1986:26)

Ebba Witt-Brattström presenterar i Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet en

ännu elakare bild av den manliga primitivistiska modernismens syn på kvinnlighet

och fruktbarhet: Villiga kvinnor blir befruktade av potenta, skapande manliga

författargenier. Och alla symboler som används kan hänföras till det
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”livsbejakande”; jord, natur, träd, i flödande/födande höstacksromantik. (Witt-

Brattström, 1988:177-180)9

Ebba Witt-Brattström visar hur en kvinna som Moa Martinson tar dylika symboler

och dekonstruerar dem. Hos Moa Martinson är trädet och naturen inte bara en

symbol för den unga frodiga, men passiva, kvinnan, utan för hela kvinnans liv.

Moa Martinson behandlar det svåra i det kvinnliga begäret. (Witt-Brattström,

1988:130-133) Eftersom jag inte kan presentera en djupare genomgång av Witt-

Brattströms bok har jag valt ett litet exempel på hur Witt-Brattström analyserar.

Moa Martinson skriver i Kvinnor och äppelträd (1933):

Seg, le jord. Jord så trilsk som gamla käringar eller för hårt
agade hästar. Jord som låg där mossig och dyig och torvig
och bara trotsade. Jord som smilade och bredde ut sej mot
björkrot och allsköns onyttighet, men vrångade sej mot
plogbilen, mot spaden och hackan likt en kvinna i sängen
som hatar sin man. (här ur Witt-Brattström, 1988:149)

Ebba Witt-Brattström gör en analys som visar att Moa Martinson förändrar bilden

av ”moder jord” som symbol för det kvinnliga. Witt-Brattström skriver:

I Kvinnor och äppelträd är jorden bärare av moderliga men
även individuella drag. Dess första kapitel ger /…/ en bild av
mor Sofis innersta känslor inför den äktenskapliga
sexualiteten. /…/ Citatet ovan ger jorden en aktiv förförisk
framtoning; inför björkrot och ’allskön onyttighet’ brer den
vildvuxna jorden ut sig med bibehållet behag. Den föredrar
kort sagt de många älskarna framför den manliga
kulturen/odlingen. (Witt-Brattström, 1988:149)

                                               

9
 Vi kan ta ett finländskt exempel; Elmer Diktonius formulerar sig: ”I vällustrysning skälver

blommans själ/när kyligt vattens syl dess väsen genomborrar/…/Knopp, öppna dig! Och som av
tusen svedors fröjd/ så säkert makligt lås slår upp och färg framskjuter - /…/ Och stängeln dåsar
dignar under sällhetsbördan. …” (Diktonius, [1938]1987:313).
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Eva Wichman skriver inte realistiskt som Moa Martinson och hon tar inte i

”Kärret” explicit ställning till kvinnlig sexualitet i förhållande till manlig

primitivism. Men hela novellen är en berättelse i naturmiljö med manliga och

kvinnliga poler. Såsom Moa Martinson använder sig Eva Wichman ofta av

naturen för att beskriva det kvinnligt sexuella. Dessa natursymboler är, på samma

sätt som Martinsons, bärare av individuella drag, inte bara allmänt moderliga.

Naturen, träd, jord och blommor, betecknar, som jag skall visa, kraft, styrka och

sexualitet, men även obehag och konventionella roller som kvinnan tilldelas.

I nästan alla av Eva Wichmans verk, se t.ex. Här är allt förut (1938) och

Ohörbart vattenfall (1944), hittar man naturen som symbol för kvinnan. I

”Kärret” kan man se naturen som en del av kärret, den får symbolisera olika sidor

hos det kvinnliga subjektet. När Eva Wichman använder den primitivistiska

naturen slutar inte det erotiska vid mannens befruktande av jorden. Hon beskriver

en pansexualitet som finns överallt: ”Åh jag är som pulsar utan tal i ljumma

natten, är alla brännande kinder, alla tassande spår, alla korta, bråda flämtningar.

Månskäran vacklar till möte, dofterna höljer oss.”(s.31ff) Den kvinnliga

sexualiteten hos Wichman är aktiv och farlig. Wichman förändrar betydelserna på

förut angivna symboler. Hon använder sig av till synes traditionella symboler från

naturen för att visa på sexualitet och fruktbarhet:

Späda lilla björkriset bär gröna flammor, salamandern brinner
blodröd i buken, och vid stranden fyllas underjordiskt de
bleka händerna av trolldomskunniga orkidéer. Snart skall hon
stiga upp, den syndigt fläckiga, doftlösa, i violetta flikar, –
snart slår han ut, den outsägligt bleka, /.../ strör ut sin
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smäktande fjärranlängtans doft, vajar till under mörkludna
nattfriares tyngd. (s.31)

I det här citatet ser man hur Kvinnan som symboliserats genom naturen får en

egen aktiv roll, det ”späda lilla björkriset” kopplas till den erotiska elden på

samma sätt som salamandern. I litteraturen och bildkonsten är orkidén en typisk

”dekadent” blomma. Den har erotiska konnotationer, och har symboliserat det

kvinnliga och döden, d.v.s. det vämjeliga men fascinerande10. Wichman tar

orkidén och gör den levande och aktiv, och dessutom både manlig och kvinnlig:

”hon /…/den syndigt fläckiga, /…/ han, den outsägligt bleka /…/ strör ut sina

smäktande fjärranlängtans doft”. Den manliga orkidén är lika passiv och lika aktiv

som den kvinnliga. Uttrycket ’mörkludna nattfriares tyngd’ åstadkommer en

ironisk opposition; i stället för den ’mörka nattfriaren’, ett typiskt romantiskt

koncept, skapar Eva Wichman en komisk och obehaglig paradox med

’mörkludna nattfriares tyngd’.  Men samtidigt kopplas det frånstötande till det

sköna så att obehaget överbyggs. Bilden av de manliga och kvinnliga orkidéerna

som uppvaktas av mörkludna friare överbygger dessutom en traditionell

könsindelning. De mörklidna nattfriarna är inte könsbestämda och de dras både

till det manliga och det kvinnliga.

I ”Kärret” förenas sexualiteten med den otäcka jakten och slukandet, och på det

sättet med obehaget och fasan:

                                               

10
 Se t.ex. Hjalmar Söderberg Förvillelser ([1895]1943:188)
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Åh, såna präktiga korsspindlar. Tvinna, tvinna era nät, skjut
slugt och ilsnabbt ned på bytet, redan spejande efter nästa,
medan bloden forsar upp i snabeln, – glitter strör jag över er
av nattdagg, smyckar silvrigt era skjutrådiga snaror. Den
svarta sorken skjuter upp och går på friarfärd över tuvkant,
dras upp mot land, en blankvåt torped med vädrande tryne.
(s.31)

Wichman bygger sin beskrivning på motsatser men hon överbygger dualismen.

Det obehagliga ”bloden som forsar upp i snabel” förvandlas genom kärret till

något vackert och stämningsfullt ”glitter strör jag över er av nattdagg”. Bilden av

”den svarta sorken” som med ett oromantiskt ”vädrande tryne” går på friarfärd

är, på samma sätt som den mörkludna nattfriaren i citatet ovan, ironisk i

förhållande till den modernistiska sexuella naturen. Och igen transformeras det

oväntade och motbjudande till en vacker och tilltalande naturföreteelse.

4.3.1 KVINNLIGA METAFORER: BLOMMOR – TRÄD

Wichman diskuterar svårigheten i det kvinnliga begäret. Som jag visade kan

kärret i novellen inte uppleva sin sexualitet förrän molnet har sett henne. Eva

Wichman markerar hur kvinnans sexualitet alltid är tätt knuten till mannen som

betraktare. Det är i förhållande till konstellationen subjekt/objekt, som Wichman

förändrar betydelsen på de traditionella symbolerna. Hon sätter in ett förvridet och

otäckt drag i natursymbolerna och kritiserar på så sätt den objektsfixerade

”fortplantningssynen” som förknippas med kvinnlig sexualitet. Detta sker i

synnerhet i Wichmans bruk av blomman som en symbol för kvinnan. Hon har låtit

blommorna uttrycka stark och frodig sexualitet, d.v.s. i ganska klassisk

natursymbolistisk anda (se ovan). Men Eva Wichman går vidare och låter nu
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blommorna stå för konventionell och småborgerlig kvinnlighet. Hon visar fram

den tillgjort ”kvinnliga” sexualiteten, som är så mycket bara sitt kön, kvinnan som

objektet som måste ha en betraktare för att existera:

/.../ såg alla blommorna med sitt tilltagande, utsökta
raffinemang. Dessa oskuldens näriga hungermunnar, i sin
näpna, infernaliska halvmedvetenhetens oskuld, sitt
vittutspärrade prål, sina till hälften dolda doftgömmen,
blommor, ständigt i färd med att överglänsa varandra i
koketteriets alla former. Koketterande i överdådigt, slösande
prunk, i outsägligt näpen anspråkslöshet, i skiraste oskuld, i
en allt utlovande, knappt återhållen vildhet, koketterande med
former, flikar, vridningar med väldiga massor eller med
enastående sällsynthet, med brett gemyt, med utsökt spröd
exklusivitet eller med väpnad vresighet, med ohöljd saklig
nakenhet, (s.35)11

Jag ser blommorna som metaforer för det kvinnliga. Wichman visar med hjälp av

dem hur absurd samhällets konstruktion av Kvinnan är. Kvinnan skall på en gång

vara frestande, farlig och oskuldsfull. Vi kan kalla det ”den konstruerade

oskulden”. Motsatserna ’oskuldens’ mot ’näriga hungermunnar’ och ’näpna,

infernaliska halvmedvetenhetens oskuld’ visar den här dubbelheten, som uppstår i

den kvinnliga rollen, och i betraktaren. Blommorna existerar bara i förhållandet

till andra, de måste bli sedda av någon. Därför måste de kokettera, men de gör det

inte för sig själva, och inte heller för andra blommor, kvinnor, utan enbart för

blicken, mannen. Eva Wichman framställer blommorna som endast könsliga och

kvinnliga varelser – dessutom inriktade på en könslighet som inte innebär frihet

utan fortplantning:

                                               

11
 Det är intressant att Eva Wichman i romanen Ohörbart vattenfall använder ett nästan likadant

språk för att beskriva blommor, men i den betecknar blommorna ofta frossande kroppslig
sexualitet t.ex.: ”en av de nästan alltför yppiga blombuketterna /…/ detta alltför yppiga, överdrivet
svängda tycktes krypa, vrida sig i ondskefull, ohöljd lastbarhet…” (1944:80ff)
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 - blommor, ni infernaliskt oskyldiga väsen med er
gemensamma fasansfulla skräck : att ej överglänsas, ej bli
förbisedda i stora alstringsrusningen, att ej få gunga med på
fortplantningens blint framvältrande våg. Att tvingas
långsamt ned, förkrympa, bli till en avstängd könlös art, där
de torra, menlösa kronbladen långsamt fylla växten med det
isolerades giftalstrande, pretentiösa vätskor. (s.35, min
understrykning)

Eva Wichman beskriver blommornas skräck ”att ej överglänsas”. Är det ett

syftningsfel, menar Wichman blommornas skräck att överglänsas? Jag anser att

Wichman vill visa hur kvinnan alltid skall locka och kokettera för att bli sedd,

men ändå inte bör vara för aktiv, utan i stället oskuldsfull och ren, inte köttslig

och sensuell. Kvinnan bör inte överglänsa varken män eller andra kvinnor. Vad en

kvinna ändå till sist måste få är en man att fortplanta sig med. Eva Wichman

poängterar sammanhanget med egenartade uttryck, t.ex. ordet ’alstringsrusningen’

Man kan se ordet som en rusning, en framstormning, eller som ett rus, yrsel och

berusning efter att alstras, att framkalla, avla och framkallas. Blommorna,

kvinnorna, är inte subjekt förrän de har befruktats och förökat sig. Resonemanget

framträder även i satsen, ”gunga med på fortplantningens blint framvältrande

våg”, som kopplar orden ’gunga’ och ’våg’ med den ’blinda framvältrande

fortplantningen’. Uttrycket konnoterar till ett samlag och visualiserar den

hysteriska kampen om att bli accepterad, utvald och befruktad.12 Den ogifta

kvinnan, ”gammelpigan”, blir däremot en ’könlös art’ där ”de torra menlösa

kronbladen fylla växten med det isolerades giftalstrande pretentiösa vätskor”.

                                               

12
 Man kan även i Lutherssons anda se det här citatet som en kritik av massamhället, om att bli en

icke-individ i den stora grå massan. Jag har inte möjlighet att utveckla den tanken vidare här, men

jag skall återkomma kort till den i kapitel 4.5.
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Men eftersom jag läser naturen som en metonymi för kärret, kan också

blommorna ses som en del av kärret, en sida hos kärret hon inte vill veta av. Den

kvinnliga författaren vill inte se sig själv som en svag köttslig varelse, såsom

kärret är malplacerat i en dylik kontext med sin urkraft och sin sexualitet. Som

kontrast till blommorna, som bara är ute efter att locka andra, ställer Wichman

djuren och träden. De får symbolisera de starka och självständiga, och

representerar det kärret vill vara. Kärret tilltalar blommorna:

Blommor, säger jag, ni de fegaste fega, ni halvmedvetna, ni
med er dirrande skräck och era reserver, bakhåll,
konstigheter. I er skräck har ni valt hjälplös oskulds tecken,
aldrig har ni likt djuren haft mod och stil att leva enkelt och
direkt. Bättre är ändå träden. I deras liv finns intet onödigt
och förgäves. Lugna stå de, fröa utan oro, ta och avge, stå fast
rotade djupt utur jorden, nå högt upp i luften, bo helt i
årstiden.” (s.36, min understrykning)

Wichman beskriver blommorna med uttrycket ”hjälplös oskuld”. Det

sammanfattar ovanstående resonemang om blomman som den konstruerade

oskulden. Träden är både fria, ’nå högt upp i luften’, och jordbundna ”stå fast

rotade djupt utur jorden /…/ bo helt i årstiden”. Träd har alltid varit viktiga

symboler för kvinnliga författare. Hos många kvinnliga författare står träden för

styrka och tröst åt kvinnorna, t.ex. hos Moa Martinson och Solveig von Schoultz.

Ebba Witt-Brattström visar hur träden spelar en stor roll som den kvinnligt

bejakande kraften hos Martinson (Witt-Brattsröm, 1988:139-141, 149-152).

Gunilla Domellöf påpekar att trädet kan ses som en myten och riternas symbol,

som ofta representerar kvinnans skapande. (Domellöf, 1986:150)
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Eva Wichman använder sig ofta av trädet som symbol för kvinnans skapande

kraft. Vi kan se t.ex. Mania (1937), Här är allt som förut (1938) och Ohörbart

vattenfall (1944). I Ohörbart vattenfall vill huvudpersonen Marina bli ett med

naturen och träden, hon vill smälta in i det kvinnliga naturliga elementet, t.ex.:

”Bladmassorna därnere i parken hade den i sin saft, jorden ångade av den, vattnen

rördes, – och hon själv fylldes av den som en gåtfull samhörighet,…” (1944:56)

eller: ”Hon erfor en oerhörd lättnad där hon låg nedsjunken under vajande

buskgrenar – som om kroppens gränser plånats ut. /…/[O]rörlig som hon låg där,

tycktes den kroppslighet hon förnam som sin egen bli ett med marken.” (Ibid,

s.231).

I ”Kärret” framträder träden inte som explicit kvinnliga. Träden symboliserar i

min tolkning det androgyna: ”I deras liv finns inget onödigt och förgäves. Lugna

stå de, fröa utan oro”. De är samtidigt både fria (och rentav falliska), med kronan i

himlen, som molnet, och jordbundna och bor i årstiden, som kvinnan och kärret.

De kan kanske ses som ett mellanting mellan man och kvinna, och därmed

representerar de det ultimata som man kan uppnå.

Wichman kritiserar den konventionella kvinnligheten och sexualiteten, och

framför allt den roll som kvinnor måste acceptera, att vara tvungen att binda sig

vid samhällets, och mannens, normer och åsikter. Hurudan är kärleken hos kärret,

som ett kvinnligt subjekt? Hur kan kärret bibehålla sin styrka och inte bli en svag

könslig varelse, som bara finns till för det manliga? Jag skall nu återvända till

abjektet och se på kärleken hos kärret. Och visa hur kärret växlar mellan

omnipotens och känslighet.
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4.4 OMNIPOTENS/KÄNSLIGHET

Om blommorna definieras enbart av sitt yttre, och av sin förmåga att locka andra

till sig består kärret av flera mångbottnade nivåer. Kärret motsvarar ett kvinnligt

subjekt som inte enbart är yta. I motsats till blommorna som bara visar upp sig

och lockar till sig sexualitet för att få bekräftelse och acceptans är kärrets

sexualitet kvävande och destruktiv. Som jag har visat anser jag att man kan se

Kristevas begrepp abjektet som en viktig referens till kärrets mörka djup och

botten, d.v.s. som symbol för ett subjekts undermedvetna. Kärret står ensamt mot

de andra och ser alla andra som svaga. Hon utnyttjar dem, slukar dem och smälter

dem:

O svaghet, svaghet! Alla, allt älskar jag. Men var finns den
jag kan älska, som ej drunknar? Var är den som ej sjunker in,
ej förgås? Var är den som kan älskas av mig obesegrad! /…/
Kringvärvda, insjunkna bli ni, - våga er ej för nära, kom ej
längre ut, att ej min glädjes lustar kväver er, att ni ej må öka
bråtet i min bottenvärld, mitt mörka gods därnere, som vållar
mig pina, förmultning och död, som vållar mig större svaghet
att sluka ännu mera till förnyad pina och försvagning. O håll
er skilt, ni är ej starka nog! Jag kan ej undgå att förälska mig i
er, hata er för er svaghets skull och hånande låta er dala
ner.(s.39ff)

Eva Wichman väcker liv i en uttjatad metafor för att förälska sig, ’att drunkna’.

Här blir ’drunknandet’ konkret. Men samtidigt handlar det ju inte här om att kärret

drunknar, utan att kärret dränker. Den som förälskar sig i kärret drunknar, men om

kärret förälskar sig i någon så dränker hon. Molnet är det enda som inte kan

drunkna. Alla andra blir delar av kärrets botten, av subjektets undermedvetna. Här

träder igen symbolerna yta – djup fram. Kärret förvandlar dem hon älskar till delar
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av sitt abjektala djup, till subjektets omedvetna. Eva Wichman använder samma

ord som tidigare för att beskriva kärrets undermedvetna och farliga inre, ’min

bottenvärld’, ’mitt mörka gods därnere’. Abstraherat ser jag det som om den

kvinnliga författaren tar fram sitt kroppsliga och abjektala undermedvetna.

Frossandet, slukandet, är en abjektal handling. Kärret står ensamt, de andra kvävs

och drunknar i kärret i ett abjektalt kretslopp: ”att ej min glädjes lustar kväver er,

att ni ej må öka bråtet i min bottenvärld” och ”som vållar mig pina, förmultning

och död, som vållar mig större svaghet att sluka ännu mera till förnyad pina och

försvagning”. Texten skapar en cirkel, ett kretslopp. Ju mer kärret slukar desto

mer måste hon sluka. Kärrets sinnesstämning växlar från ensamhet till högmod.

Julia Kristeva menar att abjektet är en form för revolt mot det förtryckande

samhället. (Kristeva, 1995:4) Abjektet som revolt hittar man också i ”Kärret”.

Kärret med sitt djup och kroppslighet motsvarar ett kvinnligt subjekt som erhåller

förmåga att använda sig av sitt abjektala inre. Men kärret, subjektet, kan inte fullt

ut njuta den kraften. Subjektet växlar ständigt mellan ytan, spegeln, den känsliga

kvinnligheten och djupet, den abjektala styrkan. Det kvinnliga subjektet kan inte

tillgodogöra sig sitt djup, det blir endast en negativ kraft i henne, det kvinnliga

andra. Det definieras genom sitt sexuella jag och det sexuella djupet blir ett abjekt

som inte kan verka i skapandet då det kvinnliga möter omvärlden. Kärrets

grymhet, styrka, och abjektala kraft växlar till känslighet och osäkerhet, det

modernistiska kvinnliga subjektet dras mellan omnipotens och känslighet.
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4.4.1 ABJEKTAL STYRKA

Eva Wichman använder en klassisk symbol för att skapa en bild av dualismen i

kärret. Hon låter lammet, som enligt traditionen, (och de flesta religioner),

symboliserar oskulden, offret och det rena, 13 stå i kontrast till kärret. Wichman

presenterar med hjälp av retoriska frågor uppställningen mellan lammet och

kärret:

Varför ynkas över lammen? Spädbenta, darrande fårskock,
skälvande lammen. Vad hade du att göra, vi vågade du ut på
gungflyt! Vi förhävde du dig att på spretande tunna klövar gå
vägen utan återvändo? Ner med lammet, låt det dala! Ha-ha!
Jag är kärret, kärret. (s.40)

Eva Wichman bygger upp en dikotomi mellan lammen, som beskrivs som

’darrande’, ’skälvande’ och med ’spretande tunna klövar’, och kärret, som är

triumferande och hänsynslöst. : ”Ner med lammet, låt det dala! Ha-ha! Jag är

kärret, kärret.” Men kärret är inte enbart starkt och tillfreds med sin abjektala

styrka. Kärret växlar från megalomaniska utgjutelser till förtvivlan och ensamhet.

Kärret kan inte komma ifrån sin tudelning, hon är kluven mellan yta och djup. När

hon har dränkt lammen, begravt dem i sitt djup, blir hon åter yta:

Men nattskärran skorrar natt efter natt vid min rand.
Fladdermöss far över mig som klibbig ångesthud, fläktar min
oroligt ringlande yta. Kom mott och små glada mygg, kom
rensa upp, kom i glada lätta oskyldiga danser. (s.40ff)

                                               

13
 Se t.ex. Cooper, J.C. Symboler (1984): ”Lamm Mildhet; ung oskuld; undergivenhet; renhet; det

obesudlade” (s. 110)
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Ytan visar på kärrets känsliga sida, den vackert behagliga, men utsatta

kvinnligheten. Bilden av fladdermössen som ’klibbig ångesthud’ beskriver lyriskt

hur kärret framstår som tveksamt och melankoliskt. Men så återgår kärret till det

abjektala djupet. Wichman inleder med en retorisk fråga där kärret frågar sig

självt: ”O, vi längtar jag idyller och slik svaghet” (s.41) Och Wichman späder på

ytterligare med makabra beskrivningar:

Ännu ett lamm som gick ned sig, ännu ett kadaver att smälta.
Åh, låt gå, låt gå! Låt mig bara fyllas med mera styrka, är jag
ej kärret, kärret! Kan jag ej leva risigt, grumligt och ändå
medvetet och rasande mig själv? Vem är jag att jag söker en
like? Likar finnes icke. Jag är kärret, kärret för alla, för alla
spädgrönt flammande små ris, kärret för mörka bottennålar -
kärret för kärrets skull. (s.40ff)

De oskyldiga lammen förvandlas till kadaver. Enligt Kristeva är kadavret det mest

abjektala, det ligger på gränsen mellan form och upplösning: ”The corpse (or

cadavre: cadare, to fall), /…/ it upsets even more violently the one who confronts

it as fragile. /…/ [T]he corpse, the most sickening of wastes, is a border that has

encroached upon everything.” (Kristeva, 1982:3) Men i kärret förvandlas det

abjektala kadavret genom ’förmultningen’ och ’döden’ till något vackert. Kärret

smälter kadavret, hon dränker offret på samma sätt som dem som förälskar sig i

henne, men hon fylls samtidigt med skönhet och styrka. Kärret bejakar kraften:

”Kan jag ej leva risigt, grumligt och ändå medvetet och rasande mig själv?” Hon

blir djupet med förmultning, smuts och död. De oskyldiga lammen blir en del av

subjektets abjektala djup. Det kvinnliga subjektet kan skapa genom sitt omedvetna

andra, genom abjektet. Hon låter det sköna hon skapar genom grymhet gå upp till

ytan och ut i världen, i naturens kretslopp ”Låt mig bara fyllas med mera styrka, är
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jag ej kärret, kärret! Kan jag ej leva risigt, grumligt och ändå medvetet och

rasande mig själv?” Men när kärret vågar ta fram sitt abjekt förblir hon ensam:

Vem är jag att jag söker en like? Likar finnes icke. Jag är kärret, kärret för alla, för

alla spädgrönt flammande små ris, kärret för mörka bottennålar - kärret för kärrets

skull.”

4.4.2 KÄNSLIG YTA

Men abjektet är alltid ett groteskt andra och kan inte fungera i samhället.

Därigenom blir även revolten genom abjektet en revolt som inte låter subjektet

fungera i samhället. Kärret, som kvinnligt subjekt, blir på så sätt ett andra. Det

kvinnliga subjektet växlar hela tiden mellan omnipotens och det känsliga, kärret

växlar mellan yta och djup. Från att ha varit ett kärr fyllt med abjektal styrka

förvandlas kärret i nästa ögonblick igen till ett subjekt som endast längtar efter en

like, sitt moln. Kärrets abjekt hjälper inte, subjektet kan inte skapa med abjektet,

utan behöver duet, molnet, för att ses och bli erkänd:

Se moln, hur jag har väntat dig! Allt slog nu ut, men du kom
ej ännu. Ren groddas månget frö och lysmaskhonan brinner,
syrsornas strängar yrrar under mörknat gröna blad. Utslagen
är jag och alltigenom färdig, och under sista fullmånen slog
djupets vita, döva blomma ut. Och den andras gula klot på
ormlikt långa halsar skall öppnas när som helst. (s.42)

Kärret ber till molnet: ”Kanhända är jag än ej färdig - vill du mig större, ännu

mera? Och om vi såg varandra e n  gång - måhända var det nog? Visst må jag

mäkta själv, jämlike är jag, ej höves mig hjälp. Må vi mötas som fullgoda båda,

du luftens breddare, jag jordens.” (s.43, Eva Wichmans betoning) Wichman låter
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kärret visa fram all skönhet hon innehåller, inte bara ytan utan också djupet. Det

kvinnliga subjektet visar att det inte bara är ytlighet, men inte heller bara djupet,

abjektet, det andra, det sexuella. Det vill annat än att bara vara en ”traditionell”

kvinna och sexuell varelse, det vill även vara klar och medveten. Inte bara ett

abjektalt ’andra’, utan ett subjekt i samverkan. Kärrets speglande yta är ett öga,

och hon vill vara blicken inte bara spegeln. Hon vill se, och hon vill inte bara vara

kroppslig:

Ännu är mitt öga klart att fånga din bild, men redan seglar
andra bilder över mig, och bergets skugga faller kylande i
min pupill. Vill du ej hjälpa att förjaga den? Träng åter ned i
mig, ge mig ånyo kraft att se min botten. Jag vill ej enbart
ytans blomst, jag vill klarhet och mitt hela i samlad
medvetenhet. Din blick var genomträngande och
gyllenglödgad, många moln har farit över mig sen dess. Moln
i bjärta färger; i milt grådis, i dystert bly; av alla gladdes jag
och sörjde; ty till min botten såg de icke.(s.42ff, min
understrykning och markering)

Ovanstående citat sammanfattar kärrets förhållande till molnet, och hur kärret hela

tiden styrs av motsatser. Här ser man hur omnipotens/känslighet råder i kärret.

Kärret vill fånga molnets bild, vill se med sitt öga, men får finna sig i att spegla

andra. Kärret vill hitta det enda molnet som såg ner till bottnen, som såg henne

både som yta och djup, som spegel och öga. Det kvinnliga subjektet vill inte bara

vara en känsloperson och sexuell varelse, utan ett klart och medvetet subjekt: ”Jag

vill ej enbart ytans blomst, jag vill klarhet och mitt hela i samlad medvetenhet.”

De andra molnen som kärret speglar har inte sett ner i kärret. De har inte sett

henne som subjekt, utan bara som yta.
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I det här citatet visar Wichman en annan ”person” som speglar sin bild i kärrets

öga, nämligen berget. Berget symboliserar det kvävande och förtryckande. Det

täcker och kyler kärrets pupill, det vill inte att hon skall ha en blick: ”bergets

skugga faller kylande i min pupill”. Jag skall nu se på förhållande mellan kärret

och berget, vilket jag abstraherat ser som det kvinnligas förhållande till ett

patriarkalt samhället. Jag introducerar, utan att glömma de tidigare, ännu två

motsatspar, nämligen rörelse/statiskhet och liv/död för att se på detta förhållande.

4.5 RÖRELSE/STATISKHET, LIV/DÖD

De tre urkrafterna i ”Kärret”, kärret, berget och molnet förhåller sig till liv/död

och rörelse/statiskhet på vitt skilda sätt. Berget är statiskt, dött och orörligt,

molnet är rörligt i allra högsta grad i och med att det aldrig står stilla. Mellan dem

ligger kärret, kärrets spänning består av att det är både rörligt och statiskt. Berget

framställs som något hotfullt. Berget är dött, medan kärret är sinnligt levande

”sjudande, stigande safter” (s.14). Marianne Hörnström ser berget som entydigt

manligt: ”Eva Wichman ställer ofta vatten mot sten, berg, granit, /…/, på ett vis

som för tankarna till motsatsparet kvinnligt – manligt. Som här nästan övertydligt,

mellan kärret och berget i ’Kärret’” (Hörnström, 1982:55). Också Thorék ser

förhållandet mellan kärret och berget som motsatsparet manligt – kvinnligt

(Thorek 1981:467ff).

Jag läser inte berget som en man, men det är oföränderligt och kallt, d.v.s. har

traditionellt ”manliga drag”. Man skulle, i abstrakt mening, kunna se berget som
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ett patriarkalt samhälle. Det som förhindrar kärret, pressar in henne, skapar

gränser: ”Då, berg, som står så otillgängligt och högt där vid min rand, /..../ Vad

tänker du på? Vad vill du? Underlig är du för mig i din ständiga stelhet. Vem är

du, att du står där och skymmer mig, kärret.” Kärret å sin sida är föränderligt och

livgivande: ”Kärret som bär liv, kärret som ständigt är och bär vidare. Du består,

men är du? Lika står du, alltid lika, bor blott i dig själv. Men jag bor helt i

årstiden.” (s.14ff). Marianne Hörnström skriver kryptiskt om förhållandet kärret –

berget:

Ur-modern och fadern? Träskets, kärrets blinda lag-lösa och
högslättens, bergets överblick. Språket som symbolisk
funktion blir till på bekostnad av den bortträngda Ur-modern,
skriver Julia Kristeva. Fadern – ?: gränssättaren,
namngivaren; Lagen och det (verbala) språket
(Hörnström,1985:56)

Hörnström definierar kärret som det andra, det abjektala i min läsning, som är

bortträngt från faderns lag – samhället. Hörnström utvecklar inte tankegången,

hon funderar inte vidare på vad det kan innebära att kärret definieras som det

yttre, det andra i förhållande till lagen. Kärrets kamp mot berget visar i min

tolkning vilket förhållande det kvinnliga subjektet har till samhället.

Trots att kärret är levande är det samtidigt ganska stillastående och statiskt. Men

molnet ger av sin rörelse åt kärret. Kärret som är levande blir av molnets blick

föränderligt, otåligt och rörligt. Styrkan och rörligheten i kärret hör samman med

kärleken och sexualiteten kärret har fått erfara. Kärret har varit starkt i sig själv,

och vill inte bli kuvat. Kärleken till molnet gör kärret ännu starkare: ”Kärret som

breder och vidgar sig, kärret som aldrig kan sprängas, kärret som aldrig kan
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stängas in.”(s.22) Men kärleken gör samtidigt kärret okontrollerat. Styrkan som

kommer genom kärleken är bräcklig i och med att kärret då behöver molnets

närvaro. Det är paradoxalt att kärret genom molnets blick blir medvetet om andra,

hon är inte längre omnipotent och självtillräcklig, trots att molnet har sett just

henne. I det första kapitlet var kärret tudelat, men inte splittrat. Det var statiskt och

svällande, men i och med molnets blick har kaoset trängt upp ur kärret:

Nu har jag släppt lös min styrka, /.../ Allt händer redan, kan
omöjligt mera hejdas, och jag skakas av allt det
frambrodlande, av allt jäsandet, svällandet. /.../ Jag känner ej
mera mig själv, /.../ ligger hjälplöst utsträckt, den rasande
kraft som huserar i mig lämnar ingenting rent och samlat
kvar. (s.29ff, min understrykning)

Om man ser kärret som en symbol för den kvinnliga författaren, kan rörelsen ses

som en strävan efter konsten och skapandet. Kärrets strävan efter rörelse

symboliserar den kvinnliga författarens strävan efter en skapande förmåga. Och

dessutom läser jag in Eva Wichmans kritik mot det stagnerade samhället.

4.5.1 KAMPEN MOT BERGET – SAMHÄLLET

Wichman kritiserar genom kärret dem som sover och inte lever, och inte skapar:

”Jag som är det stillastående, bredande kärret, jag tål ingenting annat än rasande

fart. Inte en del av mig, inte ett skikt av mitt bitterstarka vatten är

sovande...”(s.25) Här kan man läsa in den modernistiska tanken om att väcka

samhället och de sovande, att rycka upp den grå massan ur sin slummer, om vi får

tala med Luthersson. Wichman sammanfattar den tankegången i kärrets

”stordröm”:
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Min stordröm och mitt mål: att dra min breda puls kring
jorden. På det att hela världen må väckas att se, på det att allt
det halva må väckas till levande liv, på det att all trög materie
må genomdras med livsnät av nerver, på det att mina rusande
dofter må slå dig för pannan, du oförlåtbara, starrblinda,
stendöva, drumliga! Att all min samlade vildhet må sätta er i
rörelse. Er sovare, er stundens dödare och svaglingar med
vaga fjärrandrömmar, i mitt förbund skall ni ingjutas med
vildhetssaft, att intet är halvdvala mera. (s.27)

Thorék tolkar kärrets ”stordröm” som en bild på den skapande författaren, men

hon läser in Eva Wichman i texten:

Kärret” blir till slut en bild av författarinnan själv, den
sökande vidöppna människan som slåss mot livsförnekelsen
inom sig, mot det starrblinda, stendöva, drumliga. /…/
Stordrömmen är att kunna väcka de halvlevande ur den
mekaniska skentillvaro de fastnat i /…/ där känslor,
sinnesupplevelser, lekfullhet enbart hör den kvinnliga
hemisfären till, (Thorék, 1988: 466ff)

Enligt mig är ”Kärret” en diskussion om den kvinnliga författarens förhållande

till den grå massan och till det förtryckande samhället. Det är fråga om en kvinnlig

författare i abstrakt mening, inte en viss Eva Wichman. Jag ser det ’yttre’ i

följande citat som Eva Wichmans symbol för den grå massan, de dumma, den

värld som den modernistiska författaren i Lutherssonsk anda måste avskärma sig

från för att erhålla de konstnärliga villkoren för sitt skapande:

Jag, kärret har inte tid, ingen tid! Förstår ni det: vi har inte
tid, någon av oss. Insnävad, inträngd är jag, fylld av otrolig
stridig rörelse som motverkar åt alla håll, – och så därutanför
allt detta utan öron, ögon, utan näsa, utan nerver, utan alla
sinnen; dumhetens krälande tröga larv. (s.26ff, min
understrykning)
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Då rörelsen kommer in i kärrets liv visar Eva Wichman också på det hektiska, på

”stressen” i att hela tiden vara tvungen att sträva framåt. Om man läser kärret som

symbol för den kvinnliga författaren är ovanstående en bild på den isolering en

författare eftersträvar. Resten av världen är obehaglig och trög, och lever inte i

konsten. I mitt förra kapitel visade jag hur abjektet som revolt inte fungerar

eftersom den alltid placerar det kvinnliga utanför samhället. På samma sätt kan

inte den kvinnliga författaren heller klara sig utan samhället, hon måste hitta en

balans mellan skapandet och omvärlden, för att kunna medverka i samhället. Det

här läser jag in i kärrets ambivalens ifråga om att vara levande/död samt

rörlig/statisk. Kärret tar upp kampen mot berget för att försöka få en del av det

hårda ”manliga” berget, och för att överföra sin styrka till berget:

Min egen motsats bär jag inom mig: det stenhårda slutna
berget; som ingen kan ha; berget som inte kan ha någon
annan, berget som aldrig kan komma ur sig själv, som inte
kan annat än pressa sig samman i stelnad, värkande form.
Berget som håller och består – det berget skall förenas med
mig. (s.44)

I överförd bemärkelse kan man se det här som en allegori över den kvinnliga

konstnärens villkor, att vara tvungen att kämpa mot samhällets fördomar. Att

försöka omfatta samhället som förtrycker och skapar gränser. Fördomarna ligger

till en del synliga i samhället, men de värsta är de som trycker ner en inuti, som

döljer ens blick. I mitt kapitel om molnets blick (4.2.1) citerade jag Virginia

Woolf som beskrev hur en kvinna har svårt att skriva om sin egen sexualitet.

Woolf formulerar de egna fördomarna som spelar in och är de allra svåraste att

övervinna:
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The obstacles against her [den fiktiva författarinnan] are still
immensely powerful – and yet they are very difficult to
define. Outwardly, what is simpler than to write books?
Outwardly, what obstacles are there for a woman rather than
for a man? Inwardly, I think the case is very different; she has
still many ghosts to fight, many prejudices to overcome.
(Woolf, 1992:8)

Eftersom jag ser hela berättelsen om kärret som en allegori om en kvinnlig

författare, ser jag kärrets kamp mot berget som den kvinnliga författarens kamp

mot det traditionella samhället, och i det ligger kampen i henne själv:

Det berget är mig till möda och besvär. /…/ Med tvenne
armar skall jag famna dig från sidorna tills mina händer möts,
men samtidigt skall bottnen djupna. /…/ Medan jag smalnar
och samlas och småningom drar mig allt tätare kring dig,
fyller mossan mina bortre stränder med sina fuktsvällande
kuddar. De ger mig obehaglig fadd smak, /…/ (s.47-48)

I kärret rör sig nu två krafter, dels en vilja att omfatta berget, dels en önskan att

molnet skall komma och genomtränga kärret. Då kärret möter en motgång längtar

det efter molnet och bekräftelsen:

Bara höstens regn skulle komma i tid, då sväller jag igen, då
tar jag dig slutligt berg. Till dess skall jag vänta och tänka på
molnet. I höst får molnet se hur jag växlat form, hur jag har
format om mig, såsom det själv förändrar form. I vilken
skepnad, moln, skall jag få se dig? Kommer du utsträckt över
hela himmeln; – när sänker du dig ned att låta solpil slå mitt
öga? (s.48ff)

Kampen mot berget gör att kärret splittras och förändras. Det är inte längre ett

stort enhetligt kärr, det är inte starkt och omnipotent. Kärrets ser inte sina delar

med sitt öga längre. Det fylls med skräck, det behöver i ännu större grad blicken

och molnet för att kunna gå vidare:
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O, lättare var det att blicka ut över mitt hela, samlad kring
mittens öga. Nu är mina armar skilda åt, de kan ej se
varandra, mitt öga ser ej mina utsända händer, och vad det ser
från hålan i bergets sida ter sig främmande genom
bergsskuggan. Inne i bottenfårors trevar en aning mot visshet:
att molnet aldrig skall komma. Att aldrig en blick mer skall
nå mig… (s.50, min understrykning)

I ovanstående citat ser man hur kärrets blick har skadats. Kärret kan inte greppa

sig själv längre, den egna kroppen försvinner för kärret ” mitt öga ser ej mina

utsända händer”. Bergets skugga skymmer kärrets blick. Kärret har inte en blick

utan bekräftelsen av molnet, kärleken, det manliga: ” att molnet aldrig skall

komma. Att aldrig en blick mer skall nå mig…”  Jag ser detta som en symbol för

den kvinnliga författarens sista hinder, när kvinnan kolliderar mot samhället

vädjar hon till mannen, hon tror sig inte kunna revoltera ensam, hon har inget eget

seende. Monika Fagerholm säger om Ohörbart vattenfall att det är en berättelse

om svårigheten då den skapande kvinnan möter mannen. Det samma kan man

säga om ”Kärret”. Men hur skall kärret övervinna sin tudelning, och bli ett

skapande subjekt? Kärret har torkat ut, och är skadat, men lämnar Eva Wichman

kärret här?

4.6 KÄRRET SPLITTRAS MEN FÖRBLIR STARKT

I den sista delen ”Kärret som rann bort” går kärret från uppgivenhet till att

acceptera sig själv som ett nytt subjekt. Kärret, det kvinnliga subjektet i novellen,

utvecklas från att vara ett stillastående, introvert subjekt till ett subjekt som är

splittrat och öppet. Man kan i överförd bemärkelse säga att vad som sker i
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”Kärret” är att sexualiteten, kärleken och den skapande förmågan, samt kampen

mot samhället, förändrar och splittrar det kvinnliga subjektet.

Kärret har hela tiden varit tudelat, det kvinnliga subjektet styrs av motsatser, det

lyckas inte överbygga motsatserna. I kampen mot berget splittras kärret. Det är

detta som de flesta skribenterna har tolkat som ett nederlag. Men i och med

splittringen blir kärret ett nytt subjekt. Den kvinnliga författaren blir ett modernt

subjekt i process, för att använda en sliten fras. Bengt Holmqvist skriver om Eva

Wichman att hon är en skildrare av den kosmiska rörelsen, det kosmiska flödet

och av hur jaget upplöses (1951:186ff). ”Kärrets” subjekt är inte upplöst, det är

bara förändrat och splittrat. Efter att ha torkat ut av kampen mot berget är kärret

inte längre samma subjekt som i novellens början. När regnet kommer:

Finner jag mig igen i dessa droppar, dessa små tunna,
tillskyndande strömmar. Åh jag sväller, mitt öga fyller sig ur
er, mina bortglömda, plågade småpölar. Nu suger jag ihop
mig, nu är jag igen; ett mörkbrunt, järnhaltigt vatten, är
kärrvatten åter. – O kom mina vätskor, låt oss samlas utan
slösande praktångor! (s.55)

Kärrets blick vidgas ”mitt öga fyller sig ur er” och kärret är igen ett subjekt ”nu är

jag igen”. Abstraherat kan man säga att den kvinnliga konstnären nu uppnår sin

skapande kraft, inte genom att återfå molnet, kärleken, utan genom att utvecklas

och inse sina begränsningar, men också sin förmåga. Kärret förändras men

fortsätter att leva. Subjektet i ”Kärret” är splittrat men starkt. Ordet ’järnhaltigt’

visar, menar jag, att kärret innehåller något av berget. Och berget ger på så sätt

näring åt kärret. Kärret inser att lika mycket som det behöver berget och molnet
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behöver också de kärret. Att leva är att vara i växelverkan med naturen, att vara

jämlik och jämnstark:

Kärret var jag, – men vad är jag nu? /…/ Är jag ej med i
ångan molnet tog och formade och förde vidare? /…/
Sannerligen, har jag ej fött allt detta medan jag strävade efter
det oförenbara, och utan att jag visste det gick upp i dessa nya
arters trägna småliv. /…/  Det är av mig och är ej mera jag.
Jag var kärret, kärret. Jag är det utspridda kärret, berg, jag är
överallt och växande form. (s.56, min understrykning)

Man kan säga att den kvinnliga konstnären är tvungen att beakta samhället, men

hon kan även förändra och styra samhället. Kärret har inte övervunnit berget men

det har inte heller kuvats av det. Wichman skriver på så sätt i duPlessis anda förbi

ett traditionellt slut, dels genom stilen och språket, men också genom ett

föränderligt subjekt. ’The sentence broken’, som duPlessis talar om kan skapas

genom rytm, associationer, rim, olika röster och ett splittrat jag. (DuPlessis,

1985:42) I min tolkning har jag framhävt ’the sentence broken’ i ”Kärret”: det

språkliga visade jag i kapitel 3, och det splittrade subjektet har jag analyserat i

detta kapitel.

Och skall man då se på ”Kärret” som en pessimistisk berättelse, såsom

Warburton, Hörnström och Thorék gör? Thomas Warburton skriver:

Hennes [Eva Wichmans] natursymbolik när den höga diktens
nivå i en berättelse som ”Kärret” i novellsamlingen Molnet
såg mig (1942) och i en gripande fabel som ”Gallren” i
samma bok. Upplevelsen av tillvarons obarmhärtighet och
grymhet är lika stark i dem båda, fastän uttryckt på olika sätt.
”Kärret” skildrar människan, samhället eller livet: dess
vegetativa kraft, dess blinda ödesuppfyllelse och säkra
nederlag. /.../ Hon är en övertygad motståndare till tanken på
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lidandet som någonting förädlande. Det finns över huvud
taget tidigt en underton av smärta och av ångest i hennes
diktning, inte alltid omedelbart märkbar då den maskeras med
sarkasm och till och med komik. (Warburton, 1984:325)

Jag hoppas att jag genom min analys har kunnat visa en annan tolkning. Eva

Wichman skildrar ofta lidande och ångest, men i ”Kärret” finns även ett starkt

hopp och en tro på subjektet och livet. Det är inte, enligt mig, fråga om ”en blind

ödesuppfyllelse och ett säkert nederlag”, och jag menar att novellen ”Kärret”

varken är sarkastisk eller deterministisk. Även Kerstin Thorék ser slutet som

pessimistiskt, trots att hon skjuter in ett litet förbehåll:

Frågorna får inget svar. Berget bara tiger. Stordrömmen går i
kras och Molnet, Kärrets like, visar sig aldrig mer. Novellen
har en underrubrik: Berättelsen om ett högmod. I sina försök
att förändra och påverka, Kärret vill med sitt vatten mjuka
upp bergets urfot, kommer förhävelsen. Ständigt mera vatten
måste till och Kärret smalnar, sinar ut. Styrkan avtar, sugs
upp och förbrukas. Endast i omgivningens levande fukter
finns Kärret kvar till slut men samlas, vem vet, en gång i
framtiden till en mörkbrun sorlande rännil av vatten. (Thorek
1981:467ff)

Jag anser inte att frågorna i ”Kärret” blir obesvarade. Jag menar att Eva Wichman

har ställt frågan om hur ett kvinnligt subjekt kan skapa och hon besvarar den i den

mån det finns något svar. Nämligen med svaret att det kvinnliga skapandet består

av splittring och förening, och att det kvinnliga subjektet måste påverka och verka

i sin omgivning.

I många av sina böcker låter Eva Wichman sitt subjekt avskärma sig totalt från

verkligheten och omvärlden för att kunna skapa, se t.ex. Mania (1937) och

Ohörbart vattenfall (1944). Monika Fagerholm beskriver träffande isoleringen



96

och uppbrottet från massamhället i Mania: ”Novellen ’Mania’ skildrar ett lyckat

uppbrott från detta [massamhället], även om det i slutet inte händer något mera

speciellt än att huvudpersonen tar sig tid att meditera över några gula blommor i

en skål.” (Fagerholm, 2000:180). Huvudpersonen Marina i Ohörbart vattenfall

isolerar sig i ännu större grad då hon börjar skapa: ”Hon stiger inte upp alla dagar.

Sitter i badkappan och stirrar på sina lappar, skriver. Cigaretter finns, och te,

skorpor. Ibland måste man våga sig ut i solskenet, /…/ köpa mjölk, hälla upp fil,

hastigt äta någon rätt på matstället om hörnet. /…/ På eftermiddagen kan hon gå

till botaniska trädgården, där finns ingen.” (Wichman, 1944:188ff)

I ”Kärret” visar Eva Wichman att subjektet, den kvinnliga konstnären om man så

vill, kan skapa och verka i sin omgivning. Wichman åskådliggör hur det är att

växa som konstnär, och som individ. Novellens slut är öppet för tolkningar, men

vackert och hoppingivande. Det sista stycket i novellen visar inte alls på ett

uppgivet subjekt. Jag ser det som om jaget kan gå ut i världen, det är inte längre

statiskt och omnipotent, utan i medverkan med naturen och samhället. Och

framför allt kan jaget även förändra och påverka samhället, den kvinnliga

konstnären kan medverka i den skapande konsten:

Ser hur jag just nu tar bottentryck, och utan långsamhet, utan
att skynda alltför mycket, i ganska lugn god fart; en sista
koncentrerad vattenmassa, ett järnhaltigt vatten bryter fram i
egen ny fåra, rundar smekmjukt bergets kant och rinner
framåt, bort över den nya mossen och in mot talldungen på
andra sidan mon; ett sorlande mörkbrunt vatten. (s.57, min
understrykning)
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5. SAMMANFATTNING

I min avhandling har jag diskuterat om och hur man kan läsa ”Kärret” som en

prosamodernistisk berättelse om ett kvinnligt subjekt, och om kvinnligt skapande.

Jag ville mot en prosamodernistisk bakgrund visa min tolkning med både en

ingående stilistisk och en tematisk analys.

I min inledning markerade jag att forskare har haft svårt att avgöra vad Eva

Wichman egentligen vill säga med ”Kärret”. De flesta definierar ”Kärret” som en

fabel, en moralisk berättelse. Jag frågade mig om novellen kunde läsas som en

prosamodernistisk fabel om det kvinnliga skapandet. Eva Wichman har i många

av sina verk beskrivit en kvinnlig konstnärs svårigheter i massamhället och den

manliga världen. Jag anser därför att denna tolkning inte är långsökt då det gäller

en naturallegori som ”Kärret”.

För att kunna analysera det modernistiska skapandet var jag tvungen att i mitt

andra kapitel avhandla begreppet prosamodernism. Jag redovisade kort för

bakgrunden och för vissa stilistiska grundbegrepp i lyrik och prosa. I större grad

diskuterade jag sedan med hjälp av Peter Luthersson och Gunilla Domellöf hur

den modernistiska individualiteten konstituerar sig i förhållande till samhället och

moderniseringsprocessen. Här tog jag, i motsats till Luthersson, fasta på den

kvinnliga författarens skapandeprocess. Jag betonade, med hjälp av bl.a.

Dominique Head och Gunilla Domellöf, att det kvinnliga skapandet ofta är svårt

att erhålla i ett traditionellt manligt samhälle. Head, Domellöf, Ringbom och
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DuPlessis menar därför att det modernistiska skapandet hos kvinnor i stor grad

sker med hjälp av stilistiska brott och luckor. I synnerhet förhållandet mellan

metafor och metonymi utgör ett viktigt moment för den kvinnliga modernisten.

Mot denna bakgrund ville jag ta fasta på det stilistiska i ”Kärret”, inte bara

skumma förbi stilen med några ord. Jag anser att forskare ofta förbiser det

stilistiska då de analyserar prosamodernism. De behandlar vissa stilmässiga drag,

för att sedan i huvudsak endast tolka tematiskt. I mitt tredje kapitel valde jag

därför att göra en noggrann stilistisk analys av ”Kärret”. Jag tog upp det lyriska

och metaforiska i ”Kärret”; upprepningar, parallellismer, rytm och dynamik.

Sedan analyserade jag förhållandet mellan metaforer och metonymier, utgående

från David Lodge artikel. Till sist visade jag modernistiska drag som går ut på att

sammanställa motsatser och sinnesanalogier. Jag demonstrerade i stilanalysen hur

Eva Wichman bygger upp ett cykliskt mytiskt berättande. Detta cirkelberättande

kan, enligt Domellöf, ses som en kvinnlig utmaning mot det traditionella lineära

berättandet.

Förhållandet mellan metaforer och metonymier spelade en stor roll också i min

tematiska analys. Jag läser kärret i novellen som en symbol för ett kvinnlig

subjekt och jag ville visa hur man kan ge belägg för den tolkningen. Kärret består

av motsatser, dessa motsatser kan ses som metaforer i min tolkning av kärret som

kvinnligt subjekt. Det första motsatsparet yta/djup läste jag som den medvetna

respektive undermedvetna nivån i det kvinnliga subjektet. Djupet, den

undermedvetna nivån, analyserade jag delvis med hjälp av Julia Kristevas begrepp

abjektet. Metaforerna spegel/öga såg jag som subjekt/objekt och manligt –



99

kvinnligt i förhållande till det kvinnliga subjektet. Med hjälp av abjektet,

omnipotens/känslighet, rörelse/statiskhet samt liv/död visade jag hur Eva

Wichman beskriver det konstnärliga skapandet, och den konstnärliga alieneringen

i kontrast till det förtryckandet massamhället. Här baserade jag mig på

Lutherssons resonemang om den modernistiska individualiteten.

På så sätt kunde jag markera att kärret som kvinnligt subjekt kan läsas som ett

kvinnligt författarjag. ”Kärret” är en berättelse om kvinnlig skaparkraft, om ett

kvinnligt subjekt som skapar och verkar i samhället. Eva Wichman gestaltar det

kvinnliga berättandet både tematiskt och språkligt, i enlighet med Virginia Woolf,

duPlessis och Domellöf. Därför är ”Kärret” enligt mig inte en pessimistisk

berättelse om ett ”säkert nederlag” som Thomas Warburton påstår, utan en

storslagen fabel om ett modernistiskt subjekt i process.

Det fina med ”Kärret” är att samtidigt som man kan läsa den som en allegori för

den kvinnliga författaren, fungerar novellen hela tiden också som en berättelse om

naturen. Recensenterna jag citerade i min inledning skriver att berättelsen om

kärret är vacker i sig, man behöver inte tolka in ett budskap i fabeln. Jag menar att

min läsning har gett en relevant syn på vad Eva Wichman vill säga om den

kvinnliga författarens skapande, men tolkningen fråntar inte berättelsen dess

skönhet.

Till sist vill jag ta upp ett motsatspar som jag inte har kommit vidare med i

”Kärret”, en dikotomi som jag ser som diskutabel. Den invändning jag riktar mot

Eva Wichman är att hon inte problematiserar indelningen natur/kultur. Även om
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man kan läsa berget som ett samhälle är det uppenbart att Eva Wichman i

”Kärret”, såsom i alla hennes tidigare och senare verk, idealiserar naturen och

riktar sig mot civilisationen och massamhället. Henrika Ringbom skriver: ”Ett

polärt motsatspar som inte överskrids utan tvärtom befästs i Ohörbart vattenfall är

natur-kultur. EW tar definitivt parti för naturen mot civilisationen, ’onaturen’.”

(Ringbom, 1991:83).  Det är intressant att Wichman i likhet med många andra

finlandsvenska modernister, särskilt kvinnliga, bevarar sin utomstående,

kvinnliga, plats i naturen. Wichman kan inte, lika lite som Mirjam Tuominen eller

Solveig von Schoultz, bejaka den moderna staden och det hektiska urbana livet.

Också i Wichmans senare produktion, hur den än var influerad av kommunismen,

längtar hon till naturen och ensamheten. Denna längtan kan man delvis se som

den modernistiska individens längtan bort för att kunna skapa, men det är även en

längtan som bekräftar tanken om att kvinnan hör naturen till. Det här en fråga som

man kunde analysera länge och väl, men jag låter den stå öppen. Eva Wichman får

avsluta med en frihetslängtande naturdikt, ”Novemberfågel” ur Orientering, 1967

(s.35-37):

Genomträngande
gårdens kyla
Därinne?
kanske hett
förfärligt
– farligt
för småfågel vild
/…/
Fly fågel
fly
fly
Flyg igenom
frivilligt fall ej
Dig vingbryt
småfågel vild
dig vingbryt
– ut?
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