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Movement, Speed, Collision: Concerning the 1930s prose works of Erik Asklund and Josef 

Kjellgren in relation to the Soviet Montage Cinema 

Abstract 

While the influence of the film medium on modernist literature has been well established 

along with the increase of intermediality studies, and although the new generation of Swedish 

authors in the 1930s expressed fascination for the moving pictures, the interrelation between 

film and literature within the Swedish literary context has gained surprisingly little scholarly 

attention. On that account, this study sets out to explore the early 1930s prose works of Erik 

Asklund and Josef Kjellgren, in relation to a film movement particularly admired by them and 

their Swedish contemporaries – namely, the Soviet montage cinema. Using a broad semiotic 

and narratological discourse, as well as incorporating the theoretical writings of Soviet 

filmmakers Sergei Eisenstein and Dziga Vertov, the study examines thematic and formal traits 

within the novels from an intermedial perspective. The aim is to formulate to what extent, and 

by which media specific means, the authors allude to and ‘imitate’ the characteristics of said 

film movement. Central to this discussion is the concept of iconicity – a phenomenon that, 

when present in literature, may function to modify the conventional semiotic ‘modes’ of the 

printed literary text, consequently creating a production of meaning that resembles that of the 

film medium.  

The results show that the authors’ respective prose works indeed employ medial and 

artistic conventions of the Soviet montage cinema, yet with different techniques and 

outcomes. Whereas Asklund, by way of experimenting with the signifying practices 

accessible to the prose genre, can be said to bring about a ‘film-like’ perception, Kjellgren – 

while showing distinct similarities to the Soviet cinema on a thematic level – does not to the 

same degree alter the customary semiotic constituents of the literary text. On the whole, the 

study contributes to a new and nuanced perspective on Swedish modernist literature.  
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1. Introduktion: Den nya konstformen 

Filmmediets betydelse för modernismens litteratur har betonats av många forskare, och får 

numera anses vara en etablerad uppfattning. Vad som vanligen omtalas i detta sammanhang är 

hur filmen bidrog till att skapa ett slags modernt medvetande, en förändrad perception – ett 

nytt kameraseende, om man så vill – vilket överfördes till den litterära praktiken.1 Vissa går så 

långt (väl långt, måste medges) som att beteckna hela den litterära modernismen ”cinematic”.2 

Den svenska 1930-talsmodernismens förhållande till filmmediet har däremot undersökts 

sparsamt, och även när så sker tämligen försiktigt. Det får sägas vara något förvånande med 

tanke på att filmen i början av detta årtionde erhåller en markant högre status hos den unga 

författargenerationen än vad som tidigare varit fallet. I synnerhet ’arbetarförfattarna’ – 

Vilhelm Moberg, Erik Asklund, Artur Lundkvist, Josef Kjellgren med flera – intresserar sig 

för de rörliga bilderna. ”For these young intellectuals”, skriver Lars Gustaf Andersson, 

”cinema was indeed the new art”.3 

Särskilt intresse tilldrog sig den sovjetiska så kallade montagefilmen med verk av 

regissörer som Sergej Eisenstein, Vsevolod Pudovkin och Dziga Vertov. Dessa filmers 

”triumferande konstnärliga slagkraft”, som Lundkvist uttryckte det, visade prov på ”en styrka 

och en originalitet som ställde den vid sidan av dikten”.4 I den här uppsatsen har jag för avsikt 

att göra just det: placera den sovjetiska filmen jämte litteraturen. Via en intermedial studie av 

Erik Asklunds och Josef Kjellgrens tidiga 1930-talsprosa är förhoppningen att påvisa 

kontaktytor med montagefilmens tematik och estetik. Ambitionen är således att illustrera en 

rörelse över de mediala gränserna; närmare bestämt hur romanerna med deras språkliga 

representation kan sägas efterlikna eller ’imitera’  (den sovjetiska) filmen. Genom att förankra 

de litterära verken i en sådan diskurs hoppas jag kunna få syn på nya meningsproduktioner i 

romanerna och, vidare, genom att tillföra en ny blick öppna för en vidgad förståelse av den 

                                                           
1 I sin inflytelserika studie om den litterära modernismen ägnar Sara Danius kapitlet ”The Aesthetics of 

Immediacy” till stora delar åt dessa fenomen. Se: The Senses of Modernism: Technology, Perception, and 

Aesthetics (Ithaca 2002), s. 145-188. Se även t.ex. Gavriel Moses, The Nickel was for the Movies: Film in the 

Novel from Pirandello to Puig (Berkeley 1995), s.42, 85, 273; David Seed, Cinematic Fictions: The Impact of 

the Cinema on the American Novel up to World War II (Liverpool 2009), s. 160; Lara Feigel, Literature, Cinema 

and Politics, 1930-1945: Reading between the Frames (Edinburgh 2010) s. 1, 122; Anders Ohlsson, Läst genom 

kameralinsen: studier i filmiserad svensk roman (Nora 1998), s. 47f.; Laura Marcus, The Tenth Muse: Writing 

about Cinema in the Modernist Period (Oxford 2007), s. 1; P Adams Sitney, Modernist Montage: The Obscurity 

of Vision in Cinema and Literature (New York 1990), s. 2; Caroline Haux, Framkallning: skrift, konsumtion och 

sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder (diss., Stockholm 2013), s. 37-38. 
2 Andrew Shail, The Cinema and the Origins of Literary Modernism (New York 2012), s. 3-4; Susan McCabe, 

Cinematic Modernism: Modernist Poetry and Film (Cambridge 2005), s. 2.  
3 Lars Gustaf Andersson, ”Interwar Film Culture in Sweden: Avant-Garde Transactions in the Emergent Welfare 

State”, The Emergence of Film Culture: Knowledge Production, Institution Building and the Fate of the Avant-

Garde in Europe, 1919-1945, red. Malte Hagener (New York 2014), s. 233. 
4 Artur Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med öppna ögon (Stockholm 1966), s. 87-88. 
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svenska 1930-talsmodernismen. Hittills har denna författargeneration, särskilt gruppen Fem 

unga vilken både Asklund och Kjellgren var del av,5 i första hand kopplats samman med 

strömningar som primitivism, sexualromantik, futurism och finlandssvensk modernism. D.H. 

Lawrence (primitivism, sexualromantik), Walt Whitman och Elmer Diktonius (futurism, 

finlandssvensk modernism) har lyfts fram som viktiga förebilder. Den här uppfattningen har 

under lång tid (re-)producerats, först av författarna själva och därefter av forskare i flera 

omgångar.6 Bilden är knappast felaktig, men sammantaget riskerar receptionen att skapa en 

alltför snäv bild av den svenska 1930-talsmodernismen och dess inspirationskällor. Vidare är 

det faktum att forskare haft för vana att sammankoppla de svenska modernisterna med just 

futurismen en ytterligare grund till att genomföra min undersökning; denna konstriktning 

utövade stort inflytande på de sovjetiska filmskaparna.7 

I analysen kommer jag, förutom att göra bruk av montagefilmens terminologi (avsnitt 

1.4.), använda mig av trans- och intermediala teorier, vilka i sin tur förlitar sig till stor del på 

en begreppsapparat hämtad från berättelseteori och semiotik. Det teoretiska ramverket 

kommer att utarbetas i 1.3. Men som redan antytts är det här också en studie med 

litteraturhistoriska ambitioner. I centrum står de litterära verken och den kontext i vilken de 

skrivs. På dessa grunder motiveras det relativt utförliga bakgrundsavsnittet (2.1., 2.2.), där jag 

ämnar belysa filmens framflyttade position på det litterära fältet i Sverige i början av 1930-

talet, med särskilt fokus på den sovjetiska filmen. Därefter följer ett tvådelat analysavsnitt; det 

ena ägnas Asklund och det andra Kjellgren. Till sist samlar jag mina slutsatser i ett slutord. 

Men före allt detta några ord om uppsatsens avgränsning samt om forskningsläget. 

 

1.1. Avgränsning: Urval, genre, perspektiv 

Min uppmärksamhet i den här uppsatsen är alltså riktad mot Erik Asklunds och Josef 

Kjellgrens tidiga 1930-talsprosa. De av Asklunds titlar som kommer att undersökas är 

romanen Lilla land: epos med parenteser (1933)8 samt verket Frukt: lyrisk prosa (1932).9 I 

                                                           
5 Övriga medlemmar var Artur Lundkvist, Harry Martinson och Gustav Sandgren. 
6 För författarnas egna uttalanden, se exempelvis Asklunds och Lundkvists respektive avsnitt i Avsikter: arton 

författare om sina verk (Stockholm 1945), s. 7-16 respektive 127-142. För forskningen, se t.ex. Espmarks avsnitt 

om Fem ungas framväxt, Livsdyrkaren Artur Lundkvist: studier i hans lyrik till och med Vit man (diss., 

Stockholm 1964), s. 35-51, Olsson och Algulins avsnitt om samma grupp: Litteraturens historia i Sverige 

(Stockholm 2009), s. 393-401, Mikael Askander, Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga 

romankonst (diss., Växjö 2003), s. 50-51, Kvart, s. 93-96; Martin Kylhammar, Frejdiga framstegsmän och 

visionära världsmedborgare: epokskiftet 20-tal – 30-tal genom fem unga och Lubbe Nordström (Stockholm 

1994), s. 89-112. 
7 Om detta förhållande skriver Tim Harte i Fast Forward: The Aesthetics and Ideology of Speed in Russian 

Avant-Garde Culture, 1910-1930 (Madison 2009). 
8 I det följande förkortad Lilla land. 
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den senare boken, som består av en samling prosafragment, är fokus i huvudsak på det första 

avsnittet, titulerat ”Sång om stad” (s. 9-25), även om också andra avsnitt kommer att tangeras. 

Vad gäller Lilla land är romanen som helhet intressant för diskussionen, men extra vikt 

kommer att läggas vid de så kallade parenteserna – ett slags lyriska mellanspel till berättelsen 

– eftersom dessa inbjuder till särskilt intressanta reflektioner av inte minst ikonisk art. 

Asklund var en exceptionellt produktiv författare vid den här tiden, och det är på sin plats att 

nämna att jag väljer bort titlar som Bara en början: ett romanpuzzle (1929), Ogifta: kanske en 

roman (1931),10 Kvinnan är stor: (”roman”)11 från 1931 och Fanfar med fem trumpeter 

(1934), samt hans bidrag i antologin Fem unga: unglitterär antologi (1929). Kort sagt därför 

att de utifrån mitt valda perspektiv inte är av intresse för uppsatsen. Däremot knyter jag an till 

utdrag från några av dessa verk i bakgrundsavsnittet, 2.1. 

Av Kjellgrens produktion är det två titlar jag är intresserad av; den ena mer än den andra. I 

Människor kring en bro (1935) är det i synnerhet en scen som kommer att diskuteras, vilken 

förvisso pekar vidare mot andra element i romanen, medan Strejk: Romanfragment12 kommer 

att beaktas mer i sin helhet. Den senare romanen publicerades som följetong i tidskriften 

Brand, nr 1-16 1933, och har aldrig getts ut i bokform.13 I övrigt använder jag mig uteslutande 

av förstautgåvorna av Kjellgrens och Asklunds verk. 

Som läsaren snart skall bli varse (i avsnitt 2.2.) var varken Kjellgren eller Asklund, utan 

Artur Lundkvist, den författare som i offentligheten mest frekvent uttryckte beundran för den 

sovjetiska filmen. Dessutom var Lundkvist otvivelaktigt intresserad av korsbefruktningen 

mellan film och litteratur, vilket märks inte minst i titeln till prosadikten ”Mannen på gatan – 

modernistiskt filmscenario” som publicerades i Stockholmstidningen 1931.14 Orsaken till att 

hans romaner ändå inte undersöks här är helt enkelt därför att de i lägre grad än Asklunds och 

Kjellgrens verk är mottagliga för den förestående läsarten. Det är egentligen inget 

märkvärdigt med detta. Som Werner Wolf konstaterar bör man vara uppmärksam på att stöd 

av kontextuell art, alltså av typen som presenteras i avsnitt 2.2., endast har ett begränsat 

indikativt värde; den (exempelvis) ’filmiserade’ läsningen måste självfallet i första hand ta 

                                                                                                                                                                                     
9 I det följande förkortad Frukt. 
10 I det följande förkortad Ogifta. 
11 I det följande förkortad Kvinnan är stor. 
12 I det följande förkortad Strejk. 
13 Sex sidor, eller i strikt mening sex spalter fördelade på två tidskriftssidor, publicerades i vart nummer. Det 

råkar också vara så komplicerat att det smugit in korrekturfel i pagineringen i några av tidskriftsnumren. 

Exempelvis pagineras nr 12 och 13 på samma vis, med sidorna 68-72; således sker det därefter en eftersläpning. 

Jag tror det enklaste för läsaren är att jag ändå anger samma nummer som tidskriften, men dessutom refererar till 

tidskriftens nummer inom parentes efter sidhänvisningen. 
14 Stockholmstidningen, söndagsbilaga, 12.7.1931. 
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stöd i den litterära texten, vilket enligt min mening inte låter sig göras med Lundkvists 

romaner.15 Med detta sagt hade Lundkvist möjligen varit av intresse i en studie med större 

omfång. 

Något bör också sägas om avgränsningen vad gäller litterär genre. Bortsett från enstaka 

dikter på fri vers publicerade i tidskrifter är Asklund i allt väsentligt prosaist, om än en lyrisk 

sådan. Kjellgren ger däremot under 1930-talets början ut flera diktsamlingar och publiceras 

flitigt i tidskriftssfären. Anledningen till att jag fokuserar på författarnas prosa är, återigen, för 

att dessa verk i högre grad öppnar sig för nämnda läsart. Vidare är ett sekundärt skäl att en 

inte obetydlig del av analysen kommer ägnas ikoniciteten i respektive författares texter. I lyrik 

på fri vers är ikonicitet, det vill säga likhet i uttryck och innehåll, att betrakta mer eller mindre 

som en konvention: radernas uppställning och ordens form eller placering på boksidan kan 

med ett visst utförande i sig vara betydelsebärande.16 I prosan däremot är ikoniciteten inte på 

samma sätt ett inneboende element; således är det rimligt att fästa stor vikt när ikonicitet väl 

förekommer i prosan, eftersom konventionsbrottet är större.17 

Även rörande perspektivet bör sägas något om avgränsningen. Som redan deklarerats 

koncentrerar jag mig i denna intermediala undersökning på filmmediet. Jag avstår således från 

att läsa författarnas prosa som ’musikaliserad’, trots att en sådan ingång hade varit tänkbar 

med tanke på författarnas relativt frekventa bruk av musikterminologi. Kjellgren talar 

exempelvis om ”arbetets tusen ljud” respektive arbetet ”som en dånande symfoni”; och det 

avsnitt i Frukt jag intresserar mig för har Asklund som bekant döpt till  ”Sång om stad”.18 Att 

ha med även detta perspektiv faller helt enkelt utanför uppsatsens ramar, och hade riskerat 

göra undersökningen alltför skissartad. I den mån jag trots allt knyter an till musik är det 

motiverat av att musikterminologin är en väsentlig del av montagefilmens poetik. Eisenstein 

talar i sina teoretiska skrifter exempelvis om ”rytmiskt” montage,19 och Vertovs mästerverk 

Mannen med filmkameran (Čelovek s kino-apparatom, 1929) tillhör genren stadssymfonin. 

                                                           
15 Werner Wolf, Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality (Amsterdam 

1999), s. 73. 
16 Typexemplet på detta är den italienska futuristiska poesin, i vilken ikonicitet är en central del av poetiken. 

Föga överraskande har denna strömning, med F.T. Marinetti i spetsen, också varit föremål för en rad studier, se 

t.ex.: ”Iconic and indexical elements in Italian Futurist Poetry: F.T. Marinetti”, Signergy, red. Jac Conradie, 

Ronél Johl, Marthinus Beukes, Olga Fisher och Christina Ljungberg (Amsterdam 2010), s. 129-156. E.E. 

Cummings är en annan poet som flitigt diskuterats i dessa sammanhang, se t.ex.: ”Iconicity and naming in E.E. 

Cummings’s poetry”, Signergy, red. Jac Conradie, Ronél Johl, Marthinus Beukes, Olga Fisher och Christina 

Ljungberg (Amsterdam 2010), s. 179-192. 
17 Se Christer Johansson, Mimetiskt syskonskap: en representationsteoretisk undersökning av relationen 

fiktionsprosa-fiktionsfilm (diss., Stockholm 2008), s. 177-189. En mer detaljerad genomgång om litterär 

ikonicitet, och dess olika nivåer, är att vänta i avsnitt 1.3.1. 
18 Josef Kjellgren Strejk, s. 29 (Brand 1933:5); Josef Kjellgren, Människor kring en bro (Stockholm 1935), s. 35-

36. 
19 Mats Rohdin, Vildsvinet i filmens trädgård: metaforbegreppet inom filmteorin (diss., Stockholm 2003), s. 162. 
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Ytterligare ett skäl till att jag lämnar musiken därhän är att dess relation till den svenska 

modernismen är relativt grundligt utforskad. Bland annat Paul Tenngart och Magdalena 

Wasilewska-Chmura har skrivit tämligen övergripande om denna relation; och Mikael 

Askander har därtill intresserat sig för ’musikaliseringen’ i Asklunds 1930-talsprosa.20 

 

Slutligen är det i den här typen av studie, åtminstone sedan författarens död deklarerades av 

Roland Barthes, nödvändigt att reflektera över vad jag avser med termer som ”influens”, 

”inflytande” och ”inspirationskälla”. Jag är naturligtvis inte ute efter att spåra de biografiska 

författarnas intention. Det är textanalysen som skall tjäna till att illustrera det eventuella 

inflytandet från montagefilmen. En textanalys som i sin tur, som jag redan varit inne på, tar 

stöd i ett relativt omfattande bakgrundsavsnitt, men inte heller detta bör uppfattas som 

determinerande för den efterföljande läsarten. Det visar endast på att det litterära fältet vid den 

här tiden präglades av en beundran för den sovjetiska filmen, vilket gör det tänkbart att 

författare på ett eller annat sätt – medvetet eller omedvetet – svarade på detta i sin litterära 

praktik. Kort sagt: Vid den här tidpunkten, för de här författarna, var en litteratur präglad av 

sovjetisk montagefilm möjlig att skriva. 

 

1.2. Forskningsläge 

De svenska författarnas relation till den sovjetiska montagefilmen har aldrig tidigare 

granskats. Det vill säga, vare sig någon grundlig diskursiv sammanställning – som den jag 

ämnar ta mig an i avsnitt 2.2. – eller några intermediala undersökningar i syfte att illustrera en 

sådan anknytning, har genomförts. Däremot har forskare vid ett par tillfällen antytt att det 

potentiellt kunde finnas en koppling. Kjell Espmark skriver i sin avhandling om Artur 

Lundkvists lyrik (1964) att den ”sannolikt inspirerats av särskilt den ryska tjugotalsfilmens 

kompositionsteknik, montaget”.21 Och Gerd Kvart gör, i sin avhandling om Kjellgren (1979), 

bruk av en snarlik formulering för att beskriva Strejk – en iakttagelse som därför är mer 

intressant för min uppsats. Hon anser att romanen präglas av ”hastiga scenväxlingar och 

abrupta övergångar. Det är möjligt att en strävan att efterlikna den ryska filmens 

montageteknik ligger bakom experimenten”.22 Både Kvart och Espmark lämnar dock sina 

                                                           
20 Se: Paul Tenngart, ”Poetry as Music: The Significance of Musicalized Poetry in the Aftermath of Swedish 

Modernism”, Cultural Functions of Intermedial Exploration (Amsterdam, New York 2002), s. 149-162; 

Magdalena Wasilewska-Chmura, Musik, metafor, modernism: en linje i den svenska modernismens poetologiska 

reflexion (diss., Krakow 2000). 
21 Espmark, s. 205. 
22 Gerd Kvart, Arbetsglädje och gemenskapstro: en studie i Josef Kjellgrens författarskap, andra upplagan 

(Göteborg 1979), s. 60. 
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korta observationer därhän; troligen därför att ett lämpligt teoretiskt ramverk för att ta en 

sådan undersökning vidare saknas vid tiden för avhandlingarnas tillkomst. 

De senaste tjugo åren har emellertid intresset för det intermediala fältet ökat stadigt, och 

en viss akademisk uppmärksamhet har också ägnats filmmediets inverkan på svensk litteratur. 

Ett exempel är Läst genom kameralinsen (1998), i vilken Anders Ohlsson utför analyser av 

sex ’filmiserade’ svenska romaner.23 Han gör delvis genrespecifika läsningar, bland annat 

kopplas Stig Dagermans Bränt barn (1948) samman med den hårdkokta noirfilmen, men den 

sovjetiska montagefilmen lämnas utanför.24 

Specifikt intermedialt intresse har också ägnats en av de författare som jag intresserar mig 

för, nämligen Erik Asklund. Mikael Askander har med sin avhandling Modernitet och 

intermedialitet i Erik Asklunds tidiga romankonst (2003) lagt en god grund för Asklunds 

medialiserade skrivpraktik under 1930-talet. Men enligt min mening är ett problem med 

studien att kopplingarna till filmen – delvis för att Askander i hög grad fokuserar på 

romanernas musikaliserade inslag – är relativt försiktiga. Filmterminologin är genomgående 

av ett generellt slag: exempelvis heter det att en ”filmisk klippteknik” bidrar till ”filmliknande 

intryck hos läsaren”.25 Beskrivningen är inte felaktig, men användandet av en så obestämd 

begreppsapparat riskerar att utmynna i onödigt avvaktande slutsatser. Om inte annat 

omöjliggör det alla kopplingar till montagefilmen, vilken således inte tangeras i avhandlingen. 

Med detta sagt kommer Askander ändå stundtals att fungera fint som stöd och dialogpartner i 

avsnittet om Asklund. Hans bruk av termen ”filmisk projicering” – övertagen från Ohlsson – 

vilken praktiskt taget utgör slutpunkten för hans diskussion, kommer i min analys fungera 

som ett slags startskott.26 Kortfattat innebär termen att prosan efterliknar biodukens 

inramning, via en styrning av perceptionen genom exempelvis en vindruta eller ett fönster. 

Även utanför Sveriges gränser finns ett par publikationer värda att notera, eftersom dessa 

faktiskt berör montagefilmen. Lara Feigel har i Literature, Cinema and Politics 1930-1945 

(2010) skrivit om hur brittiska författare på vänsterkanten tog intryck av Eisensteins och 

Vertovs filmer.27 Som titeln antyder är Feigel dock främst intresserad av politiken: hon lutar 

sig i första hand mot en kritiskteoretisk och queerfeministisk diskurs, och genomför inte några 

djuplodande ’medialiserade’ läsningar av författarnas romaner. Ett par saker är ändå värda att 

                                                           
23 De författare som undersöks är Hjalmar Bergman, Stig Dagerman, Stig Larsson, Per Gunnar Evander, Gösta 

Gustaf-Janson och Vilgot Sjöman. 
24 Ohlsson, s. 102-139. 
25 Askander, s. 114. 
26 Askander, s. 72. Se även Ohlsson, s. 57. 
27 ”Perhaps most crucially, [the British left-wing writers] were excited by cinematic montage […] montage as 

practiced by Sergei Eisenstein and Dziga Vertov had gained popularity among the intelligentsia in Britain.” 

Feigel, s. 4. 
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beakta. Studiens historiska avgränsning, som involverar samma period jag intresserar mig för, 

visar ännu en gång att filmens inflytande på (brittisk) litteratur var särskilt stort under just 

detta tidsspann. Feigel skriver att ”[t]he 1930s and 1940s saw the birth and death of a 

tradition of politically committed filmic British writing”.28 Feigel noterar också att det tycks 

vara frågan om en “time-lag”, en tidsfördröjning, när det kommer till författarnas filmintresse. 

1930-talets författare tar inte i första hand intryck av den samtida filmen, utan av den senare 

stumfilmens mästerverk från slutet av 1920-talet, såsom Eisensteins och Vertovs 

produktioner.29 Samma eftersläpning tycks gälla även de författare jag undersöker. 

Än mer intressant för min del är kanske David Seeds Cinematic Fictions: The Impact of 

the Cinema on the American Novel up to World War II. Seed gör kopplingar till såväl 

Eisensteins som Vertovs filmer och teorier, och går så långt som till att hävda att det är 

”impossible to overstate the importance of Eisenstein in relation to twentieth-century US 

fiction”.30 Det är i synnerhet i läsningen av John Dos Passos USA-trilogi (1930, 1932, 1936) 

som de sovjetiska filmskaparnas teorier integreras. I samband med arbetet med dessa romaner 

träffade Dos Passos Eisenstein – ett möte som han senare skulle betrakta som ett av de 

viktigaste i hans liv. Därtill har han själv uttryckt att den sovjetiska montagetekniken hade 

stor inverkan på trilogins tillkomst.31 Anledningen till att jag uppehåller mig vid detta är att 

Dos Passos var en litterär förebild för både Asklund och Kjellgren – något som både Kvart 

och Askander konstaterar i sina respektive avhandlingar.32 Därtill uttryckte Asklund själv 

beundran för Dos Passos, exempelvis genom en artikel ägnad honom i tidskriften Fönstret.33 

Utan att hamna i vildsinta spekulationer är det nog tänkbart att ett indirekt eller förmedlat 

inflytande från montagefilmen kan ha överförts till de svenska författarna via Dos Passos 

litterära praktik. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, med tanke på att svenska författare aldrig kopplats 

samman med sovjetisk film, att forskningsläget otvivelaktigt öppnar för denna typ av studie. 

Samtidigt som i synnerhet den internationella delen av forskningen delvis ger underlag till och 

stärker bilden av att den undersökning jag ska ta mig för är berättigad. 

                                                           
28 Feigel, s. 1 (min kursivering) 
29 Feigel, s. 17. 
30 David Seed, s. 137. 
31 Ibid. 
32 Kvart, s. 157; Askander, s. 71, 111. Därtill drog samtidskritiken paralleller till Dos Passos (och filmen). I Lilla 

Lands komposition, med dess epik varvat med lyriska ”parenteser”, såg Georg Svensson en förebild i ”Dos 

Passos amerikanska rundmålningar med deras mellanslag av ’news-reel’ och ’camera-eye’”. ”Lilla Land”, BLM, 

1933:10. 
33 ”Köld och kärlek”, Fönstret 1932:44-45. 
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1.3. Teoretiska utgångspunkter: Medium, intermedialitet, transmedialitet 

Som själva termen intermedialitet antyder är disciplinen till sin natur tvärvetenskaplig, och 

betecknar i sin mest vidsträckta betydelse relationen mellan medier. Således kan ett 

intermedialt perspektiv anläggas på en mängd olika fenomen. Det kan röra sig om 

undersökningar av explicita överföringar från ett medium till ett annat, som när en roman 

filmatiseras (en så kallad adaption).34 Eller så kan filmen, som visserligen uppfattas som ett 

distinkt medium men som i regel kombinerar flera olika medier (rörliga bilder, ljud, musik, 

talat och skrivet språk), därigenom vara föremål för ett intermedialt studium i sig. På 

motsvarande sätt kan andra flermediala medier, som en opera- eller teateruppsättning eller 

varför inte bilderbokens text/bild-relation, undersökas.35 

Vad jag intresserar mig för i den här uppsatsen är dock varken mediala överföringar eller 

mediala kombinationer, åtminstone inte i explicit mening. I Asklunds och Kjellgrens prosa är 

som bekant bara ett medium närvarande, nämligen det språkliga skrifttecknet, och ingen 

uttalad förlaga finns som i adaptionsfallet.36 Vad jag ska undersöka är istället huruvida den 

språkliga representationen i Asklunds och Kjellgrens verk kan sägas framkalla en (implicit) 

närvaro av ett sekundärt medium, i mitt fall (den sovjetiska) filmen. Både Wolf och Irina 

Rajewsky kallar detta fenomen för ’intermedial referens’ – en term jag övertar.37 Den 

intermediala referensen kan potentiellt ske på två nivåer, antingen genom ’tematisering’ eller 

’imitation’. Den förra kategorin involverar explicita utsagor om det andra mediet. I mitt fall 

skulle det alltså kunna vara representationer i stil med ”Greta Garbo”, ”Pansarkryssaren 

Potemkin” eller helt enkelt ”film”. Att endast redogöra för litterära verks filmtematiseringar 

ger förstås inte i sig upphov till någon vidare analytiskt intressant uppsats. De kan emellertid 

                                                           
34 Ett fenomen Rajewsky betecknar ’medial transposition’ alternativt ’medial transformation’. Irina Rajewsky, 

“Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality”, i Intermediality: 

History and Theory of the Arts, Literature and Technologies 2005:6, s. 43-64, s. 51; Irina Rajewsky, ”Border 

Talks: The Problematic Status of Media Borders in the Current Debate about Intermediality”, Media Borders, 

Multimodality and Intermediality, red. Lars Elleström (Basingstoke 2010), s. 55. Samma företeelse benämner 

Wolf ’intermedial överföring’, vilket är en underkategori till vad han kallar den ’utomkompositionella 

intermedialiteten’. Se: Werner Wolf, ”Musikalisering av litterär berättelse”, Intermedialitet: ord, bild och ton i 

samspel, red. Hans Lund (Lund 2002), s. 204. Hos Elleström faller fenomenet under den något bredare termen 

’transmediation’. Lars Elleström, Media Transformation: The Transfer of Media Characteristics Among Media 

(Houndsmill, Basingstoke och Hampshire 2014), s. 11-35. 
35 Vad som i så all undersöks är med Rajewskys terminologi en ’media combination’. Rajewsky (2005), s. 51-52; 

Rajewsky (2010), s. 55. Wolf kallar detta i sin tur för en ”öppen inomkompositionell intermedialitet”. Wolf 

(2002), s. 204-207.; Wolf (1999), s. 50. 
36 I Frukt förekommer dock fem fotografier, och en av dessa kommer ha en viss betydelse för analysen. Men mitt 

huvudsakliga fokus är otvetydigt på den språkliga representationen. 
37 Rajewsky (2005), s. 52; Rajewsky (2010), s. 55; Wolf (2002), s. 205. Elleströms term för detta, även om han 

delvis går i polemik mot Wolf och Rajewsky, är ’media representation’. Elleström (2014), s. 11-35. Se också 

Elleström (2010) s. 34-35 för en vidare problematisering av gränsdragningen mellan de intermediala fenomenen 

överföring och imitation. 
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ha en stödjande eller aktiverande funktion i det att de uppmuntrar läsaren till att upptäcka 

implicita referenser, det vill säga imitationer av det andra mediet. Imitationernas implicita 

natur medför att de med nödvändighet är i större behov av analys och tolkning, och är därmed 

vad som står i fokus för denna uppsats.38 

Imiterar, framkallar, efterliknar Asklunds och Kjellgrens prosa (den sovjetiska) filmen? I 

vilken utsträckning? Med vilka medel? Det är de centrala frågorna jag i förestående studie ska 

reflektera kring. En term jag kommer att göra bruk av, och som redan nämnts vid ett par 

tillfällen, är ’filmiserad’, som i min förståelse av begreppet helt enkelt är en pragmatisk och 

mediespecifik synonym till de imitationer jag beskrivit ovan.39 Som bekant är jag dock inte 

endast ute efter att påvisa filmiserade drag i generell mening, utan ämnar läsa romanerna mot 

montagefilmen specifikt. Rajewsky, Seed och Elleström ger alla stöd för att pröva en sådan 

genrespecifik läsart.40 Det innebär å andra sidan inte att filmtematiseringar och -imitationer av 

generell art kommer att ignoreras eller för den delen helt och fullt går att särskilja från de 

specifika instanserna. I det avseendet är min blick dialektisk. 

En standardproblematisering när det kommer till intermediala referenser är att man bör 

akta sig för alltför ytliga sammankopplingar medier emellan. Den implicita närvaron av det 

sekundära mediet måste, som Wolf uttrycker det, vara ”genuine” och ”convincingly 

identifiable”.41 Wolfs och andras utsagor i det här sammanhanget är som synes nästan 

komiskt oprecisa, men jag tror att de är så  delvis av nödvändighet. Att schematiskt formulera 

hur och när imitationer uppstår är knappast möjligt; förekomsten av dessa är som Elleström 

uttrycker det ”[u]ltimately […] a question of hermeneutics”, det vill säga måste uppstå och 

                                                           
38 För resonemang kring distinktionen tematisering/imitation, se: Wolf (1999), s. 44-45 och Rajewsky (2005), s. 

52-53. Elleström gör inte bruk av dessa termer men gör ändå en liknande distinktion när han skriver att ”[a] 

media product may refer to […], may suggest, allude to, or hint at another medium [så långt motsvarande 

imitationen], [or] it may mention or name […] quote, cite, or comment on another medium [motsvarande 

tematiseringen]. Elleström (2014), s. 28 [kursiv i originalet]. Det är viktigt att notera att distinktionen 

tematisering/imitation, i likhet med de flesta begreppspar, stundtals är flytande, och mer eller mindre alltid 

samspelar. Som pragmatisk utgångspunkt för min studie är distinktionen emellertid fruktbar. 
39 Termen är övertagen, eller snarare traderad, från Wolfs ’musikalisering’, och har bland annat använts av 

Anders Ohlsson.  
40 Rajewsky skriver att man kan pröva metoden mot ”a specific medial subsystem (such as a certain film genre)”. 

Rajewsky (2005), s. 53 (min kursivering). Seed skriver som motivering för sina genrespecifika läsningar att 

“[t]he cinema was not a stable or single entity”. Seed, s. 5. Se också Elleströms diskussion om genre, vilket han i 

likhet med Rajewsky benämner ”submedium”. Lars Elleström, Visuell ikonicitet i lyrik: en intermedial och 

semiotisk undersökning med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal (Hedemora 2011), s. 37. 
41 Wolf (1999), s. 36, s. 37. Wolf skriver vidare att ”the claim that a literary text is [intermedially referred to] 

should be made with extreme caution”. Wolf (1999), s. 71.  Hans Lund skriver å sin sida att det inte får “bli ett 

mål i sig” att söka efter analogier konstarter eller medier emellan. Lund, “Medier i samspel”, Intermedialitet: 

ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund (Lund 2002), s 16. Se också Ohlsson, s. 55. 
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formuleras i och med läsningen av varje enskilt verk.42 Innan analysen kan ta vid finns det 

emellertid en rad teoretiska begrepp, implikationer och distinktioner att ta ställning till. 

En grundläggande distinktion är den mellan intermedialitet och transmedialitet. Jag 

övertar Rajewskys uppfattning av dessa termer, i vilken transmedialitet betecknar att estetiska 

och diskursiva fenomen, exempelvis narrativa grepp eller en konstnärlig strömning som 

futurism, kan förekomma över mediegränserna: i film, litteratur, bildkonst och så vidare. Den 

intermediala dimensionen innebär å sin sida att varje sådant gränsöverskridande fenomen – i 

och med skiftet av representationsform – med nödvändighet realiseras med ett mediespecifikt 

uttryck.43 Jag tror det är viktigt att i analysen hålla båda dessa bollar i luften, det vill säga att 

såväl diskutera vilka fenomen som transmedieras som resonera kring vilka specifika uttryck 

dessa tar sig i den språkliga representationen. 

Annorlunda uttryckt belyser distinktionen mellan inter- och transmedialitet vikten av att ta 

hänsyn till olika mediers likheter respektive skillnader. Om inga likheter existerade mellan 

medier, utan de tvärtom var distinkt åtskilda från varandra i alla avseenden, vore naturligtvis 

ingen transmediering möjlig. Och omvänt: om inga mediala skiljelinjer upprättas, om 

medvetenheten kring mediers specificitet saknas, blir det intermediala studiet enligt min 

uppfattning föga intressant. När det gäller filmen och prosan har det genom teorihistorien 

funnits strömningar som argumenterat för såväl mediernas kongruens som distinkta åtskillnad 

– vad Christer Johansson benämner den monolitiska respektive dikotomiska tendensen.44 I 

den senare strömningen, med rötter i antikens poetik, påförs filmen (liksom fotografiet och 

dramat) termer som perceptuellt, mimesis, omedelbarhet och ikonicitet; medan begrepps-

lighet, diegesis, mediering och konventionalitet appliceras till prosan.45 Forskarna i den förra 

strömningen menar istället att filmens och litteraturens tecken fungerar på samma sätt; 

antingen tillämpas, som vissa strukturalistiska narratologer haft för vana att göra, en 

lingvistisk begreppsapparat även på filmmediet (i ett försök att beskriva filmens 

’grammatik’), eller så diskuteras prosan i bild- och filmtermer som synvinkel, fokalisering 

                                                           
42 Lars Elleström, “The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations”, Media 

Borders, Multimodality and Intermediality, red. Lars Elleström (Basingstoke 2010), s. 34. Vidare skriver 

Elleström att frågan om överföringen av mediala karakteristika ”may be treated systematically only to a certain 

extent because [… it is] frequently the result of complex interpretative practices and advanced 

contextualisation”. Elleström (2014), s. 37. 
43 Rajewsky (2005), s. 46. Se även: Johansson, s. 10. 
44 Ryan ser två liknande tendenser, vilka hon benämner ”media blindness” respektive ”radical relativism”. 

Marie-Laure Ryan, ”Introduction”, Narrative across Media: The Languages of Storytelling, red. Marie-Laure 

Ryan (Lincoln 2004) s. 34. 
45 Teoretiker som G. E. Lessing, George Bluestone och Brian McFarlane tillhör denna skola. Johansson, s. 30-

36. 
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och kameraöga.46 I likhet med min uppfattning finns idag emellertid en bred teoretisk enighet 

om att hänsynstagandet till mediers såväl likheter som skillnader är ett villkor för ett fruktbart 

intermedialt studium. Lars Elleström uttrycker sig representativt: ”Media […] are both 

different and similar, and intermediality must be understood as a bridge between medial 

differences that is founded on medial similarities.”47 

Tonvikten vid likheter och skillnader för med nödvändighet med sig behovet av en 

nyanserad mediedefinition som klarar av att hantera både mediers specificitet och släktskap. 

Jay Bolter och Richard Grusin presenterar i sin inflytelserika studie Remediation (1999) en 

kort och kärnfull definition: ”a medium is that which remediates”.48 Bolter och Grusin visar 

på hur gamla och nya medier inte alls verkar isolerade från varandra, utan tvärtom 

approprierar varandras egenskaper i en ständig dialektisk process – en växelverkan de kallar 

’remediering’.49 Deras undersökning undergräver därmed den problematiska dikotomiska 

tendensen, men deras hybridiserande mediesyn osynliggör också till viss del skillnader medier 

emellan, och blir för mina avsikter väl undflyende.50 Detsamma går att säga om Wolfs uttalat 

breda syn på medier som ”conventionally distinct means of communication [… transmitting] 

cultural ’messages’”.51 För det första inbillar jag mig att ett mediums så kallade ’distinkta 

kommunikationsmedel’ inte alltid är fullt lika enkelt att urskilja från andra mediers som Wolf 

får det att låta som.52 För det andra riskerar betoningen på att mediegränser uppkommer som 

ett resultat av konventioner, vilket bara är delvis sant, skapa en bristande semiotisk känslighet 

i det intermediala studiet. 

                                                           
46 Gérard Genette, Christian Metz och Umberto Eco är exempel på teoretiker som praktiserat den förra 

diskursen; Norman Friedman och Lars-Åke Skalin den senare. Johansson, s. 36-39. 
47 Elleström (2010), s. 12. Flera tongivande intermediala teoretiker delar som sagt Elleströms uppfattning. David 

Herman skriver att ”different media exploit a common stock of narrative design principles, but they exploit them 

in different, media specific ways”, Herman, ”Toward a Transmedial Narratology”, Narrative across Media: The 

Languages of Storytelling, red. Marie-Laure Ryan (Lincoln 2004), s. 51.; Jan-Noël Thon menar att “the dual 

perspective”, det vill säga att se transmediala överföringar “while at the same time acknowledging their medium-

specific realization”, är helt avgörande för transmedial narratologi., Thon, ”Subjectivity across Media: 

Transmedial Strategies of Subjective Representation”, Storyworlds across Media: Toward a Media-Conscius 

Narratology, red. Marie-Laure Ryan och Jan-Noël Thon (Lincoln 2014), s. 92; Johansson kungör i inledningen 

av sin avhandling om intermediala fenomen att ”framställningen kretsar hela tiden kring likheter och skillnader 

mellan fiktionsprosa och fiktionsfilm och de möjligheter och begränsningar deras respektive mediala resurser 

innebär”. Johansson, s. 11. Se också Ryan (2004), s. 34 och Elleström (2014), s. 3. 
48 Jay David Bolter och Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (Cambridge 1999), s. 65. 
49 Bolter och Grusin, s. 48, 50, 55. Även om författarna fokuserar på digitala medier framhåller de att 

remedieringsprocessen ”dates back at least to the Renaissance”. Se: s. 21. Notera också att den intermediala 

referensen är att betrakta som en typ av remediering i snävare mening – i Bolter och Grusins användning är det 

dock en heterogen, överordnad kategori. Se Rajewsky (2005), s. 59-61. 
50 Elleström ser liknande problem hos Bolter & Grusin, vars mediedefinition han anser vara ”acutely vague”. 

Elleström (2014), s. 7. 
51 Wolf (1999), s. 35. 
52 Elleström inbillar sig något liknande. Elleström (2014), s. 8. 
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W. J. T. Mitchells kungörelse om att ”all media are mixed media” har liksom Bolter och 

Grusins maxim haft stort inflytande.53 Via medieteoretikern Marshall McLuhan, som 

undersökt olika mediers aktivering av sinnena, och Charles S. Peirces teckentriad 

(konventionellt tecken, index och ikon) konstruerar Mitchell en modell som tar hänsyn till 

både kognition och semiotik, och menar att alla medier består av en blandning på den sinnes-

semiotiska skalan (’sensory-semiotic ratio’). Detta ska inte missförstås som att Mitchell avser 

en mediekonvergens i absolut mening; istället menar han att blandningen för varje medium är 

av ett unikt slag, och därmed utgör hänsynen till likheter och skillnader själva utgångspunkten 

för hans medietaxonomi.54 

 Elleström speglar Mitchells syn när han hävdar att ”[a]ll media are mixed in different 

ways”.55 Vad som skiljer de båda åt är Elleströms mer utvidgade begreppsapparat, som bland 

annat innefattar fyra ’modaliteter’ att jämföra med Mitchells två (även om den senare inte gör 

bruk av termen): till den semiotiska och sensoriella modaliteten tillförs den materiella samt 

den spatiotemporala. Den materiella modaliteten rör mediers fysiska gränssnitt (’interface’); 

den sensoriella berör, som hos Mitchell, i vilken utsträckning de olika sinnena aktiveras i 

perceptionen av medier; den spatiotemporala behandlar mediers skiftande förmåga att 

representera tid och rum; och den semiotiska handlar om mediers meningsskapande utifrån, 

återigen i likhet med Mitchell, dess bruk av konventionella, indexikaliska och ikoniska 

tecken.56 Alla medier inbegriper dessa fyra modaliteter, menar Elleström, men modaliteternas 

modi (’modes’) – exempelvis Peirces teckenfunktioner i den semiotiska modaliteten eller de 

fem sinnena i den sensoriella – är mer eller mindre dominanta och relaterar till varandra på 

olika sätt i olika medier.57 

Vidare är en annan central distinktion för Elleström den mellan basmedier och 

kvalificerade medier – en uppdelning som till skillnad från bland annat Wolfs mediesyn bidrar 

med en nödvändig åtskillnad mellan medier och konstarter. Basmedier är mediala fenomen 

som i första hand identifieras genom sina modaliteter, exempelvis stillbild, rörlig bild eller 

ikoniskt kroppsframförande. Kvalificerade medier består av ett eller flera basmedier, men 

                                                           
53 W.J.T. Mitchell, “There are No Visual Media”, MediaArtHistories, red. Oliver Grau (Cambridge 2007) s. 399 

(kursiv i originalet). 
54 Mitchell, s. 399-404. 
55 Elleström (2010), s.24. En annan som följer i Mitchells teoretiska fotspår är Jørgen Bruhn, som med termen 

heteromedialitet upprepar att alla medier och texter är a priori ’blandade’: ”Mixedness characterizes all 

medialities and all specific texts”.  Jørgen Bruhn, The Intermediality of Narrative Literature (London 2016), s. 

15. 
56 Ibid., s. 17-22. Se även: Elleström (2014), s. 37-39. 
57 Elleström (2010), s. 24, s. 16. 
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måste även förstås utifrån historiska, kulturella och konventionella aspekter.58 Inom denna 

kategori ryms således konstformer, exempelvis fotografi (som består av basmediet stillbild), 

film och teater (som bland annat innefattar basmediet rörlig bild respektive ikoniskt 

kroppsframförande).59 Om film är ett kvalificerat medium så kan den specifika genren 

sovjetisk montagefilm förstås som en kategori medieuttryck som gör bruk av kvalificerande 

aspekter i en än snävare mening – en åtskillnad som med Elleströms terminologi kan 

formuleras ’operationella’ respektive ’kontextuella’ kvalificerande aspekter.60 När jag talar 

om att Asklunds och Kjellgrens prosa intermedialt refererar till montagefilmen menar jag 

således att detta potentiellt kan ske på tre nivåer: som imitation av basmedier (i synnerhet 

rörlig bild), av det kvalificerade mediet film samt av den specifika genren sovjetisk 

montagefilm med dess särskilda kontextuellt kvalificerande aspekter (vilka jag presenterar i 

avsnitt 1.4.). 

Elleströms modell och distinktioner är mycket behjälpliga att ha med sig i resten av 

studien, och kan förhoppningsvis bidra med en nödvändig semiotisk konkretion till 

diskussionerna om Asklunds och Kjellgrens romaner som ’filmiserade’. Den materiella 

modaliteten kommer inte att aktualiseras i analysen; däremot kommer resonemang föras kring 

både den spatiotemporala och sensoriella modaliteten. Störst vikt kommer dock av naturliga 

skäl att läggas vid den semiotiska modaliteten, eftersom denna dels är att betrakta som den 

mest komplexa modaliteten i det att den kan sägas inkludera de andra tre; dels för att mitt 

specifika jämförelsestudium inbjuder till ett sådant perspektiv.61 

Jag ser ingen mening i att här ha en lång teoretisk genomgång som listar skiljepunkter 

mellan prosan och filmen i förhållande till de olika modaliteterna; dessa bör, anser jag, i hög 

grad få växa fram under uppsatsens gång i takt med att de litterära exemplen aktualiserar olika 

teoretiska infallsvinklar.62 En sak vill jag däremot särskilt diskutera redan nu, gällande den 

semiotiska modaliteten. Nämligen litterär ikonicitet. 

 

                                                           
58 En förståelse som liknar Elleströms distinktion mellan basmedier och kvalificerade medier står Ryan för, som 

skiljer mellan mediers semiotiska och kulturella dimension. Marie-Laure Ryan (2014), ”Story/Worlds/Media: 

Tuning the Instruments of a Media-Conscious Narratology”, Storyworlds across Media: Toward a Media-

Conscius Narratology, red. Marie-Laure Ryan och Jan-Noël Thon (Lincoln 2014), s. 29-30. 
59 Elleström (2010), s. 27. 
60 ”Kvalificerade mediers kvaliteter blir så att säga ännu mer kvalificerade när genreaspekter kommer med i 

bilden.” Elleström (2011), s. 37. För distinktionen operationella och kontextuella kvalificerande aspekter, se: 

Elleström (2010), s. 35 och Elleström (2014), s. 24-25. 
61 Den semiotiska modaliteten “can be said to include, or at least be based on, the other three. It is hence the most 

complex modality”. Elleström (2010), s. 17. 
62 Ett förfarande som även motiveras av uppsatsens ramar. Om man exempelvis betänker att Christer Johansson i 

sin avhandling på 450 sidor genomför ett teoretiskt studium om vad som karakteriserar prosan respektive filmen, 

inser man att en fullständig sådan genomgång givetvis inte är möjlig här. 
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1.3.1. Litterär ikonicitet 

Jag har redan vid ett par tillfällen omnämnt Peirces klassiska teckentriad, vilken det nu blivit 

hög tid att titta närmare på. Den mer än sekelgamla distinktionen mellan konventionellt 

tecken, index och ikon är fortsatt helt central för en grundläggande förståelse av språklig – 

och sedan länge även icke-språklig – representation.63 Det konventionella tecknet är med 

Saussures terminologi godtyckligt eller omotiverat, det vill säga relationen mellan uttryck och 

innehåll är fullt ut baserat på inlärda regler. Av att det konventionella tecknet är omotiverat 

följer att dess meningsskapande kan beskrivas som begreppsligt; med andra ord finns det 

mellan tecknet ’träd’ och trädet i verkligheten (’referenten’) en förmedlande länk, nämligen 

idén om trädet: ”ordet betecknar (tinget) genom medierande begrepp”.64 Indexikaliska och 

ikoniska tecken är däremot att betrakta som motiverade. Index är tecken vars uttryck och 

innehåll är relaterade genom samband, antingen via närhet (så kallad ’kontiguitet’) eller 

del/helhetsrelationer (’faktoralitet’); ikoniska tecken karakteriseras å sin sida av att uttrycket 

liknar eller har gemensamma egenskaper som innehållet.65 

I traditionell lingvistik har synen på språket som i stort sett helt begränsat till begreppsligt 

meningsskapande – det vill säga uppbyggt av det konventionella tecknets struktur – varit 

dominerande. Ikonicitet har ansetts förekomma endast i undantagsfall, begränsad till 

onomatopoetiska uttryck (tecknen ’voff’ och ’mjau’ imiterar ljudet från en hund respektive 

katt).66 Denna syn har emellertid ifrågasatts alltmer, och undersökningar kring språklig 

ikonicitet är numera ett populärt forskningsområde.67 Det vore samtidigt ett stort misstag att 

bortse från det obestridliga faktum att språklig representation trots allt domineras av 

konventionalitet, det vill säga att dess betydelse är underkastad ”[språkets] system av generell 

mening”.68 Likaledes är det ikoniska tecknet den grundläggande förutsättningen för 

                                                           
63 I Peirces terminologi benämns det konventionella tecknet ”symbol”. Se: Charles S. Peirce, ”Logic as Semiotic: 

The Theory of Signs”, Semiotics: An Introductory Anthology, red. Robert Innis (Bloomington 1985), s. 4-23. 

Eftersom “symbol” konnoterar till både en bred konstnärlig strömning (symbolismen) och till tropen symbol har 

hans efterföljare emellertid föredragit ”konventionellt tecken”. Se t.ex. Göran Sonesson, Bildbetydelser: 

inledning till bildsemiotiken som vetenskap (Lund 1992), s. 30. 
64 Citatet är en traderad maxim, i original på latin – ”vox significat [rem] mediantibus conceptibus” – och här i 

Johanssons översättning på s. 55. Se också: John Lyons, Semantics: Volume 1 (Cambridge, London, New York, 

Melbourne 1977), s. 96. Med Peirces terminologi benämns detta medierande begrepp ”interpretant”. Notera 

vidare att Saussure till skillnad från Peirce utesluter referenten i sin teckenmodell. 
65 Sonesson, s. 126-127, 171, 136-137; Johansson, s. 145; Peirce, s. 8. Notera att faktoraliteten inte är Peirce 

term, utan Sonessons utveckling av det indexikaliska tecknet. 
66 Johansson, s. 178; Max Nänny, “Iconicity in Literature”, Word & Image (1986:3), s. 199. 
67 Vilket inte minst bokserien Iconicity in Language and Literature vittnar om, med ett tiotal titlar sedan 1999, 

bland annat Form Miming Meaning: Iconicity in Language and Literature, red. Max Nänny och Olga Fischer 

(Philadelphia 1999), The Motivated Sign, red. Olga Fischer och Max Nänny (Philadelphia 2001) och From Sign 

to Signing, red. Wolfgang G. Müller och Olga Fischer (Philadelphia 2003). 
68 Johansson, s. 62. 
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filmmediets, liksom andra bildmediers, meningsskapande.69 Med Elleströms språkbruk är 

filmens dominanta modi i den semiotiska modaliteten tveklöst det ikoniska tecknet; medan 

det konventionella tecknet är prosans dito.70 Just detta faktum gör emellertid att språklig 

ikonicitet kan vara av särskilt intresse i ett intermedialt studium som mitt. En text som via 

ikonicitet gör närmanden till filmmediets relation av modi (det vill säga till dess semiotiska 

beståndsdelar och proportioner) kan potentiellt hos läsaren frambringa, med Wolfs ord, det 

andra mediet ”as an imaginary presence”.71 Som jag snart ska utveckla gör dock inte en rent 

kvantitativ bedömning någon nytta: förekomsten av ikonicitet innebär givetvis inte per 

definition ett närmande till filmmediet utan måste tolkas och analyseras utifrån sin specifika 

kontext. 

 

Teoretiker skiljer vanligen mellan tre olika typer av ikonicitet, vilka är övertagna från Peirce: 

’bilden’ eller enkel ikonicitet, diagrammatisk ikonicitet och metaforisk ikonicitet. Enkel 

ikonicitet karakteriseras, med Max Nännys formulering, av en ’ett till ett-relation’ mellan 

uttryck och innehåll; med andra ord är det uttryckets form som ger direkt upphov till 

meningsskapandet.72 Det är i denna första kategori som onomatopoetiska uttryck kvalar in. 

Vidare är standardexemplet för den metaforiska ikonen (den analoga) termometern, vars 

visares höjd betecknar temperaturens ”höjd”. Likaledes kan även språkliga metaforer 

betraktas som ikoner. I båda fallen representeras vad Peirce benämner en ’parallellism’ och 

innebär för tolkningsakten, med Johansens språkbruk, ett slags översättning mellan två 

erfarenhetsdomäner.73 

Det som emellertid i första hand gett upphov till det ökade akademiska intresset för 

språklig ikonicitet, och vad som är mest angeläget för min studie, är den så kallade 

diagrammatiska ikoniciteten. Medan den enkla ikonen upprättar en omedelbar 

överensstämmelse mellan utryck och innehåll, uppstår likheten hos diagrammet på relationell 

eller strukturell grund. I visuell representation är typexemplet kartan, vars delar relationellt 

svarar mot det verkliga geografiska område som representeras. På samma sätt motsvarar 

                                                           
69 Se: Johansson, s. 149-162. 
70 ”In most written texts, the symbolic sign functions […] dominate the signification process” och “all kinds of 

visual images […] are generally dominated by iconic signs”. Elleström (2010), s. 23. 
71 Werner Wolf, ”Intermedal iconicity in fiction: Tema con variazioni”, From Sign to Signing, red. Wolfgang G. 

Müller och Olga Fischer (Philadelphia 2003), s. 40. 
72 Nänny (1986), s. 199; Max Nänny, “Introduction: Iconicity as a Creative Force in Language Use”, Form 

Miming Meaning: Iconicity in Language and Literature, red. Max Nänny och Olga Fischer (Philadelphia 1999), 

s. xxii-xxiii; Johansson, s. 147; Peirce, s. 10. 
73 Peirce, s. 10; Jørgen Dines Johansen, ”Iconicity in literature”, Semiotica: Journal of the international 

association for semiotic studies (1996:1-2), s. 41; Johansson, s. 147. 
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sekventialiteten i frasen ”veni, vedi, vici” (”jag kom, jag såg, jag segrade”), som Roman 

Jakobson var först med att konstatera, det representerade händeleförloppets ordning.74  

Diagrammet är en bred kategori som potentiellt kan involvera en mängd olika fenomen. 

Jag betonar potentiellt eftersom litteraturens ikoniska kvalitéer är, som Nänny konstaterar, att 

betrakta som latenta möjligheter vilka endast ”[will] appear if the meaning of the textual 

passage is compatible with them”.75 Det ikoniska tecknet framträder med andra ord alltid i 

kontakt med läsaren, och är således beroende av dennes tolkningsakt på semantiska eller 

kontextuella grunder.76 Det finns därför, menar jag, anledning att som Elleström skilja mellan 

stark och svag ikonicitet, vilket så att säga inrättar en skala över hur mycket kognitivt arbete 

som krävs av läsaren för att den latenta ikoniciteten ska framträda.77 När berättarjaget i 

Asklunds Frukt, som är författare, drabbas av skrivkramp förmedlar han det via en, i mina 

ögon, stark diagrammatisk ikonicitet. 

 
Jag lägger händerna över skrivmaskinens tangentbord […] Denna maskin. Dessa tangenter. Jag 

tar bort händerna från dem och tittar ner. Där står de i en skön röra, tre rader, så här: 

 

Q W E R T Y U  I O  P 

A  S D  F G  H  J  K  L 

Z X C V B N M Å Ä Ö 

 

Av dessa tjugonio bokstäver skall jag sätta ihop ord, meningar, sidor, böcker. Det är ju löjligt!78 

 

Genom explicita och upprepade semantiska pekare (”skrivmaskinens tangentbord”, ”Dessa 

tangenter”, ”Där står de i en skön röra, tre rader, så här:”) blir det tämligen uppenbart att de 

efterföljande versaliserade bokstäverna motsvarar relationen mellan skrivmaskinens 

tangenter. Jag skulle gå så långt som till att påstå att detta är ett exempel som gränsar till den 

enkla ikoniciteten, eftersom de 29 normalt konventionella bokstäverna här kan sägas bilda om 

inte en bild så åtminstone ett mönster som har gemensamma kvalitéer med skrivmaskinen. 

Klassificeringen är i det här exemplet förvisso inte avgörande, men illustrerar hur 

                                                           
74 Jakobson, Selected Writings II: Word and Language (Mouton 1971), s. 350; Peirce, s. 10; Nänny (1986), s. 

199; Nänny, “Introduction” (1999), s. xxiii; Johansson, s. 147. 
75 Nänny (1986), s. 199. Notera dock att denna latens avser den litterära ikoniciteten; det finns skäl att ha med 

sig en distinktion mellan denna typ av ikonicitet och den strukturella diagrammatiska ikonicitet som Jakobson 

och andra påvisat i språksystemet som sådant; inte minst vad gäller den diagrammatiska sekventialiteten jag 

nämnde ovan, som måste betraktas som obligatorisk snarare än latent. Se: Jakobson (1971). 
76 Nänny, “Alphabetic Letters as Icons in Literary Texts”, Form Miming Meaning: Iconicity in Language and 

Literature, red. Max Nänny och Olga Fischer (Philadelphia 1999), s. 174; Nänny (1986), s. 200. 
77 Elleström, “Spatiotemporal Aspects of Iconicity”, Iconic Investigations, red. Lars Elleström, Olga Fischer och 

Christina Ljungberg (Amsterdam och Philadelphia 2013), s. 105. 
78 Erik Asklund, Frukt (Stockholm 1932), s. 28-29. 
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kategorierna stundtals flyter in i varandra.79 Som redan nämnts framträder dock långt ifrån all 

diagrammatisk ikonicitet lika omedelbart, men kan för den skull ändå, menar jag, vara minst 

lika intressant att analysera. Syftet med den här studien är som bekant att försöka avtäcka 

tidigare förbisedda betydelseproduktioner i Asklunds och Kjellgrens prosa. Kanske kräver 

detta att man även tar sig an de så kallat svaga förekomsterna av ikonicitet; kort sagt att en 

större kognitiv ansträngning är nödvändig. 

För att inte hemfalla åt den monolitiska tendensen är det till sist viktigt, som en 

fortsättning på Nännys resonemang om den litterära ikonicitetens nödvändiga samspel med 

textens semantiska innehåll, att betona följande: språklig ikonicitet är till skilnad från filmens 

alltid förmedlad. Denna medieskillnad kan belysas med Sonessons distinktion mellan primära 

och sekundära ikoner.80 Den förra typen av ikon hör hemma i filmen, eftersom den så att säga 

föregår och upprättar teckenrelationen, det vill säga utgör själva grundförutsättningen för 

meningsskapandet. Prosaläsaren måste däremot innan ikoniciteten kan framträda, med 

Johanssons formulering, ”först känna de språkliga tecknens konventionella mening” – således 

är det här frågan om sekundära ikoner.81 Det här förhållandet blir kanske tydligast i 

diagrammen, men även när det gäller onomatopoetiska uttryck, åtminstone i den skrivna och 

tryckta texten, måste läsaren i någon mån gå vägen via det konventionella språket.82 (Det 

förklarar ju för övrigt varför ljudhärmande uttryck kan skilja sig åt på olika språk.) Egentligen 

är denna avslutande accentuering av medieskillnader att betrakta som en upprepning av vad 

som tidigare formulerats med andra ord. Alltså att filmmediet naturligtvis aldrig i egentlig 

mening kan framträda i en litterär text, utan endast implicit framkallas.83 Det är alltid frågan 

om efterlikning och imitation, och de konventionella tecknens mediering är alltid 

nödvändigtvis en faktor. 

  

                                                           
79 Figurdiktens olika skepnader illustrerar denna flytning. Ta till exempel Apollinaires dikt ”Det regnar”, vars 

meningar löper vertikalt och lätt diagonalt längs boksidan och på så sätt illustrerar ett skyfall. Är detta att 

betrakta som en enkel eller diagrammatisk ikonicitet? 
80 Sonesson, s. 136-141. 
81 Johansson, s. 186; Se också: Johansson, s. 155-162, s. 184-189. 
82 Johansson, s. 186. Vad gäller “den skrivna och tryckta texten” avser jag alltså, för att prata med Elleström, att 

det rör sig om litteratur realiserad i det tekniska mediet bok. Elleström (2010), s. 23. 
83 Se t.ex. Wolf (2003), s. 347: ”intermedial iconicity can never really present the medium referred to”. 
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1.4. Sovjetisk montagefilm: Eisenstein och Vertov 

 

[M]ontage is not an idea composed of successive shots stuck together  

but an idea that derives from the collision of two shots that are independent of one another.  

Sergej Eisenstein84  

 

Vad betecknar då den sovjetiska montagefilmen? Det behöver knappast nämnas att det inte 

finns utrymme att diskutera alla infallsvinklar till denna brett omskrivna strömning. 

Ambitionen är i detta avsnitt att introducera läsaren för de centrala aspekterna och, 

naturligtvis, fördjupa de delar som har särskild aktualitet för min uppsats. Således kommer jag 

röra mig från det generella till det specifika: till att börja med försöka ringa in montagefilmens 

övergripande formella och tematiska karakteristika, och sedan övergå till att diskutera ett par 

av Eisensteins och Vertovs viktigaste teoretiska begrepp – den förras dialektiska montage, och 

den senares ’kino-eye’ och skarvteori (’theory of intervals’). Jag utelämnar medvetet 

Pudovkins teorier, dels för att dessa haft mindre inflytande än hans kollegors skrifter, dels för 

att Pudovkins centrala tankar till mångt och mycket tangeras av Eisenstein. Notera vidare att 

enstaka teoretiska detaljer relaterade till montagefilmen inkorporeras först i analysavsnitten – 

på så sätt blir framställningen smidigare. 

Sovjetisk montagefilm var en avantgardistisk stumfilmsrörelse under 1920-talet, som ofta 

sammankopplas med futurism, konstruktivism och marxistisk dialektik.85 Montage, det vill 

säga att kombinera tagningar/filmklipp (’film shots’), är givetvis inte en teknik uppfunnen av 

eller praktiserad endast av sovjetiska filmskapare. Snarare kan montaget sägas vara en av 

filmmediets hörnstenar, i princip lika oundgänglig som själva de rörliga bilderna. Det är 

istället hur montaget kommer till användning som särskiljer de sovjetiska filmskaparna. 

Medan samtida hollywoodregissörer använde, och än idag använder, montaget i första hand 

som ett narrativt hjälpmedel – vilket brukar benämnas det ’osynliga’ berättandet eller 

’kontinuitetsklippning’86 – hade Eisenstein, Vertov och de andra radikalt annorlunda avsikter. 

                                                           
84 Sergej Eisenstein, “The Dramaturgy of Film Form” (1929), Writings, 1922-1934: Sergei Eisenstein. Selected 

Works, Volume 1, red. och övers. Richard Taylor (London 1988), s. 163. 
85 Futurismen och den marxistiska dialektiken finns det skäl att återkomma till i brödtexten. Vad gäller 

kopplingen till konstruktivism, dvs. den konstriktning som betraktar konstnären som ingenjör, kan noteras att det 

ryska ordet montazh förutom filmtekniken även betecknar maskinmontering. Denna sekundära betydelse 

överfördes till såväl Eisensteins som Vertovs syn på filmskapande: ”Film production became like factory 

production, the assembly of a whole out of pieces trimmed to fit”. David Bordwell, The Cinema of Eisenstein 

(Cambridge 1993), s. 120-122; se även Vlada Petrić, Constructivism in Film: The Man with the Movie Camera. 

A Cinematic Analysis (Cambridge 1987) ,s. 5-13 och Annette Michelson, ”Introduction”, Kino-eye: The Writings 

of Dziga Vertov, red. Annette Michelson, övers. Kevin O’Brien (Berkeley 1984), s. xxv. 
86 Se tex.:David Bordwell, Narration in the Fiction Film (Madison: The University of Wisconsin Press, 1985), 9. 
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Den mest frapperande skillnaden är troligen frekvensen.87 Amerikanska stumfilmer från 

denna period hade en genomsnittlig tagningslängd (’average shot length’) på mellan fem och 

sex sekunder; Eisensteins 1920-talsfilmer varierade å sin sida från häpnadsväckande 2–2,8 

sekunder, och tagningarna i Vertovs Mannen med filmkameran snittade 2,3 sekunder.88 En 

stor skillnad, som i realiteten blir än större om man på nytt betänker hollywoodfilmens 

’osynliga’ berättande (där ambitionen är att åskådaren inte ska upptäcka klippen mellan 

tagningarna) och ställer detta mot vad man kan kalla montagefilmens brechtianska 

distanseringsdimension.89 Blott själva intensiteten i klippningen bör ha haft denna effekt på 

samtidens biopublik, som knappast var van vid ett sådant förfarande. Lägg därtill de 

genomgående reflexiva, och därmed illusionsbrytande, dragen i Mannen med filmkameran, 

samt Eisensteins bruk av icke-diegetiska inskott, som jag snart återkommer till.90 

De distanserande inslagen bör betraktas som både del av en modernistisk filmpoetik, och, 

likt Brechts eget motiv, som ett sätt att aktivera åskådaren. Om det rasande tempot är 

montagefilmens utmärkande formella kännetecken, är hyllandet av det post-revolutionära 

kommunistiska samhällsbygget nämligen det tematiska särdraget.91 Här finns det skillnader 

mellan Eisenstein och Vertov. Den förra är tveklöst mer explicit i detta avseende genom 

revolutionsromantiska filmer som Pansarkryssaren Potemkin, som skildrar besättningens 

myteri på ett tsarryskt örlogsfartyg, och Dagar som skakat världen, en dramatisering av 

revolutionen 1917. Som Vlada Petrić konstaterat är Vertov betydligt mer subtil vid de 

tillfällen han tar sig an sociala frågor.92 Däremot får Mannen med filmkameran, med sin sällan 

                                                           
87 ”the speed of the cutting” utgör enligt Bordwell ”the salient quality of Soviet montage”. Bordwell (1985), s. 

249. 
88 För de två första uppgifterna, se: Bordwell (1993), s. 46 och Bordwell (1985), s. 238-239; för den tredje, se: 

Roger Ebert, ”Great movie: Man with a Movie Camera”, 1 juli 2009, http://www.rogerebert.com/reviews/great-

movie-man-with-a-movie-camera-1929 (kontrollerad 19 oktober 2016); Harte har också noterat att i en särskild 

sekvens i filmen, som löper en knapp minut, görs i genomsnitt otroliga tre klipp i sekunden, se s. 200. 
89 Även om de ryska formalisternas begrepp ‘främmandegöring’ (ostranenie), myntat av Viktor Sjklovskij i 

”Konsten som grepp” (1917), måhända är en mer adekvat (och mindre anakronistisk) referens i sammanhanget. 

Både Petrić och Bordwell gör kopplingar till Sjklovskij i deras diskussion om Vertovs respektive Eisensteins 

filmer. Se: Petrić, s. 117 och Bordwell (1993), s. 113-114, Bordwell (1985), s. 237. Jag ger företräde åt Brecht 

eftersom hans term har tydligare politiska konnotationer än Sjklovkijs strikt estetiska kategori. Därtill menar 

Bordwell att Brecht tog intryck av montagefilmen. Bordwell (1985), s. 270-271. 
90 Bordwell jämför i semiotiska termer filmstilen i den klassiska hollywoodfilmen med den 

’historiematerialistiska’ filmen (i vilken montagefilmen är central). Skillnaderna går att formulera som att de 

olika filmgenrerna har tillgång till och gör bruk av olika element på syntagm- och paradigmaxeln, det vill säga 

kombinerar och väljer utifrån en bank av stilgrepp eller konventioner: ”each narrational mode allows a range of 

paradigmatic options”. Bordwell (1985), s. 151. 
91 Till vilken del detta är resultatet av självständiga val är däremot oklart – de sovjetiska filmskaparna gjorde 

bokstavligt film i statens tjänst. Se t.ex. Bordwell (1993), s. 105-107. 
92 Petrić, s. 108-110. Vertov har dessutom själv påstått att den metod han kallar ”kino-eye”, som jag strax ska 

avhandla, bland mycket annat fungerar som ett slags medvetandegörande; ett motmedel mot det konventionella 

filmdramat vilket försätter åskådaren i ”a state of intoxication”. Se: Dziga Vertov, ”Kino-Eye” (1926), Kino-eye: 

The Writings of Dziga Vertov, red. Annette Michelson, övers. Kevin O’Brien (Berkeley 1984),  s. 63. 
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skådade lovsång till den moderna stadsbilden, sägas vara i linje med kommuniststatens 

modernitetssträvan (minns Lenins berömda matris om att kommunism är sovjetmakt plus 

elektrifiering).  

För att tydligare påvisa deras respektive särart ska jag nu presentera Vertovs och 

Eisensteins centrala teoretiska resonemang om filmmediet, och visa hur dessa gestaltar sig i 

deras filmer. I förlängningen kommer detta förhoppningsvis verka för en mer nyanserad 

analys av Kjellgrens och Asklunds prosa. 

 

Eisenstein är i sin syn på montaget djupt präglad av marxistisk dialektik och historie-

materialism. Man kan utan överdrift påstå att tankefiguren tes, antites, syntes utgör stommen 

för hur han tänker kring film under 1920-talet.93 Som epigrafen till detta kapitel visar anser 

han kollisionen, eller konflikten, mellan två av varandra oberoende eller till och med skenbart 

motsatta filmklipp, vara avgörande för filmens betydelseskapande. Genom en sådan kollision, 

menar Eisenstein, förmår filmskaparen skapa en högre mening, en ny idé – syntesen som 

uppkommer ur mötet mellan tesen och antitesen – vilken inte varit möjlig att få till stånd 

endast med hjälp av det enskilda filmklippet.94 Det är detta han benämner det dialektiska 

montaget. För att illustrera sin teori drar Eisenstein en parallell till det japanska skriftspråkets 

ideogram, bland vilka tecknet för ”hund” tillsammans med tecknet för ”mun” betecknar en 

tredje innebörd: ”skälla”.95 Denna tankefigur realiseras i Eisensteins filmer på en mängd olika 

sätt, men allra tydligast genom det så kallade icke-diegetiska inskottet.96 I en berömd scen 

mot slutet av Strejken kryssklipper Eisenstein arméns massaker på protesterande arbetare med 

en blodig oxslakt; effekten blir naturligtvis att det hänsynslösa övergreppet mot de 

försvarslösa arbetarna ytterligare betonas. Representationen av oxslakten är ett införlivande av 

bilder som är spatiotemporalt fristående från storyvärlden och verkar därigenom som ett slags 

kommentar till, eller metafor för, arméns massaker.97 Med andra ord kan man här tala om en 

                                                           
93 Signifikativt för detta är inte minst att Eisenstein i ”The Dramaturgy of Film Form”, hans kanske viktigaste 

teoretiska artikel vid den här tiden, inleds med en redogörelse om syntesen vilken uppstår ”from the opposition 

between thesis and antithesis”. Eisenstein, ”The Dramaturgy of Film Form” (1929), s. 161. 
94 Eisenstein, ”The Dramaturgy of Film Form” (1929), s. 163; Bordwell (1993), s. 126-127. 
95 Eisenstein 1929, s. 164; “Bortom filmbilden” (1929), övers. Håkan Lövgren,  Konst och film: D.1, texter före 

1970, red. Trond Lundemo (Stockholm 2004), s. 79; Bordwell (1993), s. 126. 
96 Som Rohdin noterat var Eisenstein varken först eller ensam med bruket av icke-diegetiskt inskott. Den tyska 

filmskaparen Fritz Lang, samtida med Eisenstein, är kanske det mest kända exemplet förutom Eisenstein. Men, 

fortsätter Rohdin, det var utan tvekan Eisenstein som experimenterade med och utvecklade greppet längst. Se 

Rohdin, s. 132, 262-265, 279-281. 
97 Bordwell (1993), s. 58-59; Johansson, s. 119. 
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medierad eller begreppslig aspekt av montagefilmen, där betydelsen ofta uppstår mellan, eller 

genom summan av, bilderna.98 

Eisenstein har själv beskrivit motivet bakom den ovan beskrivna typen av representation 

som ett försök att befria filmen från ”its conditioning by time and space”.99 Denna frigörelse 

från tid och rum med filmens hjälp gav Vertov ett namn: kino-eye (kinoglaz). Utarbetandet av 

begreppet, vilket han återkommer till i åtskilliga teoretiska skrifter under 1920-talet,100 bör 

förstås som en reaktion på den realistiska kontinuitetsfilmen. Vilket slöseri, resonerade 

Vertov, att blott kopiera det mänskliga ögats rörelsemönster.101 I filmkamerans öga såg 

Vertov en potentiell perception som var vida överlägsen människans. Genom radikalt 

kameraarbete och montage kunde det mekaniska filmögat vara i konstant rörelse, kasta sig 

mellan tid och rum, accelerera, bromsa eller upprepa skeenden, skifta från en extrem 

kameravinkel till en annan, helt fritt växla mellan olika förlopp. Möjligheterna var kort sagt 

oändliga, och Vertov utnyttjade varenda en.102 

Om kino-eye är Vertovs övergripande uppfattning om filmmediets potentiella förtjänster, 

ett slags överskrift för hans filmpoetik, så utgör hans ’theory of intervals’, eller skarvteori, en 

mer specifikt uppmanande underkategori. Vertov beskriver själv metoden som övergången 

från en rörelse till en annan.103 Genom att klippa mitt i en representation av rörelse – en 

spårvagn eller en människa på gatan i förflyttning – och inleda nästa filmbild med ytterligare 

en representation av rörelse, skapas hos åskådaren en förhöjd känsla av rörelse, fart och 

acceleration.104 Således är strävan efter spatiotemporalt oberoende framträdande även här, och 

                                                           
98 Bordwell formulerar det som att montagefilmen präglas av ”rhetorical intervention[s]” i montaget, på de 

värderande textskyltarna och i kameraarbetet. Se Bordwell (1985), s. 235-248, citatet på s. 239. Rohdin uttrycker 

det som att åskådaren inte ska “bry sig om de aktuella bildernas referens utan endast fästa vikt vid deras 

betydelse”. Rohdin, s. 147. Se även, Rohdin, s. 123. 
99 Eisenstein, “The Dramaturgy of Film Form” (1929), s. 161. 
100 Se tex.: Dziga Vertov, “Kinoks: a revolution” (1923), Kino-eye: The Writings of Dziga Vertov, red. Annette 

Michelson, övers. Kevin O’Brien (Berkeley 1984), s. 11-21; “The Birth of Kino-Eye” (1924), Kino-eye: The 

Writings of Dziga Vertov, red. Annette Michelson, övers. Kevin O’Brien (Berkeley 1984), s. 40-42; “Kino-Eye” 

(1926), Kino-eye: The Writings of Dziga Vertov, red. Annette Michelson, övers. Kevin O’Brien (Berkeley 1984), 

s. 60-79 och “From Kino-Eye to Radio-Eye” (1929), Kino-eye: The Writings of Dziga Vertov, red. Annette 

Michelson, övers. Kevin O’Brien (Berkeley 1984), s. 85-92. 
101 Vertov (1923), s. 16: “until now, we have […] forced [the camera] to copy the work of our eye”. 
102 Lev Manovich beskriver det som att Vertov i sin film förevisar en katalog, eller databas, över alla tillgängliga 

filmtekniker. Manovich, The Language of New Media (Cambridge 2001), s. 242. 
103 “[T]he transition from one movement to another”. Dziga Vertov, “Variant of a manifesto” (1922), Kino-eye: 

The Writings of Dziga Vertov, red. Annette Michelson, övers. Kevin O’Brien (Berkeley 1984), s. 8. Se även 

Vertov (1929), s. 90-91. 
104 Forskare av idag är överens med Vertov om denna effekt, och ser den mest påtagligt i Mannen med 

filmkameran. Harte skriver att dessa skarvar ”provide the basis for much of [Man With a Movie Camera’s] 

furious pace”, s. 204; Michelson anser att Vertovs “theory of intervals” är “most brilliantly illustrated in Man 

With a Movie Camera”, se s. xxx. Se även: Harte, s. 164 och Petrić, s. 148-155. 
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meningsproduktionen – precis som hos Eisenstein – delvis förlagd mellan, eller i juxtaposi-

tioneringen, av bilderna. 

 

Det är huvudsakligen dessa aspekter jag ämnar relatera Kjellgrens och Asklunds prosa till. 

Som jag kommer att illustrera i analysdelen öppnar den förras litteratur i synnerhet för 

paralleller till Eisensteins dialektiska montage; den senares verk kan å sin sida med fördel 

kopplas till Vertovs begrepp. Detta är dock en högst flytande uppdelning. För som bland 

annat Bordwell och Petrić konstaterar har Eisenstein och Vertov betydligt mer gemensamt än 

vad som skiljer dem åt, och de kan sägas göra praktiskt bruk av varandras teoretiska idéer. 

Forskare uttrycker vidare att man inte bör dra för stora växlar på den polemik som Eisenstein 

och Vertov förde sinsemellan.105 Man gör nog bäst i att förstå deras inbördes debatt som ett 

uttryck för strävan att framstå som den konstnärligt mest radikala filmaren, inom den 

begränsade kontext som är sovjetisk montagefilm. Med det sagt kan man ur denna polemik 

trots allt hämta en för min uppsats belysande skiljelinje, vilken jag redan tangerat. På Vertovs 

framhärdande av termen kino-eye gick Eisenstein nämligen i svaromål genom att föreslå 

ersättandet av denna med vad han kallade ’kino-fist’; en symbolisk filmknytnäve som skulle 

banka in det marxistiska budskapet.106 Kort sagt, och något förenklat, är Eisenstein en mer 

politisk filmskapare; Vertov i högre grad formalist. På samma sätt är Kjellgrens prosaverk 

otvivelaktigt mer (vänster)politiska än Asklunds, som i högre grad är att betrakta som 

modernistiska formexperiment. Denna parallell tror jag kommer vara fruktbar som en 

startpunkt för analysen. 

  

                                                           
105 Se t.ex. Petric, s. 48-59. 
106 Harte, s. 189; Michelson, s. xlvii. 
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2. Bakgrund: Amerikansk film och sovjetisk, skepsis och lovsång  

Det här avsnittet, uppdelat i två delar, syftar till att belysa filmmediets tydligt framflyttade 

positon på det litterära fältet i Sverige i början av 1930-talet. I den första delen försöker jag 

komma till rätta med en skenbar paradox. Å ena sidan finns det hos den nya, modernistiska 

författargenerationen ett dokumenterat filmintresse. Å andra sidan tycks detta intresse inte alls 

speglas i författarnas romandiskurs, som tvärtom uttrycker skepsis mot filmen de gånger 

mediet tematiseras. Hur kan det förklaras? I den andra delen koncentrerar jag mig specifikt på 

författarnas intresse för den sovjetiska filmen, och hur det yttrar sig i tidskriftsartiklar, essäer, 

poesi och till och med filmpraktik. 

Kapitlet kan sägas fylla två funktioner. Dels är det en genomgång i egen rätt, alltså 

motiverad av litteraturhistoriska skäl, eftersom en liknande sammanställning såvitt jag känner 

till aldrig tidigare har genomförts. Dels syftar genomgången till att motivera det intermediala 

studiet av Asklunds och Kjellgrens romaner; en presentation av kontextuella faktorer vilka är 

till stöd för den efterföljande textanalysen. Jag har alltså för avsikt att placera deras litteratur i 

en mediehistorisk kontext vilken präglas av (sovjetisk) film, och genom detta illustrera att 

författarna besitter en filmkompetens tillräcklig för att genomföra filmiserade skriv-

praktiker.107 

 

2.1 ”Nu reser jag mig — det här verkar film”:  

Den kritiska filmdiskursen i svensk 1930-talsroman 

I början av 1930-talet åtnjuter filmmediet en förhöjd status bland samtidens nya 

författargeneration. Åtminstone tycks det så om man ser till författarnas aktiviteter bortom 

den skönlitterära produktionen. I den våg av kulturtidskrifter som etablerar sig i början av 

årtiondet – Spektrum, Clarté och Fönstret för att nämna några – blir filmen i många fall ett 

centralt inslag. Och det är i hög grad författarna, inte minst Fem unga, som berör ämnet. Allra 

flitigast är Artur Lundkvist, som 1931-1932 skriver filmkritik i Fönstret, vilken under denna 

period utkommer med cirka 35 nummer per år. Vid de få tillfällen Lundkvist inte själv 

medverkar händer det att han ersätts av Josef Kjellgren eller Erik Asklund.108 Även Gustav 

                                                           
107 Om vikten att ta hänsyn till den mediehistoriska kontexten, se: Rajewsky (2010), s. 54; om kontextuella 

beläggs stödjande funktion för ett intermedialt studium, se: Wolf (1999), s. 39. 
108 Kjellgren medverkar med en recension av Shanghaiexpressen (Shanghai Express, Josef von Sternberg, 1932) 

i 1932:12, ”Shanghaiexpressen”, samt i 1932:13 med en recension av En amerikansk tragedi (An American 

Tragedy, von Sternberg, 1931), ”En amerikansk tragedi”; Asklund recenserar Brytningstider (Mädchen in 

Uniform, Leontine Sagan, 1931) i 1932:14, ”Brytningstider på Sture”. 
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Sandgren, också han med i Fem unga, samt Viveka Starfelt och till viss del Karin Boye 

medverkade med texter om film i tidskrifter under den här perioden.109 

I linje med ovanstående engagemang viger Lundkvist hela fem kapitel åt filmen i sin 

essäsamling Atlantvind från 1932. I dessa, som samlats under den betecknande rubriken 

”Filmen: Den nya konstformen”, beskriver han hur filmmediet flyttat fram sina positioner på 

det kulturella fältet och inte längre är att betrakta som förströelse. (Ett av kapitlen, ”Rysk 

film”, får vi särskild anledning att återkomma till.) När Lundkvist på 1960-talet återvänder till 

1930-talets kulturklimat, i sin självbiografi och i antologin 30-tal, upprepar han denna 

uppfattning. Det var ”en tid”, skriver Lundkvist, ”av ökat filmintresse”,110 och filmen kom 

”att spela en viktig roll och vann för första gången riktigt erkännande som konstform”.111 

En mer handgriplig indikation på fascinationen för de rörliga bilderna är den 

experimentella kortfilmen Gamla stan, som delar av Fem unga spelade in sommaren 1931. 

Både Asklund och Kjellgren medverkar framför kameran och den senare står även listad som 

regissör tillsammans med Lundkvist, Eyvind Johnson och Stig Almqvist. Dessutom utgör en 

dikt av Asklund filmens manus.112 Att inspelningarna kantades av problem och det faktum att 

Lundkvist i efterhand skulle beskriva slutresultatet som ”ett tämligen misslyckat försök”, 

torde endast ha ökat de inblandades respekt för filmmediet.113 Värt att notera i detta 

sammanhang är även Asklunds och Kjellgrens respektive engagemang som manusförfattare. 

Den förra skriver tre filmmanus: till filmerna Adolf i eld och lågor (Per-Axel Branner, Ragnar 

Frisk, 1939), Åh, en så’n grabb (Ivar Johansson, 1939) samt Söderpojkar (Gösta Stevens, 

1941) efter Asklunds egen roman Fanfar med fem trumpeter. Den senare författar manuset till 

Branners film Konflikt (1937). Utöver det skrev Kjellgren ett antal utkast till aldrig realiserade 

filmprojekt, bland annat ett relativt utförligt synopsis till en filmatisering av Människor kring 

en bro.114 

                                                           
109 Starfelt medverkar med jämna mellanrum i Fönstret, bland annat i 1933:12. Sandgren är en flitig skribent i 

Fönstret, och inte sällan berör hans texter film. Se t.ex. ”Är den svenska kulturen dödsdömd?”, 1931:15. Under 

signaturen ”Barbara” skriver Boye artikeln ”Vad filmen vill lära oss”, i Clarté 1930:2. 
110 Lundkvist (1966), s. 87-88. 
111 Artur Lundkvist, ”Inledning”, 30-tal: en prosaantologi, red. Artur Lundkvist, andra upplagan, (Stockholm 

1969), s. 12. 
112 Åtminstone om man får tro Svensk filmdatabas: http://www.sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?itemid=55954&type=MOVIE&iv=Basic&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%

3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dgamla+stan%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%2

6page%3d1%26prom%3dFalse. I andra sammanhang pekas Eyvind Johnson ut som manusförfattare – bland 

annat publicerades ett tidigt utkast med Johnsons signatur i ”En film om Gamla stan. Förslag 1. (stumfilm), 

Pequod 2001:31-32, s. 9-11. Det råder däremot inga tvivel om att Asklund skrev dikten som uppläses i filmen, 

dock möjligen med hjälp från Lundkvist. Se: Lars Gustaf Andersson, s. 234. 
113 Lundkvist (1966), s. 87-88. 
114 ”Människor kring en bro. Förslag till en film om ett kollektiv. Filmsynopsis”. KB:s handskriftsarkiv. Så långt 

gångna var planerna på detta filmprojekt att det förelåg en utförlig kostnadskalkyl: inspelningskostnaden 
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Desto märkligare då att synpunkterna om film så som de uttrycks i svensk romankonst 

under samma period förmedlar en djupt kritisk bild av mediet. Två drag är återkommande i 

framförandet av den här hållningen: (1a) synen på filmen som ett tidsfördriv, eller en 

verklighetsflykt, som (1b) äger rum under den opiumliknande erfarenheten som är 

bioupplevelsen; och (2) att filmernas innehåll är konstlat, osant, ja, rent av förrädiskt. 

Karin Boyes roman Astarte (1931) erbjuder ett utmärkt exempel på det förra. I romanen, 

som presenterar en svidande kritik av moderniteten och konsumtionssamhället, har 

biograferna en central plats i stadsbilden.115 Dessa ”lockar med kransar av ljus — tillflykter 

mot kvällens mörker […] och vardagens otillfredsställande tomhet”.116 På denna beskrivning 

följer en knappt sex sidor lång rapport av kvällens film, ”den himmelska Bel Birds 

senaste”,117 innan slutomdömet koncist och i syrlig ton framläggs: ”Det var stor konst, sådan 

som man brukar kalla ’förädlande nöje’”.118 Sekvensen avslutas med konstaterandet att 

åskådarna, eller ”massan” som Boye väljer att titulera dem, ”har begått ett sakrament”.119  

Lundkvist speglar Boyes skildring i Floderna flyter mot havet (1934) med en liknande och 

ungefär lika lång betraktelse över en biovisning. Här heter det att biografens ljus ”var 

bländande och gav ett intryck av sorglöshet och fest: den världsliga lockelsens sken i 

gatan”.120 Därefter parafraseras, precis som hos Boye, filmens handling – en typisk 

kärlekshistoria – vilken adekvat nog avslutas med att kärleksparet förenas i en kyss, ”i en lång 

bild som var så nära att man såg hur deras läppar pressades mot varandra. (Triumferande 

musik).”121 

Harry Martinsons Den förlorade jaguaren (1941) faller som synes något utanför 

tidsramen. Men eftersom Martinson är generationskamrat med de övriga författarna och 

dessutom medlem av Fem unga, och därtill författar det kanske allra hätskaste bidraget, 

förtjänar han ett hedersomnämnande. Hans roman inleds med ett helhjärtat avfärdande av 

filmen, biografen och hur dessa har förgiftat, eller bedövat, hela samhället. 

 

                                                                                                                                                                                     
beräknades till 225 130 kronor. Kjellgrens övriga utkast inkluderar flera skisser till en film efter hans pjäs Okänd 

svensk soldat (som senare filmatiserades under namnet Främmande hamn (1948), utan Kjellgrens inblandning) 

och en filmidé om den svenska lejdtrafiken under andra världskriget. 
115 Hur denna modernitetskritik förmedlas redogör Haux för, s. 55ff. Se också: Nina Björk, Sireners sång: 

Tankar kring modernitet och kön, tredje upplagan (Stockholm 2015). 
116 Karin Boye, Astarte (Stockholm 1931), s. 92. 
117 Boye (1931), s. 93. Filmstjärnan ”Bel Bird”, som förr ”stod i butik, tänk, och nu!”, har en tydlig förlaga i 

Greta Garbo, som innan Hollywoodäventyret arbetade i varuhuset PUB. 
118 Boye (1931), s. 101; se också Haux syn på denna beskrivning, s. 60: ”bioföreställningen […] återberättas med 

ett melodramatiskt bildspråk”. 
119 Boye (1931), s. 101. 
120 Artur Lundkvist, Floderna flyter mot havet (Stockholm 1934), s. 125. 
121 Lundkvist (1934), s. 130. 
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Vi sitter redan nu inne i en biosalongsanda som vill göra universum till enbart en jättestor 

leksakslåda, till en konstfull bildrotor och en speldosa. Vi sitter redan nu inne i biografen 

Cyklorama, där begreppen mystik, romantik och poesi ha stulits in, förvanskats och fått sina 

bestämda puerila betydelser i det blå emaljfängelset. […] [V]i sitter bländade, bundna till händer 

och fötter, fasttjusade här, på den stora Cykloramabiografen. Vi behöver inte resa, ty alla resor 

kommer hit […] Vår ångest är ingen ångest, den är turkosblå. Vår tomhet är ingen tomhet, ty i 

den badar månen tillsammans med ljuvheten och spänningen. Vi är saliga! Vi är saliga! Vi är 

saliga!122 

 

Om Boye, Lundkvist och Martinson relativt uttömmande gör upp med filmens flyktiga nöje, 

så nöjer sig andra författare med utsagor i det krassa konstaterandets form. I Asklunds roman 

Ogifta ser berättarjaget efter i tidningen ”om det finns någon film [han] kan gå och se”. Men 

icke, på repertoaren ”är bara skräp”.123 I Människor kring en bro frågar sig karaktären Knut 

Ivar Eld, av forskare ansedd som författarens språkrör,124 vad arbetarna under deras minimala 

fritid ”tänkte […] på annat än mat och sömn? Kanske lite förströelse och sådan strunt som 

bio.”125 Och i Gustav Sandgrens Ett fönster mot söder (1933) ser sig berättarjaget förundrat 

omkring på stadens människor vilka rör sig ”likt vansinnigas vandringar runt en dårhusgård. 

Vart går de, […] vad tänker de göra med sina liv? Gå på krogen, […] gå på bio, gå på 

frälsningsarmén.”126 

Det andra draget som presenterades ovan – att innehållet präglas av ett slags förställning – 

avspeglas i den negativa inverkan filmerna tycks ha på romankaraktärernas liv. Det uttrycks 

helt enkelt en misstänksamhet, om inte hånfullhet, mot olika typer av filmiska situationer i 

vardagen. I Asklunds Kvinnan är stor avfärdas karaktärers koketteri som ”filmposer”. Först 

Olle, som i jakten på kärleken har ”stått i filmposer i portarna längs hela Hornsgatan”.127 

Sedan Greta, ”en garbisk kvinna”128 som vid ett tillfälle ”drömmer med halvslutna ögon och 

vinglaset i munnen — en riktigt bra och väl gjord filmpose”.129 Mer sympati skänks i 

romanen Lydia, som beklagar sig över att romantiken förlorat sin betydelse, och vet vart 

anklagelsen ska riktas: ”Kärlek? Vilket förunderligt ord? Hon hör det så sällan numera, hon 

ser det så sällan, och då bara i biografernas annonser i tidningarna, och det övertygar henne 

inte om dess existens, dess verkliga innehåll.”130 

                                                           
122 Harry Martinson, Den förlorade jaguaren (Stockholm 1941), s. 7-9. 
123 Erik Asklund, Ogifta: kanske en roman (Stockholm 1931), s. 131. 
124 I sin avhandling om Kjellgren kallar Gerd Kvart Knut Ivar Eld för ”ett idealiserat självporträtt”. Kvart, s. 184. 
125 Kjellgren (1935), s. 43. Ett längre resonemang om filmdiskursen i Människor kring en bro kommer att föras 

längre fram, i avsnitt 4.1. 
126 Gustav Sandgren, Ett fönster mot söder (Stockholm 1933) s. 186. 
127 Erik Asklund, Kvinnan är stor: (”roman”) (Stockholm 1931), s. 58. 
128 Ibid., s. 96. 
129 Ibid., s. 101. 
130 Ibid., s. 120? 
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I Ogifta utspelas en särskilt intressant scen i vilken ordet ”film” används som negativt 

syftande adjektiv, till synes i den ungefärliga betydelsen ”misstänkt”. Detta sker när 

berättarjaget, som tvivlar på sin relation med Signe, ändå plötsligt frågar henne om hon vill 

skaffa ett barn till. Men något i Signes (genom filmtittande inlärda?) översvallande reaktion 

får jaget att backa: 

 
[Signe] blir genast allvarlig, ser ner på mig, sänker sin blick i mina ögon, trycker sig hårt 

intill mig och viskar: 

— Ja, om du vill!  

Men nu reser jag mig — det här verkar film.131 

 

I både Lundkvists och Sandgrens romaner ser vi prov på något likartat, alltså hur gester eller 

repliker från vita duken efterliknas – och hur dessa handlingar genomgående betraktas genom 

berättarens oblida eller skeptiska ögon. I den senares Ett fönster mot söder tröttnar jaget på en 

ändlös diskussion om kärlek och diktande med grannen Bolt och dennes väninna Hildur. Hans 

alienation beskrivs i filmtermer: ”[D]et kom återigen för mig att vi spelade film, att vi satt här 

kostymerade och overkliga i en grotesk fars.”132 Och Lydia, som vi följer i Floderna flyter 

mot havet, går strax efter sitt biobesök (det som beskrevs ovan) på dejt, vilken berättaren 

konstaterar ”var som en film för sig”: Lydia ”spelade hjältinna i en film och talade 

filmtexter”.133 Lydia är vid tillfället för dejten som på moln, men det är en känsla som har 

föga att göra med verkligheten, skapad på konstgjord väg och därför kortlivad: ”Dagen efter 

hade alltsammans bleknat”.134 

 

Sammantaget kan man alltså konstatera att filmdiskursen i svensk 1930-talsroman präglas av 

ett slags det Andra-görande av mediet. Det vill säga att romanexemplen som här belysts tycks 

upprätta just den dikotomi – den mellan förströelse (film) och konst (litteratur) – som samma 

författare under samma period bidrar till att montera ner annorstädes. Det kan tyckas som en 

förbryllande motsägelse, men jag tror att paradoxen är möjlig att förklara. Hellre än att se 

romandiskursen som en strategi för att positionera litteraturen gentemot ett allt mer 

inflytelserikt konkurrerande medium – vilket hade varit tänkbart135 – bör man nog betrakta 

                                                           
131 Asklund, Ogifta, s. 72. 
132 Sandgren (1933), s. 141. 
133 Lundkvist (1935), s. 133f. 
134 Ibid., s. 135. 
135 Se t.ex. antologin Hollywood in the Age of Television, om den amerikanska filmindustrins respons på 

televisionens genombrott efter andra världskriget. red. Tino Balio, 1990, 2014. Friedrich Kittler tar sig an denna 

problematik på en mer abstraherande nivå, när han diskuterar hur skriftmediet tvingades förhålla sig till 

modernitetens radikalt förändrade medielandskap: Friedrich A. Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, övers. 

Geoffrey Winthrop-Young och Michael Wutz (Stanford 1999) s. xxxixf. 
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den som riktad mot en sorts film. Närmare bestämt den, i författarnas ögon, sentimentala och 

lågkvalitativa hollywoodfilmen.136  

Från i slutet av 1920-talet präglas kulturdebatten från vänsterhåll nämligen av ett högljutt 

motstånd mot vad vi idag (eller på 1970-talet) skulle kalla amerikansk kulturimperialism. Om 

detta har Mats Björkin skrivit i sin avhandling Amerikanism, Bolsjevism och korta kjolar. 

Björkin sammanfattar tonläget som en ”[misstänksamhet] mot amerikansk film”, vilken tar 

sig uttryck i två riktningar: dels via ett missnöje över den kraftigt ökade andelen amerikansk 

film på den svenska repertoaren, dels genom kritik mot en påstådd amerikanisering, eller 

sentimentalisering, av den svenska filmen.137 Skepsisen mot USA illustreras även flitigt i 

tidskriften Brand, inte minst i samband med avrättningarna av anarkisterna Sacco och 

Vanzetti då tidningen initierar en kampanj vilken uppmanar läsarna till bojkott av 

”amerikanska varor och film”.138 

Den uppmärksamma har noterat att Brands bojkott förkunnas redan 1928 och att Björkins 

avhandling är avgränsad till 1920-talet. Läget tycks dock vara så gott som oförändrat vid 

tidpunkten för romanerna som diskuterats i detta kapitel, det vill säga 1931-1935 (med 

undantag för Martinson). Under de sista åren på 1920-talet pendlar andelen amerikansk film 

på den svenska repertoaren mellan 59 och 67 procent;139 åren 1931-1935 varierar den på 

snarlikt vis mellan 59 och 65 procent.140 Missnöjet torde alltså ha kvarstått. 

Det är inte heller höljt i dunkel att det är just den amerikanska filmen som åsyftas i 

romanerna. I flera av fallen namnges några av samtidens största filmstjärnor i Hollywood: 

särskilt populär är Greta Garbo som nämns eller anspelas på hos både Asklund, Boye och 

Kjellgren.141 Den senare för även Mae West och Roland Colman på tal.142 Därtill går knappast 

                                                           
136 I amerikansk diskurs är detta att likna vid (den något flytande) distinktionen ”movies” och ”films”, där den 

förra kategorin betraktas som en lättsammare fritidsaktivitet (’go to the movies’) medan den senare har mer 

intellektuella konnotationer. 
137 Mats Björkin, Amerikanism, Bolsjevism och korta kjolar: filmen och dess publik i Sverige under 1920-talet 

(diss., Stockholm 1998), s. 74. Se även Lars Gustaf Andersson, s. 228 och Ann-Kristin Wallengren, ”Importing 

Evil: The American Ganster, Swedish Cinema, and Anti-American Propaganda”, Media, Popular Culture, and 

the American Century, red. Kingsley Bolton och Jan Olsson (Stockholm 2010), s. 216-225. 
138 ”Bojkotta amerikanska varor och film”, Brand 1928:7. 
139 Långfilm i Sverige 2 1920-1929: fakta om 5028 långfilmer godkända för visning eller censurförbjudna i 

Sverige 1920-1929 (Stockholm 1987), s. 322. 
140 Långfilm i Sverige 3 1930-1939: fakta om 3465 långfilmer godkända för visning eller censurförbjudna i 

Sverige 1930-1939 (Stockholm 1983), s. 230. 
141 För Asklund, se redogörelsen om Kvinnan är stor ovan; för Boye, se not 117; för Kjellgren, se Kjellgren 

(1935), där ”Garbo” beskrivs som ”alla tiders kvinna” (s. 87) och en flicka har ”garboögon” (s. 113). 
142 Se: Kjellgren (1935), s. 87 där ”Maj Väst” konkurrerar med Garbo om den i föregående nots omnämnda titel 

(s. 87) och en pojke har ”colmanmustascher” (s. 113f.). 
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filmhandlingarna som beskrivs att uppfatta som annat än parafraserande en generisk 

kärleksfilm från drömfabriken.143 

Således är det förhastat att från romandiskursen härleda ovan nämnda dikotomi om 

förströelse (film) och konst (litteratur). Den enda giltiga slutledningen tycks istället vara att 

författarna i sina romaner unisont avfärdar den amerikanska filmen. Eller, för att uttrycka det 

annorlunda: som följande avsnitt kommer att illustrera kan dikotomin de facto vara belysande, 

men bara om vi korrigerar respektive pols referent. En mer adekvat uppställning är den mellan 

förströelse (amerikansk film) och konst (sovjetisk film). 

 

2.2. Författarna och den sovjetiska filmen 

De unga författarnas beundran för den sovjetiska filmen i början av 1930-talet är minst sagt 

påtaglig. I detta avsnitt redogörs denna fascination relativt utförligt, om än inte heltäckande. 

Innan dess är det värt att påminna om att det är Asklund och Kjellgren som utgör 

medelpunkten i uppsatsen. Men med det sagt kommer Lundkvist här att, precis som i 

föregående kapitel, spela en framträdande roll eftersom det är han som oftast, och i starkast 

ordalag, upphöjer montagefilmen. Det är på sin plats att problematisera detta en smula. Det 

vore förstås naivt att betrakta Lundkvists uttalanden i offentligheten som rätt och slätt 

representerande även Asklunds och Kjellgrens synpunkter. Men samtidigt finns det gott om 

skäl att tro att Lundkvist i viss mån agerade ett slags språkrör för den unga författar-

generationen med Fem unga i spetsen. Lundkvist var en centralfigur – pådrivare, introduktör 

och inte minst flitig manifestförfattare – när den modernistiska riktningen skulle stakas ut i 

svensk litteratur.144 Han hade dessutom (spalt)utrymmet att göra detta på: kort sagt förfogade 

han vid den här tiden över en betydligt mer framstående position på det kulturella fältet än 

Asklund och Kjellgren. Dessutom är det ingen hemlighet att han var ledaren i projektet Fem 

unga145 – en grupp i vilken Asklund och Kjellgren stod betydligt närmare Lundkvist än 

”solitärerna” Sandgren och Harry Martinson.146 

Jag är inte ute efter att bevisa att Kjellgren och Asklund beundrade den sovjetiska filmen i 

lika hög grad som Lundkvist – som om något sådant vore möjligt – utan vill genom 

                                                           
143 Måhända talande för detta är hur Kjellgren i sin recension av Shanghaiexpressen suckar över att ha sett ännu 

”en bittert banal historia” om en kvinna och man ”som förenas genom slutkyss”, Fönstret 1932:12. Jämför detta 

med beskrivningen ovan av slutscenen i filmen Lydia tittar på i Floderna flyter mot havet, där kärleksparets 

läppar ”[pressas] mot varandra” till tonerna av ”[t]riumferande musik”. 
144 För rollen som introduktör, se ex. Paul Lindblom, Artur Lundkvist i en föränderlig värld (Stockholm 1976), s. 

20f.; för manifestskribenten, se Espmark, s. 47, 340. För introduktören, Espmark, s. 43. 
145 Se: Espmark, s. 41 där Lundkvist benämns ”det unga genombrottets strateg” samt ”kretsens främsta 

sammanhållande kraft”. 
146 Espmark, s. 45. 
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hänvisningarna till Lundkvist belysa att montagefilmen inte bara var högst närvarande i den 

kulturella offentligheten, men också rimligen ett diskussionsämne i den litterära krets Asklund 

och Kjellgren var en del av. Att låta bli att på ett eller annat sätt förhålla sig till filmernas 

estetik och teman kan inte gärna ha varit ett alternativ. Så visar också deras egna uttalanden, 

till antalet alltså färre än Lundkvists, om den sovjetiska filmen, samt deras inblandning i 

Gamla stan. Mer om detta snart. 

 

Att Fem unga skulle intressera sig för montagefilmen är i ett avseende föga överraskande. Det 

är väl känt att kretsen kring Lundkvist, Asklund och Kjellgren stod långt till vänster på den 

politiska skalan vid denna period: exempelvis medverkade alla återkommande i kulturradikala 

vänstertidskrifter som Clarté, Fönstret och Brand. Den revolutionära tematiken i de sovjetiska 

filmerna var således inte främmande, utan snarare i linje med deras egen politiska övertygelse. 

Därför kommer inte Lundkvists konstaterande i förordet till prosaantologin 30-tal som någon 

chock: ”Sovjetfilmer av Eisenstein, Pudovkin och andra betydde kanske mer än någon politisk 

propaganda för att hos unga människor väcka entusiasm för revolution och kollektiva 

livsformer.”147 Men faktum är att det är radikaliteten i filmernas estetik som i minst lika hög 

grad tycks fascinera författarna. I kapitlet ”Rysk film” i Atlantvind skriver Lundkvist att 

montagefilmerna är ”revolutionerande främst genom sin djärva konstnärliga teknik”, vilken 

hjälpte till att skapa ”en symfoni av bilder i rörelse”.148 Inte bara innehåll, inte endast 

formexperiment, utan ”allt fanns”: 

 
[E]n triumferande konstnärlig slagkraft, en våldsamt medryckande rytm […] en omedelbar 

revolutionär innebörd som eggade och stimulerade enormt. Där uppenbarades för första gången 

vad film verkligen kunde vara: ett konstnärligt uttrycksmedel av en styrka och en originalitet som 

ställde den vid sidan av dikten, samtidigt som den kunde nå massorna på ett helt nytt sätt.149 
 

Som redan antytts ställs den ryska filmen inte sällan mot den amerikanska, vilken en 

skoningslös Lundkvist i Atlantvind beskriver som ”sorgfälligt […] tillrättalagd för den 

outvecklade massans smak för överklasslyx, banal romantik och happy end”.150 Här syns 

något av en paradox i Lundkvists resonemang. Han beklagar sig över den amerikanska 

filmens inflytande på ”den outvecklade massan”, samtidigt som montagefilmen beskrivs ”nå 

                                                           
147 Lundkvist (1969), s. 12; notera det signifikativa i att det är just Lundkvist som sammanfattar tidsperioden. 
148 Artur Lundkvist, Atlantvind (Stockholm 1932), s. 137-139. 
149 Lundkvist (1966), s. 87-88. En annan författare som uttryckte beundran för den sovjetiska filmen i essäns 

form är den finlandssvenske modernisten Henry Parland. I ”Den sovjetryska filmen” slår Parland fast att 

montagefilmen är ”våra dagars utan tvivel intressantaste filmgenre”. Se: Återsken (Helsingfors1932), s. 87. Här 

får dock Parland nöja sig med en not eftersom han står längre ifrån Asklund och Kjellgren än vad Lundkvist gör. 
150 Lundkvist (1932), s. 131. 
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massorna på ett helt nytt sätt”. Kanske är det inte filmens massmediala natur per se Lundkvist 

vänder sig mot, utan att man bör tolka hans motsägelse snarare som ett uttryck för 

skillnaderna i filmstilar som beskrivits ovan (i 1.4.). Det vill säga att hollywoodfilmens 

’osynliga’ kontinutitetsklippning passiviserar massan, medan montagefilmens ständiga 

avbrott på brechtianskt manér verkar aktiverande. 

Även i filmkrönikorna i Fönstret upprättas dikotomin mellan rysk och amerikansk film 

med jämna mellanrum. ”Vad har […] Amerika för skapelser att sätta upp mot de bästa ryska 

filmerna?” frågar sig Lundkvist retoriskt i en polemisk artikel.151 Några nummer senare 

berömmer han den svenska filmen En natt (Gustaf Molander, 1931) för att den tycks ha tagit 

intryck av sovjetfilmen, men beklagar samtidigt att den till syvende och sist ”är mer 

amerikansk än rysk i uppläggningen”.152 Det bör påpekas att Lundkvist och hans kollegor 

intresserade sig också för andra europeiska filmkulturer, men även i bemötandet av dessa 

utgör inte sällan montagefilmen normen, eller måttstocken, för kvalitativ film. Den tyska 

filmen Sången om livet (Das Lied vom Leben, Alexis Granowsky, 1931) anser Lundkvist vara 

”genial när den är som mest rysk och pekoralistisk när den är som mest tysk”.153 I en artikel 

om den franska filmkonsten är omdömet att den är ”av delvis stort intresse […] men givetvis 

kan den inte jämföras med den ryska”.154 Och slutligen, i en lyrisk recension av tyske G.W. 

Pabsts Kamratskap (Kameradschaft, 1931), är Lundkvist så betagen att han ”knappast [vill] 

jämföra den med andra än Eisensteins och Pudovkins bästa filmskapelser”.155 

En annan intressant aspekt av de sovjetiska filmernas inflytande är att det var förenat med 

en del svårigheter att överhuvudtaget se dem. 1926 totalförbjuds Eisensteins revolutions-

romantiska film Pansarkryssaren Potemkin (Bronenosets Potyomkin) att visas i Sverige, 

vilket resulterar i en häftig och varaktig debatt om den svenska filmcensuren.156 Andra 

sovjetiska filmer får distribution, men i många fall klipps de ner.157 Räddningen för cineaster 

blir Föreningen Arbetarkultur, en kommunistisk organisation som från 1920-talets mitt 

genomför privata visningar – det vill säga att tillträde endast ges för medlemmar – av 

censurförbjudna verk, ”huvudsakligen sovjetiska filmer”.158 Detta har för övrigt Eyvind 

Johnson berört i romanen Bobinack (1932): ”[K]ommunisterna visade en rysk film – privat: 

                                                           
151 Artur Lundkvist, ”Man talar om rysk film”, Fönstret 1931:21. 
152 Artur Lundkvist, ”Nyorientering i svensk film”, Fönstret 1931:31. 
153 Artur Lundkvist, ”Tyska filmer”Fönstret 1931:30.  
154 Artur Lundkvist, ”Modern fransk film”, Fönstret 1931:15.  
155 Artur Lundkvist, ”Kamratskap – Pabsts nya film”, Fönstret 1932:5. 
156 Björkin, s. 103f. 
157 För detaljer om distribution av de sovjetiska filmerna, se: Wredlund och Lindfors (1983, 1987). 
158 Björkin, s. 103. Se också Eva Bjärlund, ”Föreningen Arbetarkultur 1926-32”, Arkiv för studier i 

arbetarrörelsens historia 1974:6, s. 78-79 för en förteckning av ett urval av de filmer som visades. 
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man kunde bli medlem av den privata sammanslutningen vid ingången.”159 Med denna 

bakgrund i beaktande är det inte särskilt märkligt att biografupplevelsen, så som den gestaltas 

i svensk 1930-talsroman, är så förknippad med den sentimentala hollywoodfilmen. 

Censurdebatten blir långvarig. I slutet av år 1931 är det Kjellgren som pläderar för 

filmcensurens avskaffande, i veckotidningen Våra nöjen. ”Den utländska filmproduktionens 

bästa saker”, skriver Kjellgren, går ”den svenska filmpublikens näsa förbi”. Vilka är då de 

’bästa sakerna’? Jo, ”särskilt är det de ryska experiment- och agitationsfilmerna” som 

Kjellgren beklagar har censurerats.160 Redan ett par år tidigare har Kjellgren i manifestskriften 

”Nya signaler”, som tydligt ekar av en futuristisk diskurs, upphöjt ”regissörnamn som 

Pudowkin [sic!] [och] Eisenstein” vilka han menar företräder ”den maskinella realismen”. 

Dessa filmskapare har stått för en efterlängtad kvalitetshöjning av filmen, som ditintills ”trots 

sin mekaniska apparatnödvändighet […] varit den förlovade romantikens högborg”.161 Denna 

artikel refererar i sin tur Asklund till i sin självbiografiska och på 1930-talets litterära liv 

tillbakablickande roman Bröderna i Klara (1962). I ett kapitel betitlat just ”Nya signaler” 

läser Josef Kjellgren – alias Bertil Mörk – högt ur sin nyskrivna artikel. Och Asklund – alias 

Elon Park – drar sig i samband med detta till minnes en ”revolutionsdikt” som Bertil Mörk 

skrivit, vilken ”noga besett var inspirerad av de nya sovjetryska filmerna, Eisensteins Tio 

dagar som skakat världen och Pansarkryssaren Potemkin”.162  

Ytterligare prov på Kjellgrens fascination för montagefilmen går att spåra i den 

hyllningsdikt till Lenin som publiceras i Stormklockan 1928 (möjligen är det just denna dikt 

Elon Park hänvisar till): ”Lenin/ Hans bild virvlar under några flyktiga, kaotiska sekunder/ 

förbi i Eisensteins film.”163 Gerd Kvart har noterat att bilden som virvlat sig in i dikten är en 

sekvens från Dagar som skakat världen (Oktjabr’, 1928), i vilken Lenin talar till folkmassan 

från ett lokomotiv.164 Slutligen går det att i manuset till Konflikt – en film det finns skäl att 

återkomma till i analysen av Strejk – se tydliga spår av den sovjetiska filmens poetik. Som i 

följande utdrag, vilken i filmen realiserats genom ett snabbt montage på arbetare som slår mot 

en stålställning:  

 
Denna bild består av ett montage av cirka tjugo intensiva arbetsbilder av arbetare efter arbetare 

en efter en. Alla med släggan i arbete och samtliga tagna ur olika vinklar. Genom kortare och 

                                                           
159 Eyvind Johnson, Bobinack (Stockholm 1932), s. 20. 
160 Josef Kjellgren, ”Filmcensurens avskaffande”, Våra nöjen 1931:42. 
161 Josef Kjellgren, ”Nya Signaler”, Tidens magasin 1929:8, s. 10. 
162 Erik Asklund, Bröderna i Klara (Stockholm 1962), 120f. 
163 Josef Kjellgren, ”Lenin”, Stormklockan 1928:49. 
164 Kvart, s. 30. 
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kortare bilder och allt större närbilder ökas tempot och intrycket av arbetarnas kraft-

presentation…165 

 

Det är något svårare att finna belägg för Asklunds intresse för montagefilmen. I början av 

1930-talet, då intresset för den sovjetiska filmen är som störst, skriver han relativt sparsamt 

om film. Återkommande filmskribent blir inte Asklund förrän 1941 när han åtar sig rollen 

som filmkrönikör i Folket i Bild. Vid denna tidpunkt har naturligtvis andra filmer större 

aktualitet; ändå händer det att Asklund i återblickande artiklar berör den sovjetiska 

stumfilmen. I ”Film är propaganda” ger sig Asklund i kast med att nyansera förståelsen av 

propagandabegreppet. Istället för att använda ordet pejorativt anser han att alla filmer 

härbergerar ideologi, och menar att propagandan i ett verk ger uttryck för filmens ”stämning”, 

”ton” eller ”tendens”. Och i det avseendet är ”ryssarna” det förebildliga exemplet. ”[S]ådana 

som Eisenstein, Dovsjenko och Pudovkin […] lyckades bäst” och ”banade väg för 

propagandafilmen”, menar han.166 

Inspelningen av Gamla stan är förstås ett annat starkt indicium för Asklunds intresse. Som 

redan nämnts var han såväl skådespelare, manusförfattare som regissör i den film som av 

samtidskritiken i hög grad kopplades samman med den sovjetiska filmstilen.167 Ett 

representativt exempel är den essäistiska skriften Film igår, idag, imorgon från 1932, i vilken 

författarna anser att Gamla stan var ett tecken på ”att Sverige äntligen fattat galoppen. Insett 

att […] en ny stil och en ny teori sett dagen. Detta nya är ’montaget’, sovjetfilmens gåva åt 

filmvärlden.”168 Denna reception är en naturlig följd av att Gamla stan till både form och 

innehåll sållar sig till den filmgenre som dominerat den avant-gardistiska dokumentärfilmen 

under 1920-talet: nämligen stadssymfonin.169 I denna genre, som präglas av tvära rumsliga 

kast med hjälp av snabbt montage, betraktas vanligtvis Walter Ruttmans Berlin, 

storstadssymfoni (Berlin – Die Sinfonie der Großtadt, 1927) och en viss Dziga Vertovs 

Mannen med filmkameran som de emblematiska verken.170 

                                                           
165 Josef Kjellgren, Konflikt (filmmanuis, 1937), s. 23-24. 
166 Erik Asklund, ”Film är propaganda”, Folket i Bild, nr 16, 20 april 1941. 
167 Dessutom skrev Asklund ett slags litterär betraktelse i Fönstret om inspelningen, se: ”Sommarfilm: 

Stockholm i hetta och regn, om morgon och afton”, Fönstret 1931:25. Askander menar likaledes att artikeln ”i 

hög grad [utgår] från Asklunds erfarenheter i samband med kortfilmssamarbetet under sommaren samma år”. 

Askander, s. 11 (not 5). 
168 Bengt Idestam-Almquist och Ragnar Allberg, Film igår, idag, imorgon (Stockholm 1932) s. 100. 
169 ”Gamla stan är ett försök att bygga vidare på den kontinentala traditionen av storstadsskildringar”. Lars 

Gustaf Andersson, John Sundholm och Astrid Söderbergh Widding, ”I skuggan av spelfilmen: svensk 

experimentell film”, Konst som rörlig bild: från Diagonalsymfonin till Whiteout, red. Astrid Söderbergh 

Widding (Lidingö 2006), s.24; Lars Gustaf Andersson: ”Gamla stan was made in the spirit of the continental 

urban film”, s. 234. 
170 Scott MacDonals, Avant-Doc: Intersections of Documentary and Avant-Garde Cinema (New York 2014), s. 

5; Avant-Garde Film, red. Alexander Graf och Dietrich Scheunemann (Amsterdam 2007), s. 79.  
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Till sist kan vi notera att de sovjetiska regissörernas teoretiska texter inte heller går författarna 

obemärkt förbi. I en artikel i Dagens Nyheter våren 1931 recenserar Lundkvist ett nummer av 

den anglosaxiska filmtidskriften Close Up, i vilken ”Eisenstein inleder med ett avsnitt av en 

briljant artikel, kallad ’Den dynamiska kvadraten’”.171 Senare samma år, i Fönstret, diskuterar 

Lundkvist på nytt ett nummer av Close Up och konstaterar att dess ”främsta bidrag är […] en 

ny artikel av Eisenstein. Filmformens principer [som artikeln heter] handlar om intellektuellt 

montage byggt på filmens inneboende konfliktelement.”172 Året därpå, också det i Fönstret, 

hänvisar Lundkvist till ”Pudovkins nyligen offentliggjorda teori om närbilder i tiden”.173 

Denna essä av Pudovkin, med just överskriften ”Närbilder i tiden”, publicerades i BLM på 

vintern 1932.174 Ytterligare en artikel av Pudovkin översätts och publiceras i en svensk 

tidskrift detta år: nämligen ”Montagets roll i modern film” som går att läsa i Spektrum, nr 4.175 

Denna korta genomgång lämnar självfallet inga garantier för att Asklund och Kjellgren tog 

intryck eller ens läste de teoretiska skrifterna. Men den tjänar till att ytterligare illustrera hur 

den sovjetiska filmen, och filmteorin, spelade en roll på det svenska kulturella fältet i början 

av 1930-talet. Att Pudovkin och Eisenstein diskuteras – och i den förras fall även publiceras – 

i samma publikationer som Asklund och Kjellgren skriver för är, vilka växlar man än väljer 

att dra på det, ett faktum. 

  

                                                           
171 Artur Lundkvist, ”Den dynamiska kvadraten”, Dagens Nyheter 3.5.1931. 
172 Artur Lundkvist, ”Det impotenta Hollywood”, Fönstret 1931:34. 
173 Artur Lundkvist, ”Rysk film i ny stil”, Fönstret 1932:25. 
174 Vsevolod Pudovkin, “Närbilder i tiden”, BLM 1932:2. 
175 Vsevolod Pudovkin, “Montagets roll i modern film”, Spektrum 1932:4. 
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3. Kino-eye: Filmögat i Erik Asklunds prosa 

Receptionen av en intermedialt referande text är i någon mening kumulativ.176 Det vill säga, 

chansen att uppfatta att en litterär representation efterliknar filmmediets, en filmgenres eller 

en films representationssätt ökar rimligen om detta överskridande av medier i semiotisk 

mening föregås eller förekommer parallellt med intermediala indikationer av andra slag.177 

Det bakgrundsavsnitt som just avslutats är att betrakta som en första sådan kontextuell 

indikation; här fokuserar jag emellertid på vad som går att finna i själva litteraturen. Med 

andra ord koncentrerar jag mig i analysens första del på hur filmmediet tematiseras och hur 

det visuella accentueras i Asklunds prosa, samt hur den genom motiv och allusioner för 

tankarna till montagefilm, i första hand till Vertovs Mannen med filmkameran och till 

Eisensteins Generallinjen. Med denna genomgång avser jag underbyggga den semiotiska 

analys som därefter tar vid, i vilken jag primärt diskuterar Asklunds bruk av litterär ikonicitet 

och hur prosan därigenom kan sägas imitera Vertovs ovan beskrivna filmstil; ett resonemang 

som kommer ske i dialog med Vertovs teoretiska terminologi. Det är dock på sin plats att före 

allt detta bidra med en kort presentation av de litterära verken i fråga. 

Askander karakteriserar Lilla land som ”en roman om moderniseringen av Sverige och 

främst den svenska landsbygden”. Det är en riktig beskrivning, men det tål att påpekas att 

också staden ständigt är närvarande i romanen. Man kan uttrycka det som att Asklund 

gestaltar en syntes av stad och land. Som berättaren vid ett tillfälle konstaterar är vad som 

skildras ”storstädernas framryckning runtomkring och den gamla tidens seder och sätt 

införlivade med en ny tids hastiga tempo och utveckling”.178 Vidare är romanens undertitel, 

”epos med parenteser”, måhända behjälplig för att förstå kompositionen. Boken består dels av 

en ”introduktion”, åtta så kallade parenteser samt en ”efterskrift”; i dessa tio avsnitt äger 

mestadels ett slags prosalyriskt svepande över land och stad rum.179 Mellan dessa avsnitt 

presenteras själva berättelsen, vilken är skriven i en något mer traditionell prosa. Det bör dock 

betonas att detta narrativ är flyktigt och till största delen består av fristående scener och 

lyriska betraktelser, men i den mån det finns en huvudperson heter han Fredrik Storm. Fredrik 

utvandrar till Amerika men tvingas återvända i samband med depressionen. Han slår sig ner i 

                                                           
176 Wolf (1999), s. 83. 
177 ”the imitation of the respective medium is reinforced by thematizations of the media referred to” och är “an 

initial incentive for a more extended intermedial reading”. Wolf (2003), s. 354. 
178 Erik Asklund, Lilla land: epos med parenteser (Stockholm 1933), s. 235-236. 
179 Eftersom dessa avsnitt är utformade på samma sätt, med smalare paragrafer än resterande kapitel, kommer jag 

av praktiska orsaker i fortsättningen benämna alla dessa tio avsnitt parenteser. 
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hembygden Rideby, en fiktiv ort på landsbygden söder om Stockholm, där han bildar familj 

och deltar i ortens modernisering av jordbruket. 

”Sång om stad” är det inledande och längsta (16 sidor) avsnittet i Asklunds samling av 

lyrisk prosa, Frukt. Samlingens korta betraktelser är indelade i fem delar, vilka alla 

introduceras med ett fotografi. I analysen uppehåller jag mig inte vid fotografierna i någon 

större utsträckning, men det bör konstateras att förekomsten av dem är intressant av två 

orsaker: dels signalerar närvaron av ett andra medium förstås att Asklund är en medialt 

medveten författare, dels är det tänkbart att denna närvaro förbereder eller underlättar för en 

intermedial reception hos mottagaren. Den första delen, som alltså ”Sång om stad” inleder, 

presenteras med ett fotografi över Stockholm, och det är mycket riktigt kring huvudstaden 

”Sång om stad” kretsar. Två korta dikter på fri vers inleder respektive avslutar betraktelsen; 

däremellan målar jaget upp en rad fragmenterade bilder från storstaden: Långholmen, 

Midsommarkransen, Zinkensdamm, Tantolunden, Strandvägen, Aspudden och Hornstull är 

bara några av de platser som omnämns. 

Även om Lilla land får sägas vara mitt primära fokus kommer jag att diskutera denna 

roman och ”Sång om stad” parallellt, eftersom många av mina resonemang åtminstone på ett 

övergripande plan går att applicera på båda texterna. Därmed inte sagt att jag behandlar 

texterna utifrån något slags additionsprincip. Det vill säga som om texternas respektive 

intermediala funktioner sammanslagna utgör betydelseproduktionen i bestämd form. 

Samtidigt är det givetvis så att det är ett författarskap vi har att göra med, och om en särskild 

skrivpraktik förekommer i ett verk kan den potentiellt fungera som indicium för inslag i ett 

annat. På dessa grunder motiveras också att jag gör korta utvikningar till andra texter av 

Asklund. Den här med nödvändighet något diffusa problematiseringen klarnar förhoppnings-

vis under analysens gång. 

 

3.1. ”Så vred jag på huvudet igen”:  

Filmisk tematisering och projicering; visuell accentuering 

I Asklunds prosa förekommer inga direkta hänvisningar till sovjetisk film, men väl till 

hollywoodstjärnor, journalfilm och till filmmediet som sådant. I  Lilla land är karaktärernas 

tillvaro påtagligt influerad av filmen: det talas på nattklubbarna om Greta Garbo, det läses i 

tidningarna om Charlie Chaplin, brev uppläses ”på felfri ljudfilmsengelska” och man ser 
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journalfilm på den för landsbygden tidstypiska tältbiografen.180 Dessutom tycks filmen ha 

inverkan på karaktärernas medvetande och perception, alternativt på berättarens diskurs om 

dessa. Osäkerheten kring vilket narratologiskt fenomen som egentligen aktualiseras i texten 

kan sägas vara en följd av Asklunds bruk av vad Seymour Chatman kallar fri indirekt 

perception. Termen är analog med den mer etablerade fri indirekt diskurs, och precis som sin 

systerterm är bruket av den med nödvändighet i någon mån tvetydigt: är det frågan om en 

karaktärs omedierade perception eller en dold (”covert”) berättares utsaga om denna? 

Berättarens diskurs och karaktärens medvetenhet flyter samman.181 Så också i följande 

exempel där alltså en typ av filmmedvetande illustreras. Det berättas om handelsresande som 

stannar till på den svenska landsbygden för korta kärleksmöten, från vilka minnesbilder gör 

sig påminda under bilresan därifrån:  

 
de vände tillbaka på morgonen […] med minnet av Ingas nakna bröst i vindrutans solskimmer 

[…] och bilden av den gamla gumman, den svarta katten och den halta ankan i den evigt 

framrullande filmen på vindrutans bildfält, där susande träd drog förbi, […] höjder med blå 

skogar och en klunga björkar på en kulle, förenade, slutna tillsammans likt en grupp kvinnor182 

 

Askander räknar passager som denna till en typ av imitationer han kallar ”filmisk 

projicering”.183 Här kan bilens vindruta sägas motsvara en bioduk som avgränsar och inramar 

synfältet, inom vilket dessutom rörelse framhävs (”susande träd drog förbi”). Denna 

”modernitetens blick”, fortsätter Askander, är ”en för hela Lilla land styrande berättarteknisk 

princip”, vilket jag menar är en adekvat beskrivning.184 

Vad Askander emellertid undgår att se i det specifika exemplet ovan är att en dubbel-

exponering äger rum. Det är ju inte endast, vilket Askander hävdar, ”det förbiströmmande 

landskapet” som projiceras på vindrutan; snarare sker här en sammansmältning av det 

nuvarande och det förflutna.185 Det som spelas upp i ”den evigt framrullande filmen” är dels 

minnena från det som varit (”Ingas nakna bröst”, ”bilden av den gamla gumman”), dels 

                                                           
180 Citatet på Asklund (1933), s. 100. Greta Garbo omnämns på samma sida; Chaplin, eller strängt talat hans 

mor, på s. 61; journalfilmen på tältbiografen på s. 45. Med Askanders uttryck kan man här tala om en ”tillvarons 

medialisering” eller med mitt snävare perspektiv tillvarons filmisering. Se Askander, s. 38. 
181 Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film (Ithaca och London 1978), 

s. 204-205. 
182 Asklund (1933), s. 72. 
183 Askander, s. 112. Som jag tidigare nämnt är termen övertagen från Ohlsson, men jag hänvisar till Askander 

eftersom han applicerar den på Asklund; på så sätt blir framställningen tydligare. Se: Ohlsson, s. 57. 
184 Askander, s. 113. Även Danius gör i sin läsning av Ulysses en poäng av denna teknik: hon beskriver hur 

karaktärer beskrivs titta ut genom bilfönster och därigenom percepierar omvärlden ”as though in a photographic 

shot, as if a camera had zeroed in on and framed the objects”. Danius term för denna teknik, som alltså 

ungefärligen motsvarar Askander och Ohlssons ”filmisk projicering”, är ”cinematic framing techniques”. 

Danius, s. 164. 
185 Askander, s. 112. 
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”susande träd” som drar förbi, det vill säga det fysiskt närvarande landskapet. Även om 

dubbelexponeringen är att betrakta som ett konventionellt filmgrepp vid den här tiden snarare 

än strikt hemmahörande hos de sovjetiska filmskaparna, är det ett faktum att Eisenstein och 

Vertov nyttjade tekniken frekvent.186 

Även i Frukt, exempelvis i avsnittet ”Fönster”, nyttjas den filmiska projiceringen genom 

att en återblick tycks spelas upp inom en fönsterram: ”Från fönstret ser hon trottoarerna som 

hon gick i sin ungdom: danssteg på hårda stenar, vita leenden under lyktorna och ömma ord i 

portarnas dunkel.”187 Kvinnan ser i fönstret en svunnen ungdomstid med ”lycka och frihet, 

pengar och kläder”. En återblick som i slutet av avsnittet kontrasteras mot kvinnans 

nuvarande situation, ståendes på andra sidan fönstret – och därmed på ett annat tidsplan – 

”med två barn bakom sin åtrådda kropp”. 

Parat med den så kallade projiceringen i vindrutor och fönster sker i såväl Lilla land som i 

”Sång om stad” en accentuering av det visuella även på andra sätt. ”[D]etta är skrivet i 

majgryningen uppe i ett stort hus på Söder, med utsikt från köksfönstret över halva staden”, 

lyder en talande deklaration från berättaren i det inledande avsnittet till Lilla land.188 

Romanen, inte minst ”paranteserna”, kännetecknas av snabbt skiftande bilder och intryck som 

staplas på varandra i högt tempo – det är som om berättaren har bråttom att, med dennes egna 

ord, infånga ”hela landets överflöd av syner, scener, situationer”.189 Blicken riktas som i det 

här fallet oftast utåt, mot staden eller landskapen, men även i sällsynta ögonblick av intro-

spektion sker en betoning på det visuella. Som när karaktären Långa Kalle sjunker ner i gung-

stolen, ”[s]luter ögonen” och därefter, för att fortsätta med filmmetaforiken, spelar upp en inre 

film: ”Genom hans inre drar minnena förbi: ett långt tåg av händelser, dagar, år. [… G]enom 

hans inre drar bilderna förbi”.190 Till och med när en karaktär blundar ser han. 

På ett liknande sätt framhävs seendet även i ”Sång om stad”, där män beskrivs luta sig ut 

genom fönster för att betrakta gatorna och berättarjaget vid ett tillfälle står på ett berg och 

blickar ner över staden.191 Från den senare positionen skapas känslan att fokalisatorn är av ett 

mekaniskt slag: ”Jag vred på huvudet, svepte med blicken runt horisonten och upptäckte runt 

hela staden en taggig, blånande skogslinje.” Ytterligare ett antal observationer deklareras – en 

”skuta med fällda segel”, ”fontänernas plaskande vattenkaskader” – innan blicken skiftar läge: 

                                                           
186 Se t.ex. ”The Dramaturgy of Film Form”, s. 164, 173; Michelson, s. xl. 
187 Asklund, Frukt (1932), s. 96. 
188 Asklund (1933), s. 11. 
189 Ibid., s. 10. 
190 Asklund (1933), s. 131-132. 
191 Asklund, Frukt (1932), s. 23, s. 19. 
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”Så vred jag på huvudet igen. Nere vid Pålsundet […]”.192 Kanske kan man här påstå att 

fokalisatorns blick liknar filmkamerans? Det statiska vridandet, svepandet över horisonten 

och ”upptäckten” av skogslinjen kan upplevas motsvara en kameras panorering och sökande 

efter skärpa. Både Ohlsson och Gavriel Moses fäster stor vikt vid passager som liksom denna 

signalerar och motsvarar kamerans rörelser; den senare anser förfarandet vara en av den 

filmiserade prosans ”most important devices”.193 Vad som kan sägas ske här är att läsaren så 

att säga övertar fokaliseringen från karaktären och intar rollen som betraktare. Därigenom 

medieras erfarenheten varken från karaktärens eller från berättarens perspektiv, utan det är 

just läsaren som i ett slags surrogatposition konstruerar den narrativa erfarenheten. Monika 

Fludernik benämner detta berättarmodus 'viewing’ – en term besläktad med Genettes externa 

fokalisering – vilket hon menar är filmens modus operandi.194 

Genom härmandet av kamerans rörelsemönster tillsammans med den sortens ”visuella 

markörer” vi sett prov på ovan (”jag ser”, ”utsikt”, ”syner”, ”scener”, förekomsten av fönster 

och vindrutor), är det alltså tänkbart att prosan frambringar en ’filmisk’ fokalisering eller 

perception hos läsaren.195 Det är emellertid läge att hejda sig något och reda ut vad som 

egentligen avses med detta. Som Elleström påpekar är ett av de vanligaste misstagen i 

intermediala undersökningar oförmågan eller oviljan att skilja på det visuella och det 

ikoniska. Medan det senare fenomenet som bekant är hemmahörande i den semiotiska 

modaliteten är det förra, aktiveringen av moduset synsinnet, del av den sensoriella.196 En 

anledning till begreppsförvirringen kan tänkas vara att modaliteterna alltid samspelar med 

varandra; vad jag kallar de visuella markörerna kommer ju till stånd via semiosis, det vill säga 

genom konventionella teckens denotation.197 Det är därför viktigt att klargöra vad som just nu 

är av intermedialt intresse, helt enkelt vad som här och nu är föremål för diskussion. I det här 

fallet gäller det den sensoriella modaliteten, och dess relation av modi, som jag menar sätts i 

spel; betoningen på seendet innebär att prosans relation av sensoriella modi närmar sig 

filmens.198 

                                                           
192 Ibid., s. 20. (min kursivering) 
193 Moses, s. 110; Ohlsson, s. 58. 
194 Monika Fludernik, Towards a ’Natural’ Narratology (London 1996), s. 43-52, 347-358. De tre övriga 

kategorierna i Fluderniks taxonomi över hur berättelser medierar erfarenhet eller medvetande är ’experiencing’ 

(grovt motsvarande Genettes interna fokalisering) samt ’telling’ och ’reflecting’ (motsvarande ungefär icke-

fokalisering). 
195 Formuleringen ”visuella markörer” används även av Ohlsson, s. 58. 
196 Elleström (2010), s. 16; Elleström (2011), s. 26. 
197 Vad jag avser med ’denotation’ är i denna uppsats helt enkelt ett ords lexikala, språksystemiska mening. 
198 Ytterligare en reservation är dock på sin plats. Skriftspråkets ’basmedium’ kan med Elleströms benämning 

tituleras ”visuell text” eftersom mediets gränssnitt (svarta krumelurer på papper) nödvändiggör seende hos 

recipienten om någon mediering alls ska realiseras. I denna grundläggande bemärkelse är således all text visuell, 
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Det är värt att påminna om komplexiteten i intermediala relationer. Synsinnet är som 

bekant ett dominant modus i flera medier och konstarter. De visuella markörerna som sätter i 

spel den sensoriella modalitetens relation av modi är således inte, betraktade isolerat, någon 

tillfredsställande indikation på filmisering. Det är givetvis genom samspelet med 

filmtematiseringar och -imitationer – en del av dessa har jag redovisat, fler följer under 

analyskapitlets gång – som bandet med just filmmediet kan upptäckas och förstärkas. Än så 

länge har jag diskuterat analogierna till filmen i generella termer. Vad jag emellertid ännu inte 

berört, bortsett från anknytningen i samband med den korta reflektionen kring 

dubbelexponeringen, är prosans relation och potentiella kontaktytor med den sovjetiska 

filmen specifikt. Det är det läge för nu. 

 

Trots frånvaron av explicita referenser till sovjetisk film går det utan svårighet att finna 

strukturella och tematiska paralleller med både Eisenstein och Vertov. Till den senares 

stadssymfoni, Mannen med filmkameran, är analogierna – medvetna eller inte – tämligen 

uppenbara. Vad jag i första hand avser är på vilket sätt miljön sätts i förgrunden – det vill säga 

hur staden respektive landet betonas som spelplats. I Lilla land accentueras landet Sverige 

som miljö omedelbart av romanens titel och av den inledande parentesen (”introduktion”) 

med dess hastiga förflyttningar mellan stad och landsbygd, från norr till söder, mellan 

”städernas ljus” och ”kornas råmanden”.199 I ”Sång om stad” utgör Stockholm inte bara tema 

och den primära miljön, utan framställs genom personifiering närmast som en typ av 

handlande subjekt. ”Staden växte och blev stor. Vi växte och blev stora, vi också”, är ett 

exempel på en utsaga som uttrycker en sorts kausal relation i vilken staden determinerar 

människorna i den, snarare än tvärtom, och besöker man nöjesfälten ”blinkar [staden] med 

tusen ögon och skrattar med röd mun”.200 Inte heller står staden passiv inför 

årstidsväxlingarna. När hösten kommer inträder nämligen ”stadens verkliga vår: lyktor 

blommar i asfalten, husen fyllas av liv och rörelse, ljusreklamerna flammar upp som vårens 

eldar”.201  

En annan aspekt som tangerar Vertovs metod i Mannen med filmkameran är 

självreflexiviteten. Precis som Vertovs fiktionella kameraman kämpar med att spela in den 

film åskådaren ser, är Asklunds berättare i Lilla land ett författarsubjekt ute efter att förstå och 

                                                                                                                                                                                     
vilket man om inte annnat ”enkelt [kan] slå fast genom att blunda”. Elleström (2011), s. 17, 27. Den relation av 

modi jag emellertid talar om här är så att säga på nästa nivå, när själva avkodningen och meningsskapandet sätts 

i spel. 
199 Asklund (1933), s. 13. 
200 Asklund, Frukt (1932), s. 15, s. 24. 
201 Ibid., s. 24. 
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betvinga landet.202 Även om metadraget är betydligt mer genomgående i Vertovs film än i 

Asklunds prosa, kan man bara genom att ögna igenom Asklunds titlar från den här tiden se att 

reflexiviteten är utmärkande för hans författarskap. Undertitlarna till hans tre första prosaverk 

lyder som bekant ett romanpuzzle, kanske en roman respektive (”roman”). Likaså är 

”skrivmaskinens” gestaltande av skrivkramp i Frukt, som jag berörde i teoridelen, ett tydligt 

reflexivt inslag. Även om det är intressant att notera att reflexiviteten är en gemensam narrativ 

strategi hos Asklund och Vertov, är det viktigt att påpeka att den ju visar på respektive 

mediums egenart snarare än sätter i spel en intermedial relation. Som bekant är dessutom 

tillvägagångssättet att så att säga sätta litteraturens tillkomst i centrum en central del av den 

modernistiska prosans poetik som sådan, och att här tvärsäkert tala om ett inflytande från 

Vertov vore onekligen naivt.203 

Till det potentiella släktskapet med Vertov, inte minst vad gäller de tvära rumsliga kasten 

och snabbt skiftande ögonblicksbilderna av stad och landsbygd, skall jag återkomma mer i 

detalj längre fram, i avsnittet som tar upp accentueringen av rörelse och den litterära 

ikoniciteten i Asklunds prosa. Innan dess skall en tematisk parallell till Eisenstein diskuteras. 

Generallinjen (1929), Eisensteins sista stumfilm, handlar om den av Stalin auktoriserade 

kollektiviseringen och moderniseringen av jordbruket i Sovjetunionen.204 Filmen, som även 

går under namnet ”Gammalt och nytt”, präglas av en dialektik mellan tradition och 

modernitet, mellan stad och landsbygd. Som Bordwell uttrycker det är filmens tema 

utsuddandet av gränsen mellan ”rural tradition and technical progress”.205 Stor symbolisk 

betydelse har i detta avseende den eftertraktade traktor som till sist, efter flera vändor med 

stelbent byråkrati, inhandlas till kollektivjordbruket i det lilla samhället och därmed ersätter 

den förlegade hästplogen. En lång montagesekvens, i vilken traktorns överlägsenhet med all 

önskvärd tydlighet illustreras, avslutas med bilder på hur fordonet monterar ner ett staket som 

tidigare i filmen etablerats som symbolisk skiljelinje mellan staden och landsbygden. Därefter 

följer en omfamning mellan traktorföraren och den kvinnliga protagonisten, bonden Marfa, 

som varit drivande i upprättandet av kollektivjordbruket. Den efterföljande textskylten – 

”This is how we erase boundaries between city and country!” – får sägas vara minst sagt 

                                                           
202 Om reflexiviteten i Mannen med filmkameran, se Manovich, s. 241. I Lilla land hävdas, som redan nämnts, 

att jaget sitter och skriver från ett fönster på söder. 
203 Se t.ex: John Fletcher och Malcolm Bradbury, ”The Introverted Novel”, Modernism. A Guide to European 

Literature 1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra upplagan (London 1991), s. 395. 
204 En omfattande omorganisering vilken delade upp jordbruksmarkerna i så kallade kolchoser (kollektivjordbruk 

bildade av en grupp privat verksamma bönder, men med tydliga direktiv uppifrån) respektive sovchoser (statligt 

ägda och i högre grad industrialiserade jordbruk). 
205 Bordwell (1993), s. 107. 



45 
 

redundant.206 Dialektiken är fullbordad: “rural life has become modern, and the city has 

become countrified”.207 

Betrakta nu sekvenserna från Eisensteins film i ljuset av den allra sista sidan av epikdelen 

i Lilla land.208 

 
En spov lyfter sin sång i ett uppgående solo, en hiss stiger i ett högt hus. Soltystnad och 

våningsbuller, vågskalp och gatusorl — staden sjunger, landet har sina tysta visor. I skymningen 

då korna mjölkas, i gryningen då fabriksvisslorna ljuder […] om våren då parkerna blommar […] 

Då har hemmansägare Fredrik Storm på kommunalstämman i Rideby genomdrivit sitt förslag om 

inköpandet av en traktor för gemensamt bruk till vårplöjningen.209 

 

Precis som i stora delar av romanen i övrigt samsas här staden och landsbygden, moderniteten 

och traditionen: spoven lyfter sin sång jämte hissen som stiger, korna mjölkar och 

fabriksvisslorna ljuder, vågskalp paras med gatusorl – allt utmålas som delar av samma 

helhet. Detta är inte på något sätt en ny iakttagelse. I både Martin Kylhammars och i 

synnerhet Askanders läsning av romanen framhålls dialektiken mellan modernitet och 

tradition. Båda kontextualiserar sammansmältningen av denna dikotomi med det svenska 

folkhemsprojektet, vilket vid tiden för romanens tillkomst var i sin linda.210 Eftersom tidigare 

forskare redan varit där och grävt ska inte jag uppehålla mig vidare vid romanens 

folkhemsdiskurs. Vad som är mer intressant för min del är att utifrån detta konstatera 

likheterna med Eisensteins film, i det stora och det lilla. I Generallinjen representerar den 

enskilda gårdens omorganisering den statligt auktoriserade moderniseringen och kollektivi-

seringen av jordbruket i hela Sovjetunionen; i Lilla land skildras den fiktiva orten Rideby, 

vars invånares förändringsarbete mot en moderniserad landsbygd blir en synekdoke för det 

nationella folkhemsprojektet.211 Än mer intressant: dessa gemensamma strukturella drag 

gestaltas på mikronivå genom att symbolen för denna relation i båda verken är traktorn. Visst 

är det riktigt att införskaffandet av en traktor ”för gemensamt bruk” inte alls har en lika 

                                                           
206 Översättningen av textskylten hämtad från Bordwell (1993), s. 106. 
207 Bordwell (1993), s. 107. 
208 Det vill säga efter denna sida följer endast en prosalyrisk ”efterskrift”. 
209 Asklund (1933), s. 273. 
210 Askander menar i dialog med Johan Asplund att folkhemmet är en syntes av begreppsparet gemeinschaft 

(som i Askanders förståelse helt enkelt betecknar modernitet) och gesellschaft (tradition), och att Lilla land 

likaledes är ”en syntes av [dessa] olikheter”. Askander, s. 104, s. 106. Kylhammar kallar Lilla land ”det första 

mer storstilade försöket att litterärt gestalta och hylla det nyfödda svenska folkhemmet”. Kylhammar, s. 171. 

Vidare är Askanders och Kylhammars kopplingar i linje med Asklunds egen beskrivning av romanen som ”en 

bok om folkhemmet i lyrisk form”. Avsikter (1945), s. 13 
211 Naturligtvis inga jämförelser i övrigt mellan vare sig de två i mångt och mycket vitt skilda samhällsprojekten 

eller de två konstverken. Det är väl känt att Eisenstein var tvungen att rätta sig efter regimens önskningar om 
innehållet, och hans film är otvetydigt att betrakta som propaganda. Något sådant tvång har givetvis inte ålagts 

Asklund. Se: Bordwell (1993), s. 96-108. 
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framträdande eller genomgående betydelse i Lilla land som i Generallinjen, men att det är det 

allra sista som händer i romanen är ändå signifikativt. 

Huruvida inköpandet av traktorn, liksom i Generallinjen, föregåtts av byråkratisk tröghet 

på ”kommunalstämman” framgår inte (även om formuleringen att Fredrik ”genomdrivit” 

förslaget antyder viss administrativ friktion). Däremot vet läsaren sedan några sidor tillbaka 

att införskaffandet av en elektrisk kvarn – en annan tydlig modernitetsmarkör – genomförts 

med stort besvär: ”kommunen var emot hela företaget” och ”[b]önderna sa: Det går åt 

hellvitte!”, ”men Långa Kalle var envis, nämndemannen stod honom bi och till slut gick det 

igenom”.212 Därpå följer en sällsynt entusiastisk kommentar från berättaren, vars entydighet 

närmast är i paritet med Eisensteins ovan nämnda propagandistiska textskylt. Berättaren låter 

meddela att de initialt skeptiska bönderna nu ”får beskåda underverket: den runda, skinande 

dynamon, som surrar likt en stor katt — detta är teknik, detta är teknikens seger i Rideby”.213 

Den inhandlade traktorn som modernitetssymbol, det entydiga hyllandet av maskinen och 

tekniken, det byråkratiska gisslet, den lilla byn i det mindre och folkhemmet respektive 

kollektiviseringen av jordbruket i det större perspektivet, dialektiken mellan gammalt och 

nytt. Om det funnits skäl till reservationer i tidigare dragna paralleller mellan Asklund och 

montagefilmen, så är likheterna med Generallinjen i romanens slutsekvens så påtagliga att det 

är rimligt att tala om en medveten intertextuell anknytning; en allusion i Genettes mening.214 

 

3.2. ”På väg, på väg!”: Rörelse och ikonicitet 

Som överskriften antyder har jag i detta avsnitt två med varandra sammanbundna 

fokuspunkter. Först ämnar jag visa hur fart och rörelse, genom språk och gestaltning, 

accentueras i Asklunds prosa. Därefter följer en diskussion om hur detta för berättandet 

framträdande drag kan sägas samspela med en diagrammatisk ikonicitet, som ytterligare 

förstärker – eller, om man vill – accelererar rörelsen och förflyttningarna i tiden och rummet. 

Till båda dessa aspekter fungerar Vertov – såväl hans filmpraktik som hans teoretiska begrepp 

kino-eye och skarvteorin – som den huvudsakliga referenspunkten från den sovjetiska filmen. 

Vidare kretsar diskussionen i fortsättningen i allt större utsträckning kring Lilla land, även om 

enstaka utvikningar till ”Sång om stad” liksom till andra alster alltjämt har en belysande 

verkan. Berättaren i ”Sång om stad” kan exempelvis bidra med en betecknande utsaga, vilken 

                                                           
212 Asklund (1933), s. 270. 
213 Ibid. 
214 Se: Gérard Genette, ”Den allvarsamma parodin”, övers. Johan Öberg, Ord&Bild 1990:3, s. 19. 
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ger en försmak till den kommande diskussionen: ”Chaufförerna är små gudar med min 

religion: rörelse”.215 

Man kan uttrycka det som att detta avsnitt följer naturligt på reflektionen om de visuella 

markörerna i Asklunds prosa. Det vill säga, att berättaren ser är redan konstaterat, men vad 

ser och erfar han? Svaret är rörelse, vart än blicken riktas. Så präglad är Lilla land av rörelse, 

vill jag hävda, att man vid ett slumpmässigt nedslag i romanen tämligen omedelbart kommer i 

kontakt med partier som hade kunnat återges som exempel här. Det gör också att det är långt 

ifrån givet var en analys ska ta sin början. Särskilt framträdande är rörelsen emellertid i 

parenteserna, och kanske som allra tydligast i den som inleder romanen, ”introduktion”. Det 

första läsaren slås av är troligen den rikliga förekomsten av transportmedel, och den tydligt 

futuristiska diskursen kring dessa. Liksom i hyllandet av den elektriska kvarnen syns här en 

ohämmad förtjusning hos berättaren för modernitetens maskiner och farten de kan uppbåda. 

Bara på de tre första sidorna förmedlas att jaget ”med tåget rusat in i blommande idyller”, 

”suttit med hjärtat i halsgropen vid sidan om en bilagent i rasande fart”, ”cyklat på hastiga 

lördagsutflykter”, ”suttit i en skramlande mjölkbil […] och rusat in mot staden”, ”suttit i en 

oruffad motorbåt”, ”susat fram i en mjukt spinnande Packard” och ”åkt med timmertågen”.216 

I lika stor utsträckning betraktar han rörelsen omkring sig. Han ser ”den eviga strömmen av 

arbete och larm, fart och oro”, betraktar ”banhallarnas vimlande människomassor” och märker 

”servitriserna sväva förbi”; han ser hur ”dynamoerna sjunger och bilarna susar förbi”, hur 

”folkhärar tågar genom gatorna” och hur ”[varor och folk] glider över gränserna”.217 

Asklund skriver emellertid inte fram en modernitet eller gör bruk av en futuristisk poetik 

som begränsar sig till staden. Precis som i resten av romanen är dialektiken mellan stad och 

land, mellan natur och kultur, central. Detta illustreras inte minst av berättarens avslutande 

utsaga, som utifrån nämnda kategorier tycks formulera vad man kan kalla en rörelsedialektik: 

”långsamma seklers verkningar, nuets djärva hets — livets ström i ett litet land”.218 Denna 

matris tar sig uttryck genom att landskapen vilka jaget rusar och susar förbi i rasande fart inte 

på långa vägar utmålas som passiva eller statiska. Tvärtom färdas jaget genom ”blommande 

idyller” och ”lövgungande landskap”, ser hur ”rågen” respektive ”säden susar” och känner 

hur ”älvarna ger kraft”.219 

                                                           
215 Asklund, Frukt (1932), s. 10. 
216 Asklund (1933), s. 7-9. 
217 Ibid., s. 7-13. 
218 Ibid., s. 13. 
219 Ibid., s. 7, 11, 13. (min kursivering) 
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Cyklar, åker, susar, rusar, vimlar, tågar, glider; i ”introduktion” liksom i resten av 

romanen är berättaren och karaktärerna ständigt på väg: ”på väg genom sovande småstäder”, 

”på väg in mot gatorna och trafiklarmet i storstaden”, ”på väg in med siklast till Oxelösund”, 

”på väg från Uppsala till Krylbo”.220 Att färdas beskrivs som ett sätt att leva, ett självändamål 

– man kan resa ”på måfå, av lust, yra och oro” så länge man är: ”På väg, på väg!”221 

Kan Asklunds prosa genom detta sägas föra tankarna till montagefilmen och i synnerhet 

till Vertovs teori och praktik? Det generösa svaret på den frågan är att den gör det. För visst 

kan de snabbt spatiotemporalt skiftande bilderna sägas motsvara det kvicka montaget i 

Mannen med filmkameran, och visst gestaltas genom detta en blick och ett perspektiv som så 

att säga överträffar ögats potential – precis så som Vertov förespråkar att filmkamerans kino-

eye ska arbeta. Vidare är rörelsen, farten och accelerationen, som är så framträdande hos 

Vertov, påtagligt närvarande också i Asklunds prosa. De verb (rusa, susa, tåga, cykla, åka, 

sväva), adjektiv (rasande [fart], hastiga, skramlande) och prepositioner (in i, genom, från, till, 

på [väg]) som Asklund gör bruk av denoterar alternativt konnoterar alla rörelse. Detta parat 

med modernitetsmarkörer som bilar, båtar och cyklar gör att analogin med Vertov blir än 

starkare. Dessutom kan prosan sägas praktisera Vertovs skarvteori genom att hela tiden vara 

just på väg – en sekvens som gestaltas i rörelse (ett rusande tåg) ersätts av en ny rörelse (en 

bil i rasande fart) som ersätts av en ny rörelse; ett skeende som förstärks av att satserna så gott 

som genomgående är aktivt formulerade. 

Det här är tveklöst relevanta observationer för mitt studium, men de är nog också 

nödvändiga att problematisera och utveckla. Om man vill undvika att hamna i den 

monolitiska fälla som innebär att man alltför lättvindigt tillämpar filmterminologi på prosa 

finns det skäl att dröja lite vid exemplen ovan. För även om det är rimligt att argumentera för 

att gestaltningen i Asklunds prosa påminner om den i Vertovs film, så indikerar resonemanget 

så här långt inte någon modal förskjutning. Ingen kan hävda, baserat på diskussionen ovan, att 

den perception som kommer till stånd genom Asklunds prosa är densamma som mottagaren 

gör bruk av i Mannen med filmkameran; detta förstås eftersom de respektive gestaltningarna 

realiseras genom skilda semiotiska processer. Uttryckt annorlunda: även om betydelsen i 

Vertovs och Asklunds respektive representationer liknar varandra – en representation av ett 

fordon i rörelse ersätts av ytterligare en representation av ett fordon i rörelse – så skiljer sig 

teckenfunktionen åt. 

                                                           
220 Ibid., s. 8-10. 
221 Ibid., s. 27. 
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I Vertovs film uppstår betydelsen genom i första hand primärt ikoniska tecken, vilka alltså 

kännetecknas av en likhetsrelation i uttryck och innehåll. Det vill säga, de rörliga bildernas 

representation av rörelse är inte underkastad något system av generell mening och förutsätter 

inte hos mottagaren någon denotation av konventionella tecken; ”vår perception av likhet” är 

tillräcklig för att uppfatta bildernas betydelse.222 I Asklunds prosa förhåller det sig 

annorlunda. Här gestaltas skeendet med konventionella tecken som representerar, exempelvis, 

tinget bil genom begreppet ”bil”. Denna förmedling via det generella språksystemet 

frambringar naturligtvis en annan perception hos, och kräver ett annat kognitivt arbete av, 

mottagaren. Detsamma går att säga om de rumsliga skiftena som karakteriserar de båda 

verken. I filmmediet, särskilt i den sovjetiska filmen med dess accentuering av själva 

montageaktiviteten, uppfattar vi en spatial förändring omedelbart, i samband med skiftet 

(klippet) från en ikonisk representation till en annan. Vi igenkänner så att säga byte av miljö 

genom ”en omedelbar likhetsupplevelse” av de ikoniska tecknens respektive uttryck.223 Även 

om den språkliga representationen i en mening förmår vara mer exakt – berättaren i Lilla land 

kan från en sats till en annan skifta miljö från ”storstaden” till ”Oxelösund” – så är läsaren av 

prosa däremot underkastad konventionella teckens denotation för att platsbytet, och därmed 

tillägnelsen av betydelsen, ska realiseras. 

Det är av skäl som dessa som det blir problematiskt att med för stor självsäkerhet överföra 

filmtermer som montage och kino-eye på prosan. Visst växlar Asklund precis som Vertov 

kvickt mellan olika sekvenser i sin prosa, men han ”klipper” ju inte i någon egentlig 

bemärkelse. Samtidigt är det motsatta förhållningssättet, som jag tidigare uttryckt, inte heller 

ett alternativ för det intermediala studiet. Som Ryan konstaterar kan inlånandet av andra 

mediers terminologi, däribland filmmontaget, tillhandahålla insikter till textstudiet som hade 

varit bortom räckhåll om ”[the] analytical toolbox [was limited] to strictly language-based 

concepts”.224 För att filmterminologin ska kunna inkorporeras på ett nyanserat sätt är det 

emellertid nödvändigt att fördjupa diskussionen. En dimension som jag anser måste tillföras i 

den filmiserade läsningen av Lilla land är en reflektion kring parentesernas ikoniska kvalitéer 

och hur dessa samspelar med de konventionella tecknen. I resterande delen av analyskapitlet 

följer därför en diskussion om hur denna relation potentiellt kan sätta i spel en perception och 

                                                           
222 Johansson, s. 166. Notera dock att citatet är en redogörelse för den semantiska bildteorin, vilken företräds av 

bland andra Sonesson; Johansson själv utarbetar en syntes av denna modell och av den filosofiska samt 

kognitionsteoretiska bildteorin. Se: Johansson, s. 166-171. 
223 Ibid., s. 152. 
224 Ryan (2004), s. 34. 
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betydelsebildning som i större grad efterliknar (den sovjetiska) filmens, vilket därmed 

förstärker den intermediala kontaktytan. 

 

Orsaken till att parenteserna tilldrar sig uppmärksamhet som potentiellt ikoniskt 

meningsbärande till att börja med är dess annorlunda utseende på boksidan. Dessa avsnitt är 

uppställda i betydligt smalare paragrafer än vad som dels är brukligt i prosagenren; dels får 

partierna en visuell särprägel i romanen som sådan, eftersom den i övrigt består av 

konventionellt uppställda stycken. Det senare är av betydelse. Som Nänny konstaterat om 

ikonicitet i lyrik kan en rad som märkbart skiljer sig i längd gentemot de angränsande raderna 

i dikten potentiellt fungera som en ikon.225 Detsamma bör gälla paragrafernas förhållande i 

prosa. En roman som rakt igenom är utformad med smalare paragrafer hade visserligen också 

kunnat vara intressant att diskutera, men brottet som Lilla land får till stånd gentemot verkets 

inneboende konventioner markerar onekligen en relationell annorlundahet som särskilt pockar 

på läsarens hänsyn. Att avsnitten utöver särprägeln på boksidan också, som jag redan berört, 

skiljer sig åt i stil och berättande jämfört med epikavsnitten är givetvis ytterligare motivering 

att reflektera över ikoniciteten. Slutligen ska nämnas att parentesernas visuella egenart 

förstärks genom att styckebrytning sker mycket sparsamt på dessa sidor; därtill förekommer 

inga repliker. Resultatet blir att paragraferna bildar en kompakt och till synes vertikalt 

utsträckt textmassa (jämför bild 1 och bild 2). 

Även om inte förekomsten av litterär ikonicitet nödvändigtvis måste vara avsedd av 

författaren – för det första är det som bekant ofta förenat med svårigheter att påvisa något 

sådant och för det andra är det vanligen irrelevant – är det värt att notera att Asklund 

tvivelsutan besitter en visuell ikonisk medvetenhet när han författar Lilla land. Minns 

exempelvis den ikoniska representationen av skrivmaskinen från Frukt, som jag behandlade i 

teoriavsnittet. Än mer intressant är kanske prosadikten ”Portar: Modernistiskt filmscenario”, 

som publiceras i Nya Dagligt Allehanda 1931.226 Här ser vi prov på en filmspecifik ikonicitet 

genom att spalterna är grafiskt utformade som filmremsor; en tydlig likhetsrelation – strängt 

talat till en del av filmens tekniska medium227 – som förstärks ytterligare av titelns film-

tematisering (se bild 3). 

                                                           
225 “as soon as a line noticeably detaches itself from its adjacent neighbourhood of lines, it may […] function as 

an icon”. Max Nänny, “Iconic Functions of Lond and Short Lines”, The Motivated Sign, red. Olga Fischer och 

Max Nänny (Philadelphia 2001), s. 158. 
226 Närmare bestämt i tidningens söndagsbilaga, 31.5.1931. 
227 Vilken vid sidan av basmedier och kvalificerade medier utgör den tredje mediala aspekten i Elleströms 

modell: det vill säga, den materiella sidan av mediet – filmremsan, pappret etc – som realiserar och förmedlar 

basmedier och kvalificerade medier. Elleström (2010), s. 30-33. 
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Bild 1: ”parentesernas” uppställning.                  Bild 2: exempel på epikavsnittens uppställning. 

 

 

                        Bild 3: Dikten ”Portar: Modernistiskt filmscenario”. 
 

Just filmremsan som litterärt ikoniskt uttryck i Asklunds prosa finns det anledning att 

uppehålla sig vid. Kan man möjligen påstå, med stöd av förekomsten i ”Portar”, att även de 

smala och kompakta paragraferna i parenteserna är ett exempel på visuell ikonicitet vilken för 

tankarna till filmremsan och därmed till filmmediet? Det måste direkt medges att det inte är 

någon given koppling. 35-millimetersfilmen, som refererar till filmremsans bredd, var det 

standardiserade formatet för filmremsor under hela 1900-talet. Parentesernas paragrafer är 

emellertid nästintill dubbelt så breda, 63 millimeter. Å andra sidan går det på annat vis, 
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genom en enkel matamatikövning, att argumentera för förekomsten av diagrammatisk 

ikonicitet här. 

Ett stickprov på romanens första sida visar nämligen att fyra av dess 22 rader består av 35 

nedslag, inklusive mellanslag. Vidare varierar antalet nedslag per rad från 32 till 38 och det 

genomsnittliga antalet nedslag på sidan skrivs till 35,45.228 En given invändning är att detta 

kan tyckas som en väl konstruerad likhetsrelation; och jag är beredd att hålla med om att 

denna tolkning på ett sätt är långsökt, men i ett avseende ändå inte. Det är kort sagt ett faktum 

att antalet (genomsnittliga) nedslag på boksidans rader motsvarar antalet millimeter på 

filmremsan; således existerar otvetydigt en likhet på relationell grund. Å andra sidan krävs det 

onekligen en rätt snårig kognitiv aktivitet för att upptäcka likhetsrelationen, och att denna 

uppenbart svaga ikon skulle sättas i spel i den normala läsarens reception av texten får 

betraktas som osannolikt. Samtidigt är det ju en del av litteraturvetarens arbetsbeskrivning att 

diskutera svårfångade, och tidigare oupptäckta, fenomen som dessa; som Elleström 

konstaterar är det naturligt att normalläsarens mindre reflekterade läsart resulterar i färre 

uttolkningar av ikoniska representationer.229 Man bör också beakta att det delvis är 

prosagenren som sådan, med dess mindre fria uppställning, som förhindrar en tydligare 

överenskommelse; exempelvis genom att paragraferna verkligen hade mätt 35 millimeter 

(eller att precis alla rader bestått av 35 nedslag). Ett så stort konventionsbrott hade rimligen 

varit svårt att motivera. 

Summan av denna pendlande reflektion är att jag trots allt anser denna visuella och 

diagrammatiska ikon vara värd att beakta, om än med medvetenhet om dess högst latenta 

natur. Med det sagt finns det andra ikoniska fenomen i paranteserna som enligt min mening är 

av större intresse. 

 

Jag har redan diskuterat hur i synnerhet parenteserna i Lilla land genom konventionellt 

meningsskapande tematiserar och accentuerar rörelse, fart och täta miljöskiften. På de 

följande sidorna reflekterar jag kring hur dessa inslag samspelar med en spatiotemporal 

ikonicitet vilken enligt min mening får till stånd en perception som mer liknar (den sovjetiska) 

filmens. 

                                                           
228 Asklund (1933), s. 7. Antalet nedslag per rad är i tur och ordning: 33, 35, 35, 38, 36, 36, 34, 36, 37, 34, 38, 

32, 35, 37, 36, 35, 36, 34, 36, 38, 33 och 36. 
229 Elleström, ”Visual, auditory, and cognitive iconicity in written literature: The example of Emily Dickinson’s 

‘Because I could not stop for death’”, Iconicity: East meets West, red. Masako K. Hiraga, William J. Herlofsky, 

Kazuko Shinohara och Kimi Akita (Amsterdam 2015), s. 209. 
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Skiljelinjen mellan tryckt litteratur, i mitt fall prosa, och film blir kanske allra tydligast i 

mediernas respektive möjligheter och begränsningar när det gäller representation av tid och 

rum. Det är primärt till följd av den grundläggande åtskillnaden i mediernas materiella 

modalitet, där filmens gränssnitt består av växlande bilder medan den tryckta textens yta är 

statisk.230 Filmens spatiotemporala representation domineras således normalt av stark 

ikonicitet: ”former och spatiala relationer [står genomgående] för former och spatiala 

relationer” och likaledes råder i den obrutna tagningen ”en enkel korrespondens vad gäller 

representationen av varaktighet” – det vill säga tagningens längd motsvarar allt som oftast den 

representerade händelsens duration.231 I prosan förhåller det sig annorlunda. Dess förmåga till 

eller bruk av rumslig ikonicitet är enligt Johansson ”av högst begränsad betydelse”.232 

Detsamma gäller representationen av tid. Även om Genettes narratologiska term ’scen’, i 

vilken diskurstiden motsvarar storytiden, indikerar ett slags temporal kontinuitet så måste 

detta förstås metaforiskt: i realiteten sker prosans representation av tid alltid i rummet – det 

vill säga genom ”textens spatiala utsträckning” på boksidan.233 Denna skillnad i 

spatiotemporal representation medierna emellan kan givetvis aldrig överbryggas, men jag 

menar att Lilla land trots allt kan sägas efterlikna eller närma sig (den sovjetiska) filmens 

representationssätt. 

Johansson skriver vidare om prosans representation av varaktighet att den är respons-

beroende; kort sagt tar text tid att läsa, och även om denna reception är subjektiv (beroende av 

den individuella läsarens läshastighet) så tar förstås en längre beskrivning eller ett längre 

textstycke relativt sett mer tid i anspråk.234 Förståelsen av detta villkor medför, om man 

applicerar den på parenteserna i Lilla land, en intressant iakttagelse. Parentesernas utformning 

realiserar nämligen, menar jag, en förändrad läsrytm som har perceptuella och 

spatiotemporala implikationer. Annorlunda uttryckt blir receptionen i en mening accelererad i 

dessa partier, enbart till följd av uppställningen.235 Det vill säga, obeaktat textens denotation 

kan man påstå att textens annorlunda utformning de facto förändrar perceptionen; varje läsare 

kommer, relativt sett, med nödvändighet skifta rad och sida mer frekvent under dessa partier. 

                                                           
230 Elleström (2010), s. 17. 
231 Johansson, s. 184, 155. Som jag varit inne på hade de sovjetiska filmskaparna visserligen för vana att, genom 

exempelvis sekvenser i ultrarapid eller upprepningar, experimentera och förskjuta denna temporala ett till ett-

relation. Denna genrespecificitet är emellertid inte av vikt för stunden. 
232 Ibid., s. 184. 
233 Ibid., s. 180; Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method (Ithaca 1980), s. 109-112. 
234 Johansson, s. 181. 
235 Nänny diskuterar hur långa respektive korta rader i lyrik kan fungera som ikoner för exempelvis lång/kort 

varaktighet. Se: Max Nänny, “Iconic functions of long and short lines”, The Motivated Sign, red. Olga Fischer 

och Max Nänny (Philadelphia 2001), s. 159, 181. 
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Förutom den högre läshastigheten sätter boksidans utseende, tillsammans med det 

konventionella meningsskapandet, också stundtals i spel en rumslig dimension som prosan 

normalt saknar. Man kan uttrycka det som att prosan här får till stånd en något mindre 

godtycklig raddelning än vad som vanligen är möjligt i genren. Titta på följande utdrag ur 

parentesen ”Stad i blom”, i vilken jag markerar raddelningen: ”landet öppnar sin famn/ och 

staden blommar ut en ljum som-/ marnatt vid månskiftet: med en bred/ lukt av hö från 

ängarna runtomkring/ tullarna, med koskällors klang från/ spårvagnarna och suset från stora 

träd/ kring sovande hus, tomma trottoarer”.236 Som i romanen i övrigt är dialektiken mellan 

stad och landsbygd framträdande, vilket märks inte minst av överskriften ”Stad i blom”. Men 

vad som är särskilt intressant att notera här är hur de kontrasterande bilderna och miljöerna 

inte enbart ställs mot varandra horisontellt (”staden”–”blommar”, ”spårvagnarna”–”susande 

träd”); utan till följd av de kortare raderna i högre grad än vad som annars vore fallet 

juxtapositioneras på olika rader (”landet”/”staden”, ”ängarna”/”tullarna” ”koskällor”/”spår-

vagnar”). Det är viktigt att påminna om att detta inte sker genom någon radbrytning i egentlig 

mening, som den lyriken gör bruk av. Det är givetvis alltjämt prosa det är frågan om, och den 

rumsliga friheten på boksidan fortsatt mycket begränsad: vi läser från vänster till höger, 

uppifrån och ner. Ändå vidhåller jag att paragrafernas utformning har effekt för hur läsaren 

uppfattar rummet.  

I en artikel om den spatiotemporala ikoniciteten i William Carlos Williams lyrik tar Peter 

Halter fasta på hur just radbrytningen får konsekvens för förståelsen av rummet. Halter 

noterar hur Williams diktjag i utforskandet av ett spatialt utrymme presenterar en ny bild, eller 

en ny sak att upptäcka, på varje ny rad, och ser i detta en diagrammatisk ikonicitet. Han menar 

att mottagarens läsakt därigenom återskapar ”the speaker’s gradual exploration of the space in 

a series of so-called saccades”.237 Sackader är vad perceptionsteoretiker kallar de snabba 

rörelserna mellan ögats fixeringar i vilka information inhämtas. Tanken är alltså att ögats 

rörelsemönster i läsakten motsvarar berättarjagets skiftande fokalisering. Detta resonemang 

går att överföra på Asklunds prosa. Om de konventionella tecknen, som redan framhållits, 

denoterar frekventa spatiala förändringar – ett förhållande jag något ovilligt beskrev i termer 

av filmmontage – så tycks alltså ögats perception, till följd av den diagrammatiska korrespon-

densen mellan radbyte och platsbyte, så att säga vara samstämmigt med det konventionella 

meningsskapandet. Vad som därmed åstadkoms i parenteserna, menar jag, är något liknande 

                                                           
236 Asklund (1933), s. 137. 
237 Peter Halter, ”Iconic Rendering of Motion and Process in the Poetry of William Carlos Williams”, Form 

Miming Meaning: Iconicity in Language and Literature, red. Max Nänny och Olga Fischer (Philadelphia 1999),  

s. 240. 
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Vertovs skarvteori. Inte på varje rad eller ens majoriteten av raderna – till detta är prosan ej 

kapabel ens i det här utförandet – men vid ett betydande antal tillfällen fixerar ögat blicken på 

den nya raden och möter där konventionella tecken som denoterar en ny bild och en ny 

rörelse.238 

I ”Sång om stad” framställs montaget, om vi ändå benämner bildväxlingarna så, i mindre 

grad av ikoniska tecken än i Lilla land. Med det sagt så finns ett intressant exempel som jag 

vill knyta an till som avslutning. Direkt efter den redan återgivna utsagan att ”Chaufförerna är 

små gudar med min religion: rörelse” inleds nämligen en sekvens, vilken löper över en sida, 

där det frekventa bruket av (tidstypiskt långa) tankstreck enligt min mening får ikonisk 

betydelse. Så här ser det ut: 

 
— denna stad har ordning — och oro: demonstrationer-slagsmål-inbrott-våldtäkt-förskingringar-

nöd […] — [Ölutkörarna] kom plötsligt frambrusande ur mörkret över Högalidsgatan — vi 

hängde bak — de svängande skyltarna slog sönder våra knän — men vi höll envist fast […] — 

det ångade om [hästarna] — och där satt vi — barfota — väntade — så kom den stora 

sanktbernhardshunden plötsligt framrusande239 

 

Vad jag menar är inte att tankstreckens normala tillämpning är satt ur spel; betraktade 

enskilda tycks de precis som vanligt markera avbrott eller inskott. Men som noterats i 

exempelvis studier av Emily Dickinsons lyrik, signalerar det atypiska användandet av det 

konventionella tecknet – det vill säga den ovanligt höga frekvensen – att tankstrecken därtill 

potentiellt kan betraktas som ikoner.240 I det här fallet anser jag att det finns goda skäl att 

tolka dem som ikoner som motsvarar ett slags montage: delvis i form av juxtapositioneringen 

av kontrasterande begrepp (ordning — oro), men framför allt genom tankstreckens 

accentuering av växlingarna, ’klippen’ om man så vill, mellan fokalisatorns perspektivskiften 

(ölutkörarna — vi hängde bak — de svängande skyltarna — där satt vi — barfota — den 

framrusande sanktbernhardshunden). Det sistnämnda, att tankstrecken bidrar till själva 

framhävandet av bild- och perspektivskiftena, visar vidare på ett slags reflexivitet som för 

tankarna till montagefilmens poetik. Man kan invända och säga att häri också finns en 

skillnad mot förfarandet i Lilla land, liksom gentemot montagefilmen – att tankstrecken 

stoppar upp snarare än accelererar skeendet, och att själva lästakten därmed blir om något 

långsammare, och mer fragmentarisk. Å andra sidan går det att bestrida denna anmärkning 

genom att påstå att tankstrecken tvärtom gör att läsaren snappar upp de olika utsnitten 

                                                           
238 Ett utförande som dessutom, om vi som stöd också drar oss till minnes Asklunds prosadikt ”Portar: 

Modernistiskt filmscenario”, för tankarna till hur miljöer och bildväxlingar utskrivs i just ett filmscenario. 
239 Asklund, Frukt (1932), s. 10 (kursiv i originalet) 
240 Se t.ex. Elleström (2015), s. 212 och Elleström (2011), s. 60, 80. 
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snabbare, och att strecken så att säga fogar samman bilderna – eller skarvarna – tydligare än i 

normalfallet. Hur man än väljer att se på det specifika exemplet är det tydligt, anser jag, att 

Lilla land i högre grad och mer konsekvent än ”Sång om stad” närmar sig montagefilmens 

relation av semiotiska och spatiotemporala modi.  
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4. Kino-fist: Josef Kjellgrens dialektiska montage 

Det talas ibland om bortglömda romaner. Litterära verk som orättvist negligeras av sin samtid 

eller av den efterföljande receptionen, och som långt senare hittas av en ambitiös 

litteraturvetare som likt arkeologen gräver fram, polerar och stolt uppvisar föremålet i nytt 

ljus. Historien kan skrivas om, litteraturvetaren prisas och författaren äntligen få sitt 

rättmätiga erkännande. 

Josef Kjellgrens kortroman Strejk från 1933 är det få som känner till idag – ändå kan man 

inte gärna tala om den som bortglömd. Det vore en inadekvat benämning på en roman som 

aldrig uppväckt något intresse hos någon; och av allt att döma var det just detta öde som 

drabbade Strejk. Som följetong i tidskriften Brand gjorde den knappast något väsen av sig: 

tryckt med minimalt typsnitt, oftast lätt undangömd längst ner på någon av de sista sidorna, 

lär den ha haft svårt att konkurrera med tidningens övriga artiklar och annonser. Vidare 

diskuteras romanen i Kvarts avhandling, vilken behandlar hela Kjellgrens 1930-

talsproduktion, till synes pliktskyldigt på bara några sidor.241 Slutomdömet lyder: ”ett mycket 

ojämnt ungdomsverk”.242 Hårdast kritiker var ändå Kjellgren själv, som ett antal år senare 

avmätt uttalade sin förhoppning att ”alla restupplagor av [den då tillfälligt vilande tidskriften] 

Brand har brunnit upp”.243 

Varför då skriva om den? Min ambition är inte alls, likt litteraturarkeologen, att genom 

sensationella upptäckter av romanens hittills dolda litterära kvalitéer argumentera för en 

efterlängtad kanonisering av verket. Tvärtom är jag beredd att hålla med både Kjellgren och 

Kvart – Strejk är inte en lyckad roman, om jag får uttrycka mig lite slarvigt för ett ögonblick. 

Den brister i både gestaltning och berättande, och känns – som undertiteln ”Romanfragment” 

måhända också vittnar om – inte på långa vägar färdig. Men i litteraturhistoriskt hänseende, 

och utifrån föresatserna med uppsatsen, är den ändå högintressant. I mina ögon sticker Strejk 

ut i den svenska litteraturen som den roman som allra tydligast speglar den sovjetiska 

montagefilmens motiv. Det är emellertid lika tydligt att den inte alls åstadkommer filmiserade 

imitationer eller, exempelvis, närmar sig filmens relation av modi i den semiotiska 

modaliteten, i lika hög grad som Asklund gör i Lilla land. Vad jag menar med detta ska 

förstås tydliggöras längre fram, och det kan verka som att jag här omkullkastar den normala 

akademiska kompositionen något. Men anledningen till att jag går händelserna lite i förväg är 

att ett bärande syfte med det här kapitlet kan sägas vara att i någon mening förstå det så 
                                                           
241 Se: Kvart, s. 60, 157-158. 
242 Kvart, s. 157. 
243 Josef Kjellgren, ”Om en blivande dramatiker”, Mitt möte med boken, red. Ivar Öhman (Stockholm 1943),      

s. 96. Se även Kvart, s. 60. 
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kallade misslyckande som är romanen Strejk. Enligt min uppfattning går det nämligen att i 

romantexten spåra åtskilliga föresatser till att efterlikna montagefilmens uttryck – föresatser 

som av olika orsaker kommer till korta. Via en semiotisk och intermedial begreppsapparat 

ämnar jag diskutera och förhoppningsvis kasta ljus över dessa orsaker. 

En väg in i resonemanget om Strejk kan dock vara att först beakta Kjellgrens efterföljande 

roman – hans första som publicerades i bokform – Människor kring en bro. Boken är ett slags 

hybrid mellan reportage och roman, där fiktiva historier och karaktärsöden varvas med strikt 

dokumenterande arbetsjournaler, och skildrar konstruktionen av Västerbron i Stockholm.244 

Vad som är av intresse för mig är emellertid hur den dikotomi som diskuterades i 

bakgrundskapitlet – den mellan amerikansk och rysk film – kan sägas gestaltas i delar av 

romanen. 

 

4.1. Människor kring en bro: Dialektik, kollision och förskönande kameralinser 

 

[N]u stannade de i en hörna där en biograf låg och strålade med tusentals ljus. Det regnade ännu 

och inne i biografens varma, upplysta vestibul stod det flockar av ungdom som pratade och 

nojsade. Pojkarna rökte dåliga cigaretter och flickorna tuggade tuggummi. Det var ungdomar som 

meningslöst nötte bort sina kvällstimmar medan de väntade på att något skulle hända. Något 

förbluffande och fantastiskt. […] Där inne på biografen projicerades ett drama. Pojkarna var 

hjältar, flickorna hjältinnor. Blott om dramat flyttade ut i verkligheten kunde var och en genast 

överta sina roller. Här fanns det flotta colmanmustascher, här fanns det redan trötta garboögon. 

Allt var färdigt för spel.245 

 

Återigen står biografen inför en berättares kritiskt granskande blick i den svenska 1930-

talslitteraturen. De ”tusentals ljus” som här strålar ut mot gatan för onekligen tankarna till 

flera av de litterära exempel som diskuterades tidigare i uppsatsen: minns hur biografen 

”lockar med kransar av ljus”, som i Astarte, eller hur dess belysning beskrivs som ”den 

världsliga lockelsens sken i gatan”, som i Floderna flyter mot havet. Även i övrigt har 

kommentarerna om hollywoodfilmen (hänvisningarna till Greta Garbo och Ronald Colman 

gör att det inte råder något tvivel om vilken typ av film som visas i salongen) mycket 

gemensamt med den skönlitterära filmdiskursen så som jag beskrev den i 2.1. Liksom i de 

exemplen har filmen här en passiviserande verkan på dess unga konsumenter. Under tiden 

ungdomarna väntar – på det förbluffande och fantastiska som underförstått givetvis aldrig 

kommer att inträffa – förmår de aktivera sig endast genom efterapningar av filmstjärnornas 

                                                           
244 Kvart skriver vidare att de dokumentära partierna är baserade på ”autentiska handlingar” från Stockholms 

hamnstyrelse. Kvart, s. 150-151 (citatet på s. 151). 
245 Kjellgren (1935), s. 113-114. 
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tuggummituggande manér. Allt tycks vara illusion och imitation; ”spel” och ”roller”. Och 

därför, med ett ord, ”meningslöst”. 

I slutet av romanen får byggnadsarbetarna läsaren följer uppleva en mer handfast 

illustration av filmkamerans illusoriska lins. Det är när Västerbron står klar och skall invigas 

med pompa och ståt. Arbetarna är initialt stolta över sitt värv: ”Detta hade vi alltså varit med 

om att göra, det var ett gott stycke arbete som tagit ett par år i anspråk.”246 Men de blir snabbt 

alienerade inför spektaklet de bevittnar, som förevigas av vad som förefaller vara en 

journalfilmsinspelning. Det är ”liksom fest i luften”, runtomkring dem är människor iklädda 

jackett och ”höga hattar”, ”filmkamerorna knäppte och knattrade” – ”det hela var olustigt och 

ganska löjligt”, konstaterar berättaren.247 Varför olustigt och löjligt? För att det 

 
var fest, men ändå ingen fest som vi var vana vid. Bullret och larmet hade övergivit bron, inga 

cementblandare rasslade längre, inga nitmaskiner slungade ut sitt smatter, svetsarnas brinnande 

lågor stänkte och lyste ej längre vid sammanfogningarna, all ånga hade strypts av, alla elektriska 

strömbrytare vridits om. Pålkranarna hade upphört med sitt jämna och monotona dunk, 

lyftkranarna hävde ej stönande upp järnbalkarna i sina fack, det sjöng ej längre i några stramt 

spända stålwires, stenhuggarna hade lagt ner sina klubbor och mejslar, timmermännen slängde 

inte in yxeggarna i trästockarna, balkarna skakade och skalv ej längre under borrmaskinernas 

hårda tryck och det sprött klirrande armeringsjärnet hade för alltid begravts under en tjock massa 

av fet betong.248 

 

Längden på utdraget har här ett egenvärde, i det att den uppradande strukturen – liksom de 

insprängda arbetsjournalerna i romanen – ger en bild av det massiva arbete som ligger till 

grund för bron och som på invigningen osynliggjorts: ’upphört’, ’strypts’, ’övergivits’, 

’begravts’. Arbetets ”dånande symfoni”, vilket det tidigare har beskrivits som, har tystats.249  

Medan arbetarna som konstruerat bron på invigningen är hänvisade till att stå ”uppfösta 

vid brons norra anfang […] och [vänta] på att skådespelet [ska] börja”, är det istället ”stadens 

och statens styresmän” som står i centrum och ”som med självaktning [kan] se rakt in mot de 

surrande filmkamerorna”.250 Alienationen inför invigningen består i arbetarnas upplevda 

avstånd mellan deras berättelse om bron och det förljugna spektakel som förevigas på film. På 

så sätt är scenen en gestaltning av just den hollywoodkritiska diskurs som genomsyrar den 

svenska 1930-talsromanen, och som äger rum också i Människor kring en bro. En gestaltning 

som kan sägas få sin positiva motvikt genom ett annat parti i romanen. 

 

                                                           
246 Ibid., s. 288. 
247 Ibid., s. 288-290. 
248 Ibid., s. 288-289. 
249 Ibid., s. 36. 
250 Ibid., s. 289-290. 
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Det är i avsnittet ”En kväll i april” som detta sker.251 Efter en lång arbetsdag sitter arbetarna 

inne på sina rum i den barack som är deras hem under tiden de tjänstgör vid Västerbron. 

Avsnittet inleds med fyra korta kapitel, där scener från Knut Ivar Elds, Kalle Klacks, Albin 

Ströms och Acke Ågrens respektive lägenheter gestaltas. Männen är trötta och nedstämda, 

tyngda av sina personliga och vardagliga problem. Omnämnandet av varsitt musikinstrument i 

vart och ett av rummen låter emellertid ana en väg ut ur det dystra: Knuts dragspel – ”det enda 

lyxföremålet i hela rummet” – förs på tal vid två tillfällen; det berättas att Kalle ”sneglade mot 

fiolen” och att Albin i sin tur ”satt och fingrade på klarinetten”; och Acke, ja, ”han hade en 

banjo”.252 Särskilt mycket musik är det dock inte frågan om till en början. Men så blåser 

Albin efter en stund trevande ”ut några melodier” med sin klarinett, och kort därefter släpper 

han ”lös hela dess tonomfång”.253 Snart följer de andra efter från inne i sina rum, och det 

dröjer inte länge innan konserten flyttar ut i korridoren inför alla baracklängans boende, som 

lyssnar entusiastiskt och dansar. Berättarens beskrivning av detta skeende är intressant, och 

det är nödvändigt att granska detta tämligen ingående. 

Vid en första anblick tycks effekten av musikspelandet starkt påminna om hollywood-

filmens. Det berättas om musikerna att de spelar för att ”glömma den innevarande stundens 

tunga trötthet och den gångna dagens bekymmer om tusen bagateller”, och för mottagarna 

innebär konserten likaledes att den ”omgivande verkligheten trollades bort”.254 Trolla bort 

verkligheten och glömma dagens bekymmer; här tangerar berättarens beskrivning tydligt 

diskursen om hollywoodfilmen som illusion och flykt (minns exempelvis utsagan i Astarte, 

om biografen som erbjuder ”tillflykter mot […] vardagens otillfredsställande tomhet”). Men 

detta är inte hela sanningen. Partiet rymmer nämligen också ett slags illustration av marxistisk 

dialektik. Något som dessutom förstärks av vad jag menar är en förekomst av diagrammatisk 

ikonicitet, som i förlängningen kan leda tankarna till den sovjetiska filmen. 

Dialektiken är även den dubbelriktad; det vill säga integrerad i såväl beskrivningen av 

musicerandet som i mottagarnas reception av musiken. Vad gäller det senare konstateras att 

”musiken gjorde allt omkring [åhörarna] friskare, friare; blåste bort dammet, tvättade undan 

smutsen och öppnade deras ögon för något nytt”.255 Här antyds att konserten trots allt inte 

verkar passiviserande, utan tvärtom hjälper till att åstadkomma ett nytt seende, ett klarare 

tänkande. Och vidare: 

                                                           
251 Ibid., s. 39-83. 
252 Ibid., s. 41, 50, 51, 53. 
253 Ibid., s. 51, 55. 
254 Ibid., s. 60, 66. Se också s. 63-64: ”Tonerna lösgjorde [åhörarna …] från alla mörka bekymmer och 

vardagliga omsorger”. 
255 Ibid., s. 65 (min kursivering). 
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Så var livet i utkantsbaracken denna kväll i april: […] man lyssnade, man dansade, man tänkte. 

Och många glömde fullständigt allt det som fanns bakom. Och allt det som väntade i 

framtiden.256 

 

Det visar sig att det inte råder någon motsättning mellan att trycka undan och att tänka klart; 

den intellektuella akt som accentueras är tvärtom själva närvaron i nuet. En närvaro med till 

synes revolutionär potential – åtminstone påverkas Knut Ivar Eld i den riktningen. Under 

musikens inflytande tänker han på samhället som ”en maskstungen byggnad färdig att vräkas 

omkull”; ”med tonerna som svämmade samman över huvudet, var det lätt att slå omkull, att 

bygga upp, att känna sig säker och segerviss”.257 En självkänsla inför revolutionen som tycks 

blekna i samma ögonblick musiken tystnar, då vardagen på nytt suger åt sig all 

uppmärksamhet. Då har Knut och de andra ”bara att vända tillbaka till lägenheterna, till de 

nötta föremålen i den värld som var deras egen: lika från morgon till kväll, från dag till 

dag”.258 

Vidare är dialektiken som sagt tydlig även i beskrivningen av musicerandet. Det berättas 

att 

 
de fyra musikanterna [härskade] över baracklängans uppmärksamhet. [… F]rån fyra rum i den 

långa, korridorliknande farstun, ljöd fyra olika musikinstrument; tonerna blandades, flätades in i 

varandra och förenades till ett helt.259 

 

Detta dialektiska förhållande blir än mer påtagligt om man betänker att Albin Ström tidigare 

uttryckt skepsis över Knuts dragspel – ett instrument han menar saknar ”sinne för nyanser”. 

Men i kollisionen med de andra instrumenten och de andra tonerna – så skulle Eisenstein ha 

uttryckt det – uppgår de skenbart oförenliga delarna i något högre, ”ett helt”.260 Det kan 

möjligen framstå som något forcerat att inkorporera Eisenstein i resonemanget här, men i 

själva verket är det inte alls opåkallat att göra så. I samband med musikscenen, och i nära 

anslutning till blockcitatet ovan, meddelas nämligen att det på väggen i Knuts rum hänger en 

affischtavla föreställande ”ett klipp ur en pudowkinfilm [sic!]: Lenin talar vid Finska 

station”.261 Pudovkin är förvisso inte Eisenstein, men precis som sin kollega är idén om 

                                                           
256 Ibid., s. 76. 
257 Ibid., s. 79. 
258 Ibid., s. 81. 
259 Ibid., s. 62 (min kursivering). 
260 Minns epigrafen till avsnittet om montagefilmen: ”[M]ontage is not an idea composed of succesive shots 

stuck together but an idea that derives from the collision of two shots that are independent of one another.” 

Eisenstein, ”The Dramaturgy of Film Form” (1929), s. 163. 
261 Kjellgren (1935), s. 64 (kursiv i originalet). 
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kollisionen mellan filmklipp bärande i hans teoretiska skrifter och filmpraktik.262 Dessutom är 

hänvisningen ”Lenin talar vid finska station”, vilket även Kvart noterat, i själva verket till 

Eisensteins film Dagar som skakat världen.263 

Det finns skäl att dra en del växlar på denna tematisering av den sovjetiska filmen – den 

enda i hela romanen. Notera, om vi åter tar en titt på utdraget ovan, hur bostadens 

konstruktion accentueras i samband med beskrivningen av musikens inflytande: ”från fyra 

rum i den korridorliknande farstun, ljöd fyra olika musikinstrument”. Baracklängan är 

otvetydigt ett avlångt bostadshus, och en tidigare anmärkning om att de enkla lägenheterna 

”[nästan liknade] en munkcell” antyder att det rör sig om enrummare.264 Vad vi har är alltså 

en avlång struktur med ett antal rektangulära ytor som är sinsemellan avgränsade (av väggar). 

Med en inte alltför vildsint fantasi går det att i denna struktur se en likhet med filmremsans 

utseende. 

Vidare svarar konstruktionen ungefärligen mot kapitelindelningen i avsnittet ”En kväll i 

april”, vars fyra första kapitel fokuserar på de fyra musikanterna och deras respektive rum. 

Genom denna diagrammatiska ikonicitet får texten således till stånd en juxtapositionering, av 

rummen, musikanterna och instrumenten, som för tankarna till montagefilmen i det att 

enheterna – eller filmbilderna, om man så vill – delvis kontrasterar mot varandra (det 

’onyanserade’ dragspelet ställs bredvid den finstämda klarinetten). Detta sker på två nivåer: 

dels genom de konventionella tecken som beskriver baracken, dels genom att denna 

beskrivning motsvarar och därmed förstärks av sekventialiteten på boksidorna. Om de första 

fyra kapitlen ger upphov till juxtapositioneringen, så fungerar det femte och avslutande 

kapitlet i avsnittet – för att fortsätta tala i dialektiska termer – som syntesen. Det är här som 

musikanterna lämnar sina rum och så att säga ’kolliderar’ ute i korridoren för att förenas ”till 

ett helt”, och småningom även öppna åhörarnas ”ögon för något nytt”. 

 

4.2. Kjellgren och Eisenstein, Strejk och Strejken 

När jag nu lämnar Människor kring en bro för att fokusera återstoden av avsnittet på Strejk, 

kommer analysen framskrida på ungefär samma sätt som i Asklunddelen. Jag börjar med att 

                                                           
262 Exempelvis kryssklipper Pudovkin, i en berömd sekvens i S:t Peterburgs sista dagar (Konets Sankt-

Peterburga, 1927), mellan ivriga finanshajar på börsen och en krigsscen. Eisenstein diskuterar bland annat denna 

scen i ”The Dramaturgy of Film Form”, s. 177. 
263 Kvart, s. 185. En textskylt cirka nio minuter in i Oktober deklarerar mycket riktigt ”vid finska station”, och 

övergår till bilder av Lenin som håller att agitatoriskt anförande. Att även Kjellgren var medveten om scenens 

hemvist framgår av hänvisningen till samma scen, men då uttryckligen till ”Eisensteins film”, i den hyllningsdikt 

till Lenin som togs upp i 2.2. och som publicerades i Stormklockan 1928. 
264 Kjellgren (1935), s. 40. 
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presentera och resonera kring ett antal paralleller till montagefilmen – i synnerhet till 

Eisenstein – på en tematisk nivå, för att sedan, utifrån Elleströms modaliteter, diskutera de 

partier i romanen som kan anses vara (försök till) imitationer.265 Som jag tidigare nämnt finns 

det också skäl att införliva Kjellgrens manus till filmen Konflikt (1937) i diskussionen, 

eftersom vissa scener i manuset och filmen tangerar sekvenser från romanen. 

I sin undersökning om filmmediets olika berättarmodi skriver Bordwell att den 

’historiematerialistiska filmen’ – i vilken den sovjetiska montagefilmen är det prototypiska 

exemplet – karakteriseras av å ena sidan en förutsägbar fabel, där slutet ofta är känt på 

förhand, och å andra sidan en berättarteknisk oberäknelighet.266 På Strejk går det tveklöst att 

applicera åtminstone det första påståendet: här avslöjas, liksom i Eisensteins till titeln 

förvillande lika Strejken,267 om inte handlingen så åtminstone den bärande konflikten redan av 

den korta titeln. Mer precist infaller strejken i Kjellgrens roman bland arbetarna på en 

maskinverkstad i storstaden, efter att ledningen beslutat om sänkta löner. Trots att läsaren 

stundtals följer några individer – Gunnar, Ivar och då och då ett berättarjag som blivit lämnad 

av sin fru och skriver om detta i sina ”journaler” – råder det ingen tvekan om att det är 

arbetarna som grupp, återigen i likhet med Eisensteins filmer, som är den reella 

protagonisten.268 I den mån individer framträder i berättelsen är de, med en formulering lånad 

från Bordwells resonemang om den historiematerialistiska filmen, närmast att betrakta som 

karaktärsprototyper: representanter för en klass eller position (arbetaren, borgaren, byråkraten, 

aktivisten etc).269 Historien slutar positivt: arbetarna får igenom sina lönekrav, firar med att 

sjunga ”Internationalen” och återgår till arbetet. I romanen anas dock en viss ambivalens inför 

upplösningen – utgången innebär ju i stort sett bara status quo för arbetarna; någon revolution 

har de ännu inte mäktat med. 

                                                           
265 Här är det måhända värt att återigen påpeka att tematiseringarna och imitationerna varken är ömsesidigt 

uteslutande kategorier eller att distinktionen dem emellan alltid är glasklar. Som pragmatiskt verktyg för 

uppsatsens komposition fungerar de emellertid utmärkt. 
266 Bordwell (1985), s. 241-242. 
267 En likhet som blir än mer påtaglig om man betänker att ryskan saknar distinktion mellan bestämd och 

obestämd form. Originaltiteln Стачка kan således översättas till både Strejk och Strejken; noterbart är att 

exempelvis den engelskspråkiga filmtiteln är i obestämt utförande, Strike. 
268 Bordwell diskuterar Eisensteins bruk av massprotagonister: Bordwell (1993), s. 43. Kvart har talande 

beskrivit Strejk som en ”roman utan människor”: Kvart, s. 157. Det är vidare måhända nödvändigt att återigen 

påpeka att Eisenstein givetvis inte kan slås fast som den enda förebilden till konstnärliga val som dessa; varken 

kollektiva hjältar eller förutsägbara fabler är han förstås ensam om att göra bruk av. Kjellgren är, liksom förvisso 

Eisenstein, exempelvis präglad av den socialistiska realismen – det vill säga, konst och litteratur i den 

socialistiska revolutionens tjänst där perspektivet alltid är arbetarnas, kollektivet skjuts i förgrunden och ploten 

är så pass lättillgänglig att den förmår tilltala massorna. Å andra sidan är syftet med uppsatsen just att läsa 

Kjellgren (och Asklund) från ett nytt perspektiv och därigenom avtäcka nya insikter om romanerna. Se t.ex. 

Caryl Emerson, The Cambride Introduction to Russian Literature (Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, 

Cape Town, Singapore, São Paolo 2008), s. 198-203. Se också Kvart, s. 157-158. 
269 Bordwell (1985), s. 235-236; Bordwell (1993), s. 43.  
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Likheten med Eisensteins filmtitel kan förstås vara en slump, men det finns trots allt skäl 

att uppehålla sig vid anknytningarna verken emellan. Även om Strejken och Strejk tveklöst 

skiljer sig åt i många avseenden, förekommer sekvenser och motiv i romanen som speglar 

filmens dito. Det rör sig om detaljer som i det enskilda fallet kan tyckas ha liten betydelse, 

men sammantagna är de värda att beakta. Liksom i Kjellgrens roman är det arbetare på en 

maskinverkstad vi följer i Eisensteins film. Och i båda verken är det en tragedi på 

arbetsplatsen som utgör den utlösande faktorn till strejken: i romanen en avsliten arm efter en 

fallolycka, i filmen ett självmord till följd av en från ledningen ogrundad anklagelse om 

stöld.270 När strejken pågått ett tag sker i såväl filmen som romanen en omröstning bland 

arbetarna om huruvida strejken ska fortgå eller inte.271 Vidare finns det karaktärer i romanen 

respektive filmen som har liknande narrativa funktioner. I både Strejken och Strejk 

åskådliggörs strejkens baksidor genom sekvenser med hungriga barn och missnöjda fruar (och 

en underminerad manlighet som följd).272 Likaledes uppträder såväl hos Kjellgren som hos 

Eisenstein arbetsplatsspioner – personer som utger sig för att vara verkstadsarbetare men som 

egentligen är rekryterade av ledningen för att vända strejkopinionen. Väl påkomna bidrar de 

emellertid i själva verket till att ytterligare vrida upp den agitatoriska stämningen.273 En 

ytterligare kontaktyta går att finna i de respektive verkens skildring av den på arbetare tömda 

maskinverkstaden, strax efter det att strejken utbrutit. Del tre (av sex) i Strejken har 

överskriften ”The Factory Stands Idle”, och inleds med en serie bilder på en övergiven 

verkstad med avstängda maskiner och tomma korridorer. I Strejk å sin sida kontrasteras en 

beskrivning av den hetsiga aktiviteten på en byggarbetsplats, där verksamheten ännu är igång, 

med de intilliggande ”verkstäderna, [som låg] tysta och döda; som ett järnsvart sår”.274 

Slutligen delar romanen och filmen bruket av djurliknelser. I Strejken är det i synnerhet 

borgare och styrelseledamöter som med pejorativt uppsåt liknas vid apor och ugglor.275 I 

Strejk är greppet mer inkonsekvent genomfört: här jämförs exempelvis både hederliga 

arbetare och de avskydda strejkbrytarna med råttor.276 

                                                           
270 Fallolyckan skildras på s. 1 i romanen (Brand 1933:1). 
271 Kjellgren (1933), s. 70-72 (Brand 1933:13). 
272 Kjellgren (1933), s. 59 (Brand 1933:11) 
273 Kjellgren (1933), s. 24-25 (Brand 1933:4 och 1933:5). 
274 Ibid., s. 47 (Brand 1933:9). 
275 Detta grepp är vanligt i den historiematerialistiska filmen som sådan. Se Bordwell (1993), s. 48. 
276 Det berättas att arbetarna ”kröp likt tryckande råttor” respektive talas om ”strejkbrytarens smala råttansikte”. 

Kjellgren (1933), s. 44 (Brand 1933:9) respektive s. 47 (Brand 1933:8). Romanen vimlar av djurliknelser även i 

övrigt – några exempel: ”näsa som en krokig fågelnäbb” (s. 31, Brand 1933:6), ”grå likt ugglor runt ögonen av 

cement” (s. 46, Brand 1933:9), ”luden som en gorilla”,  ”slet som en hund” (s. 56, Brand 1933:10). 
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Vidgar man blicken något och inkorporerar även andra filmer av Eisenstein i 

resonemanget, går det att göra ytterligare ett par iakttagelser. Efter att strejken brutit ut i 

romanen gestaltas de nu overksamma arbetarnas vardag och skiftande sinnesstämning på ett 

sätt som för tankarna till Dagar som skakat världen. En initial optimism – då ”kampstämning, 

ungdomens övermodiga skratt och nävar knutna i segervilja […] finns i luften” – övergår ju 

längre strejken fortgår i oro inför framtiden och känslor av utanförskap.277 Det här skeendet 

accentueras av ett slags överskrifter, som föregår de respektive beskrivningarna och så att 

säga stipulerar förloppet. Överskrifterna är utskrivna på varsin enskild rad och föregås och 

efterföljs av en blankrad: ”Första veckan.” (då kampstämning ännu råder), ”Andra veckan.”, 

”Utanför samhället!” och – ytterligare en gång – ”Utanför samhället!”.278 I en sekvens från 

Dagar som skakat världen – alltså den film Kjellgren refererar till i flera andra verk – vilken 

skildrar den provisoriska regeringens tilltagande matransonering, illustreras progression på ett 

liknande sätt.279 Här presenteras textskyltarna ”A pound”, ”Half a pound”, ”Quarter of a 

pound” respektive ”Eight of a pound” med efterföljande montage av längre och längre köer av 

människor som står och stampar i kylan i väntan på mindre och mindre mat.  

Det går att påstå att romanen, via dessa överskrifter, här sätter i spel en diagrammatisk 

ikonicitet och gör bruk av stumfilmens berättarkonventioner med beskrivande textskyltar och 

efterföljande gestaltning.280 Dels signalerar den för prosan okonventionella uppställningen i 

sig själv ett potentiellt ikoniskt meningslager, men det är också semantiskt antytt i texten att 

överskrifterna ska läsas just så. Det deklareras nämligen explicit att ”Utanför samhället!” är 

en av ”tidningarnas flammande rubriker” vilken ”slungas [de strejkande arbetarna] i ögonen”; 

således är det rimligt att denna överskrift förutom att avkodas konventionellt också betraktas 

som en ikon motsvarande en tidningsrubrik.281 Vidare är det – eftersom de är utskrivna i 

samma format och står i anknytning till ”Utanför samhället!” – rimligt att betrakta även de 

andra överskrifterna som ikoner. Det är emellertid knappast semantiskt motiverat att utläsa 

även dessa som tidningsrubriker; ”Första” respektive ”Andra veckan” är inte en logisk 

rubriksättning i något tidningssammanhang. Det är således påkallat att utläsa en annan ikonisk 

innebörd i dessa. Samtidigt vore det inte plausibelt att särskilja dessa överskrifter från 

”Utanför samhället!”; det är ju överskrifterna sammantagna som får till stånd den progression 

                                                           
277 Kjellgren (1933), s. 44-45 (Brand 1933:8). 
278 Ibid., s. 44-45 (Brand 1933:8). 
279 Med den provisoriska regeringen avses det kabinett som provisoriskt tillsattes efter Februarirevolutionen 

1917, och som sedan störtas i och med Oktoberrevolutionen samma år. Således är tendensen sådan att filmen 

hyllar Oktoberrevolutionen, medan den är kritisk mot den tillfälliga regeringen som tar vid efter revolutionen i 

februari, och som anses vara fortsatt förbunden med tsarstyret. 
280 För en närmare beskrivning av Eisensteins bruk av textskyltar, se Sitney, s. 38-52. 
281 Kjellgren (1933), s. 45 (Brand 1933:8). 
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jag redan beskrivit. Detta förhållande gör att man även ur ”Utanför samhället!” fordras 

avlocka en alternativ ikonisk innebörd – i min läsning utgör som sagt överskrifterna ikoner 

motsvarande stumfilmsskyltar. För att sammanfatta: Prosans ovanliga uppställning signalerar 

en ikonisk potential; en förekomst av ikonicitet som dessutom är semantiskt antydd för en av 

överskrifterna, vars semantiska förankring med de andra överskrifterna utgör skäl att betrakta 

även dessa som ikoner. Eftersom dessa i sin tur är oförenliga med den tidigare avtäckta 

ikoniska innebörden, uppmanas vi utläsa en ytterligare innebörd. Genom kopplingen till 

Dagar som skakat världen samt till stumfilmens berättarkonventioner, har jag föreslagit en 

läsning av överskrifterna som stumfilmsskyltar. Med tanke på antalet tolkningsled och den 

kognitiva ansträngning detta medför, samt bristen på explicita referenser till filmmediet, är 

den ikoniska förekomsten dock att betrakta som svag i Elleströms mening. 

En sista tematisk parallell mellan Kjellgren och Eisenstein värd att uppehålla sig vid är 

användandet av pincenés som kännetecken för borgerlighet. I mångt och mycket är detta en 

förlängning av resonemanget kring karaktärsprototyper. Bordwell har noterat hur denna typ 

av glasögon, vilka konnoterar till de övre samhällsskikten, förekommer genomgående i 

Eisensteins stumfilmer som just en överklassmarkör vilken förstärker och upprätthåller 

oppositionen mellan borgerligheten och proletariatet.282 Likaledes används i Strejk binokeln  

återkommande just för att beteckna borgerlighet. Det berättas om den verkställande direktören 

Herr Holsts ögon som är ”svarta bakom pincenesglasen” och, i ett annat parti, hur han bär på 

ett ”överlägset leende” under det att ”pincenezglasen [sic!] blixtrade välvilligt ut emot 

styrelseledamöterna”.283 Om frekvensen gör att läsaren tar fasta på glasögonens inflytande i 

berättelsen, så utgör följande exempel den mest intressanta förekomsten: ”hela denna rad av 

runda nackar och stela ögon bakom blänkande pinceniz [sic!]: styrelseledamöter”.284 Jag 

formulerade det ovan som att binokeln betecknar borgerlighet, och det var ett medvetet val av 

ord. Med teckenföljden ”pinceniz: styrelseledamöter” upprättas eller illustreras med 

Saussureiansk terminologi en innehålls- och uttryckssida – pincenés betecknar styrelse-

ledamöterna. Det går också att beskriva det som ett slags övertydlig metonymi. Om en 

metonymi är ”ett tecken [pincenés] som står istället för ett annat tecken [styrelseledamöter, 

borgerlighet] vars innehåll det i något avseende har en närhetsrelation till”, så är 

närhetsrelationen tecknen emellan här explicit utskriven.285 

 

                                                           
282 Eisenstein (1993), s. 48. 
283 Kjellgren (1933), s. 71 (Brand 1933:13) och s. 12 (Brand 1933:2). 
284 Ibid., s. 10 (Brand 1933:2). 
285 Johansson, s. 262. 
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4.3. Eisensteinsk parallellklippning i Strejk och Konflikt 

Kryssklippning, att växla fram och tillbaka mellan två händelseförlopp från skilda platser, är 

en grundbult i filmens narrativa verktygslåda. Det mest typiska utförandet i hollywoodfilmen 

är när två samtidiga händelseförlopp visas omväxlande i syfte att öka spänningen, och att 

dessa skildringar slutligen så att säga sammanfogas när, säg, polisen kommer till undsättning 

för kidnappningsoffret ’i sista minuten’.286 I den sovjetiska montagefilmen, i synnerhet hos 

Eisenstein, är det vanligare att istället – i linje med den av dialektik och kollision präglade 

poetiken – växla mellan representationer av exempelvis olika samhällsklasser. På så vis 

åstadkoms en jämförelse mellan två kontrasterande begrepp, där den samtidighet bilderna 

emellan som alltid sätts i spel i det förra utförandet förlorar sin relevans.287 Bordwell gör en 

pragmatisk distinktion mellan dessa båda praktiker, som jag övertar. Det förra utförandet 

benämns kryssklippning och det senare parallellmontage.288 

I Strejk förekommer vid två tillfällen sekvenser som enligt min uppfattning är tydligt 

präglade av denna (den sovjetiska) filmens berättarteknik. De båda förekomsterna är snarlika. 

I ena fallet rör det sig om ett parallellmontage mellan å ena sidan VD:n, herr Holst, som talar 

till styrelsen om arbetarnas girighet, och å andra sidan en icke-namngiven arbetare som i ett 

tal till sina ”kamrater” förordar strejk.289 I den andra förekomsten är det noga räknat tre 

skeenden som det växlas mellan: vad som liknar ett styrelsemöte där Holst oroar sig över att 

de strejkande arbetarna inte ger med sig, en omröstning arbetarna emellan som leder till 

strejkens upphävande samt en rättegångssekvens där en arbetare småningom döms för 

förargelseväckande beteende.290 I någon mening finns i dessa exempel, åtminstone i det 

senare, en samtidighet mellan representationerna, eftersom skeendena rimligen äger rum 

ungefärligen vid samma tidpunkt. Men det är inte i första hand representationernas temporala 

förhållande som är betydelsebärande, utan själva kontrasten, kollisionen, motsättningen 

representationerna emellan. Perspektivskiftena förstärks semantiskt av att de respektive 

utsagorna flera gånger klipps av eller inleds mitt i en mening, och signaleras ytterligare av 

styckebrytning med blankrad samt bruket av tankstreck, som här: ”Vi minns Ström, kamrater, 

[…] som vi fegt få knyta nävarna i fickan åt! [styckebrytning, blankrad] — — — dömes Artur 

Emanuel Lindkvist till en månads fängelse för förargelseväckande beteende och våld mot 

                                                           
286 David Bordwell, Janet Staiger och Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema: Film Style & Mode 

of Production to 1960 (London 2005), s. 48-49. 
287 Ibid.; Bordwell (1985), s. 239. 
288 Bordwell, Staiger, Thompson, s. 48. 
289 Kjellgren (1933), s. 9-12 (Brand 1933:2). 
290 Kjellgren (1933), s. 69-72 (Brand 1933:13). 
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polis —”.291 Här finns också en ikonisk aspekt att reflektera kring vad gäller styckenas 

uppställning på sidan och dess förhållande till den spatiala representationen – detta 

återkommer jag till snart. 

En nödvändig problematisering i ett resonemang som det här är förstås att påpeka att 

rumsligt överskridande perspektivskiften som narrativt grepp inte uppfinns i och med 

filmmediets ankomst. Tvärtom finns en rik historia av exempel i den berättande prosan som 

kan sägas påminna och alltså föregå filmens förfarande; ett indicium för detta är inte minst 

Eisensteins eget uttalande om att han tog intryck av Charles Dickens romankonst i 

utvecklandet av sitt filmmontage.292 Jag vill ändå påstå att det här rör sig om en distinkt 

efterbildning av just filmens praktik, det vill säga att det med Elleströms terminologi äger rum 

en överföring av (den sovjetiska) filmens kontextuellt kvalificerande aspekter. Att så är fallet 

märks dels genom själva utförandet, som jag diskuterat ovan, där Kjellgren växlar fritt mellan 

olika karaktärers direkta anföring från spatialt åtskilda platser, utan att någon berättare 

informerar om perspektivskiftena. Dels går det att finna stöd för denna filmiserande intention 

genom att vända blicken mot spelfilmen Konflikt från 1937, som Kjellgren skriver manus till. 

I filmen, som likt romanen kretsar kring strejkande arbetare på en maskinverkstad, finns flera 

scener som är snarlika sekvenser ur Strejk, och inte minst gäller detta bruket av 

parallellmontage. I en fem minuter lång sekvens växlas det, precis som i Strejk, mellan 

representationer av å ena sidan direktörens tal inför styrelsen, och å andra sidan en arbetares 

tal inför ”kamraterna” på arbetsplatsen. Och även här sker spatiala skiften så att säga mitt i en 

mening.293 Scenen avslutas, återigen i likhet med Strejk, med att det genom omröstning 

beslutas om strejk, och därefter stämmer arbetarna upp i ”Internationalen”. I scenen därefter 

följer – liksom i Strejk, liksom i Strejken – en serie bilder på den tomma och övergivna 

arbetsplatsen. 

Jag är medveten om att Konflikt produceras flera år efter det att romanen skrivs – borde 

inte ett rimligare antagande då vara att Kjellgren i arbetet med filmmediet tagit intryck av 

prosan, snarare än tvärtom? Nja, motiven (själva innehållet i representationerna: arbetarna, 

styrelsen) är visserligen helt tydligt överförda från Strejk, men jag vidhåller att det formella 

förfarandet är del av filmberättandets kvalicerande aspekter. Uttryckt annorlunda kommer den 

som ser Konflikt troligen inte reagera nämnvärt på parallellmontaget eftersom det tillhör 

                                                           
291 Kjellgren (1933), s. 70 (Brand 1933:13). 
292 Se exempelvis Bordwell, Staiger, Thompson, s. 49. 
293 Som i denna övergång mellan arbetaren (1) och VD:n (2): (1) ”Vi ber därför Stora varvets ledning betänka 

…”, (2) ”… att fler avskedanden kan få allvarliga konsekvenser för varvet”. Notera här att VD:n i filmen är en 

betydligt mer sympatisk figur än romankaraktären. I detta fall försöker han som synes förhindra avskedandet av 

ytterligare arbetare, men får, ska det visa sig, inget gehör från styrelsen. 
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spelfilmens modus operandi, medan läsaren av de motsvarande sekvenserna i Strejk tämligen 

omedelbart lär reagera på konventionsbrottet. Således är det enligt min uppfattning tydligt att 

medieförbindelsen är sådan att Kjellgren i Strejk tagit intryck av och försökt implementera 

filmiska berättargrepp i romantexten. 

Frågan är hur väl han lyckas. Att han överför (den sovjetiska) filmens kontextuellt 

kvalificerande aspekter har jag redan konstaterat, men det innebär inte med nödvändighet att 

prosans relation av modi förändras. Som Barton Palmer påpekar medföljer en del hinder i 

gestaltningen av kryssklippning i prosa. 

 
Crosscutting from one line of action to another is a feat less facilely managed in written fiction, 

which does not enjoy the considerable advantage of the immediate ability of the image-driven 

cinema to ”place” its viewers. Readers must be oriented instead by the linear provision of 

narrative information in language, a process that […] necessarily unfolds more slowly and 

depends on iron linguistic protocols […] that postpone meaning. [… C]rosscutting is 

characteristically (if not exclusively) cinematic.294 

 

Även om Palmer med sin kategoriska argumentation delvis faller in i den dikotomiska 

intermedialitetsdiskursen som jag tidigare problematiserat, beskriver han prosans övervägande 

konventionella meningsproduktion och begränsningar vad gäller spatial representation väl. 

Som jag antydde ovan finns visserligen en ikonisk dimension vad gäller representationen av 

de rumsliga växlingarna i Strejk, i det att varje platsbyte som sagt indikeras av en blankrad. 

Således är textstyckena rent fysiskt skilda från varandra på boksidan, och styckenas isolering 

gentemot varandra kan därigenom sägas motsvara det rumsliga avstånd som de språkliga 

tecknen representerar. Men detta är att betrakta som en nästan försumbar ikonisk kvalité, som 

i mycket liten grad får till stånd en perception som påminner om den filmen frammanar via 

parallellmontage. Prosans ikonicitet är i det här fallet kraftigt underordnad den konventionella 

avkodningen. Det är rimligen inte förrän ett par spatiala skiften in i sekvensen som läsaren 

inser att detta är just vad som gestaltas, medan den rumsliga förändringen i filmexemplet – till 

följd av mediets starka rumsliga ikonicitet där ”former och spatiala relationer genomgående 

står för former och spatiala relationer” – percepieras tämligen omedelbart.295 Vidare figurerar 

i Strejk inga ikoner som motsvarar de respektive miljöerna i sig, eller ’klippningen’ mellan 

dem, utan endast en ikon (och därtill en svag sådan) som är analog med ett rumsligt skifte per 

se. 

 

                                                           
294 Barton Palmer, ”From Obtrusive Narration to Crosscutting: Adapting the Doubleness of John Fowles’s The 

French Lieutenant’s Woman”, Authorship in Film Adaptation, red. Jack Boozer (Austin 2008), s. 188. 
295 Johansson, s. 184. 
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Den avslutande delen av analysen, som följer nedan, fortsätter på den ovan inslagna vägen. 

Här kommer exempel diskuteras där det är möjligt att i texten utläsa en ansats till imitationer 

av (den sovjetiska) filmen; imitationsförsök som det finns skäl att förhålla sig kritiskt till. 

 

4.4. Sakförhållande och sägande: Begreppslighet i Strejk 

 
nu slängde [eldarna] sina skyfflar och lämnade fyrarna åt sitt öde; [styckebrytning] nu slängde 

smederna släggorna […]; [styckebrytning] mekaniker och filare la sina verktyg åt sidan, såg inte 

på varandra, sa ingenting, lämnade bara verktygsbänkarna och gick ut ur lokalerna296 

 

När klockan slår elva och ångvisslan ljuder är det dags. Strejken ska inledas, nu händer det, nu 

lämnar arbetarna helt sonika arbetsplatsen. Nu. Strejkutbrottet är berättelsens vändpunkt, och 

det är tydligt att Kjellgren här försöker förmedla en närvarokänsla, så att säga försätta läsaren 

i situationen när det dramatiska skeendet äger rum. Även om inte den aktuella sekvensen 

tematiserar eller efterliknar filmmediet som sådant, är själva strävan att uppbåda en närvaro 

genom språkliga tecken ett intressant fenomen att diskutera utifrån ett intermedialt perspektiv. 

Detta eftersom filmmediet, som präglas av primär ikonicitet, som bekant representerar rörelse 

med rörelse; och, vidare, att själva rörelsen i filmbilden kan beskrivas som ”ett slags närvaro- 

eller ’här och nu’-index”.297 Frågan är då hur en motsvarande upplevelse av närvaro kan 

representeras i prosan, och i synnerhet i vilken grad det specifika exemplet lyckas med det. En 

given utgångspunkt tycks vara just ordet ”nu”, som i Kjellgrens utförande förefaller ha en 

framträdande roll i exemplet ovan.298 

En välvillig läsning kunde därför vara att argumentera för att bruket och upprepandet av 

”nu”, tillsammans med andra spatiotemporala deiktika som ”åt sidan” och ”ut ur” – alltså 

kontextberoende uttryck vilka så att säga pekar ut eller riktar uppmärksamheten mot något 

spatiotemporalt fenomen – bidrar till att skapa just vad man kan kalla en ”här och nu”-

upplevelse.299 Men jag menar att detta i så fall sker i mycket begränsad utsträckning. Ett sätt 

att illustrera detta är att göra en parallell till Anders Johanssons läsning av en erotisk novell i 

hans bok Nonfiction. Johanssons perspektiv och syften är helt andra än mina, men det 

fungerar i det här fallet utmärkt att överföra en formulering till mitt intermediala och 

semiotiska resonemang. I analysen av novellen uppehåller sig Johansson vid just den 

upprepade användningen av ”nu”. Precis som jag föreslagit är fallet i utdraget ovan, menar 
                                                           
296 Kjellgren (1933), s. 29-30 (Brand 1933:5). 
297 Johansson, s. 226. 
298 Och inte endast här; tillämpningen av ”nu” som ett slags närvaromarkör är en återkommande typ av 

gestaltning i romanen. Se t.ex. s. 2 (Brand 1933:1): ”Nu: två väldiga händer, som öste iskallt vatten över huvud, 

hals och bröst”. 
299 För ett utförligare resonemang om spatiotemporala deiktika, se: Christer Johansson, s. 198-228, 371. 
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Johansson att motivet bakom ordvalet och dess frekvens i sexnovellen är ”att förstärka 

närvarokänslan, det vill säga förena skriv- och läsaktens nu med den beskrivna aktens nu” 

(och därigenom, får man förmoda, öka eggelsen hos läsaren).300 En ambition som emellertid 

”aldrig realiseras”, fortsätter Johansson, eftersom att det mellan ”’nu’ som sakförhållande 

(orgasm) och ’nu’ som sägande (beskrivning) finns en ofrånkomlig distans”.301 På samma sätt 

lyckas inte heller Kjellgren överbrygga, eller ens krympa, distansen mellan sakförhållande 

(närvaron) och sägande (”nu”), eller – uttryckt annorlunda – mellan uttryck och innehåll. 

Det går däremot med visst fog att hävda att texten nyttjar en gestaltning som påminner om 

Vertovs skarvteori i det att rörelse följer på rörelse. Eldarna slänger sina skyfflar, smederna 

släggorna, mekanikerna lägger verktygen åt sidan. Vidare kan man resonera som så att 

’skarvarna’ rörelserna emellan förstärks av styckebrotten, som indikerar förekomsten av en ny 

sekvens eller ’bild’,302 samtidigt som övergången till den nya bilden i någon mening blir 

mjukare genom att den föregås av semikolon och fortsätter i gemener. Här är det tänkbart att 

också användningen av ”nu” får betydelse. Inte minst till följd av att ”nu”, sett i sitt 

sammanhang i romanen, strängt taget är semantiskt överflödigt. Vad jag menar är att 

berättelsen i Strejk utspelas kronologiskt, frånsett de tidvist insprängda journalanteckningarna 

existerar inga andra tidsplan, inga analepser eller prolepser förekommer; med Genettes 

terminologi finns inget bortom det ’första narrativet’.303 I den meningen befinner vi oss alltså i 

berättelsens ”nu” redan innan det uttalas. Just eftersom ordet inte har betydelse för 

representationen som sådan, är det rimligt att tänka sig att det ytterligare bidrar till att 

förstärka perspektivskiftena: nu slänger eldarna sina skyfflar, nu lägger mekanikerna 

verktygen åt sidan och så vidare. 

Den här typen av vertovsk representation, om vi väljer att kalla den för det, är dock att 

betrakta som undantag snarare än, som i Lilla land, konsekvent genomfört i romanen. Det 

förekommer visserligen ansatser till liknande övergångar – och då tänker jag inte minst på de 

så kallade parallellmontagen som just diskuterats, där de spatiala skiftena tidvis äger rum mitt 

i en replik. Men att det handlar om just repliker är signifikativt. I dessa scener finns ingen 

miljögestaltning att tala om, och ingen perceptuell fokalisering liknande exempelvis 

Fluderniks ’viewing’-kategori sätts i spel; det rör sig istället bara om utsagor medierade 

                                                           
300 Anders Johansson, Nonfiction (Stockholm 2008), s. 90. 
301 Anders Johansson, s. 90. 
302 I likhet med hur jag argumenterade kring Asklunds parenteser, i dialog med Peter Halter och dennes 

resonemang kring sackader. Se också Brian McHales resonemang i vilket han likställer poesins radbrott med 

filmklippet – ett intermedialt fenomen han kallar segmentivitet: ”a cut is roughly analogous to the gap between 

one poetic segment and the next”. ”Narrativity and Segmentivity, or, Poetry in the Gutter, Narratologia: 

Intermediality and Storytelling, red. Maria Grishakova och Marie-Laure Ryan (New York 2010), s. 31. 
303 Det vill säga den temporala nivå vilken eventuella prolepser och analepser utgår från. Genette (1980), s. 48. 
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genom olika karaktärer som, begriper vi efter hand genom diverse semantiska pekare, 

befinner sig i olika rum. 

 

Som avslutning vill jag knyta an till ett parti i romanen som inträffar när det berättarjag som 

då och då återkommer med sina journalanteckningar beskriver hur han kommer på sin fru 

med att vara otrogen. Skeendet och jagets reaktioner beskrivs med hjälp av teater- och 

filmtematiseringar. Det heter att han påträffar sin fru och hennes älskare i “en otänkbar scen”, 

och att han närmar sig älskaren “steg för steg som en dramatisk skådespelare”.304 Om dessa 

inledande iakttagelser gör bruk av en terminologi vilken som sagt hör hemma både inom 

teatern och filmen (“scen”, “dramatisk skådespelare”), så fortsätter beskrivningen med en 

distinkt filmdiskurs, och en typ av fokalisering – vilket jag berörde även i Asklundkapitlet – 

som för tankarna till filmkamerans arbete. 

 
Jag kom omärkligt närmare [… H]ans [älskarens] kropp och lemmar växte i mitt perspektiv och 

till slut hade jag blott rum för dem i mitt synfält […] Jag skärpte ytterligare min blick och han 

framträdde allt mer pregnant i mitt synfält.305 

 

Perspektiv, synfält, blick, skärpte; här beskrivs en form av seende och perception som, likt 

filmkamerans sätt att representera, tycks vara bestämd av bildutsnitt, skärpa och 

kamerarörelser. Det här är en för romanen återkommande typ av gestaltning.306  

Vad som gör denna förekomst extra intressant är att den föregås av följande utsaga från 

berättaren, om hur insikten om fruns otrohet slutligen når honom: “alla detaljer, fina, 

omärkliga, sekundsnabba, fogade plötsligt samman i en byggnad vars struktur jag kunde fatta 

och förstå, därför även ha förmåga att riva ner”.307 Vad som otvetydigt beskrivs är en 

tankeprocess med dialektiska undertoner, där jaget förstår helheten, ‘byggnaden’, genom 

delarna, ‘detaljerna’. Men det går också att utläsa mer specifikt som ett återgivande av 

montagefilmens, och i synnerhet Eisensteins, poetik. “Sekundsnabba” detaljer som 

sammanfogas till en enhetlig struktur minner onekligen om Eisensteins snabba filmmontage 

där motstridiga bilder förs samman och skapar en högre betydelse och, inte minst, stimulerar 

mottagaren till att handla revolutionärt – det vill säga till att “riva ner”.  

Även om denna läsning är intressant i egen rätt, så ringar stycket också in, menar jag, den 

intermediala problematiken i Strejk i stort. Som jag visat genom hela analyskapitlet finns det 

                                                           
304 Kjellgren (1933), s. 63-64 (Brand 1933:11). 
305 Strejk, s. 64 (Brand 1933:11). 
306 Som exempelvis på den allra första sidan: ”en vagn, lastad med maskindelar, hade rusat närmare, närmare 

inpå honom på tunga hjul, växt snabbt i perspektiv”. Strejk, s. 1 (Brand 1933:1, min kursivering). 
307 Strejk, s. 63 (Brand 1933:11). 
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en mängd paralleller mellan romanen och den sovjetiska filmen; en del av dessa har framförts 

försiktigt som ett alternativ bland många läsningar, desto fler har stötts av starka textuella och 

kontextuella indicier. Men vad som genomgående visar sig bland dessa exempel är att 

Kjellgren i romanen trots allt blir kvar i den språkliga representationens konventionella och 

begreppsliga meningsproduktion, i stort sett utan att sätta i spel mediets relation av modi. De 

tematiska kopplingarna är många, och det händer att romanen gör bruk av montagefilmens 

kvalificerande aspekter. Men Kjellgren åstadkommer inte, som Asklund tidvis gör i Lilla 

land, en realisering i det litterära mediet av montagefilmens praktiker; vad som kommer till 

stånd är snarare, som i det senaste exemplet, en skriftlig utsaga och reproduktion av dess 

poetik. Det vill säga, de detaljer som omskrivs ovan gestaltas inte som ”sekundsnabba” och 

sammanfogade till en helhet – de återberättas vara det. 
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5. Sammanfattning och slutord 

Jag har i den här uppsatsen från ett intermedialt perspektiv undersökt Erik Asklunds och Josef 

Kjellgrens tidiga 1930-talsprosa i förhållande till den sovjetiska montagefilmen. Studien 

motiverades av ett digert bakgrundsavsnitt, som syftade till att bidra med en översikt av den 

hollywoodkritiska diskurs som jag menar präglar den svenska 1930-talsromanen; och, genom 

en kartläggning av bland annat de kulturradikala tidskrifter som får stort genomslag i början 

av årtiondet, belysa den nya författargenerationens intresse för den sovjetiska filmen. 

I läsningen av Erik Asklunds verk, där tonvikten var på romanen Lilla land, tog jag fasta 

på tematiseringen av film och accentueringen av det visuella – bland annat genom att 

diskutera en typ av perceptionsspel jag benämnt filmisk projicering, där vindrutor och fönster 

agerar ställföreträdande bioduk. Jag redogjorde också för tematiska paralleller till Vertovs 

film Mannen med filmkameran samt resonerade mer ingående kring en allusion på Eisensteins 

Generallinjen. Jag fördjupade sedan analysen genom att fästa vikt vid romanens så kallade 

parentesavsnitt och dess relativt sett smalare paragrafer vilka realiserar en accelererad 

läsrytm, och i förlängningen kan sägas bidra till att imitera den sovjetiska filmens 

representationssätt. I dialog med Vertovs skarvteori argumenterade jag för att den för prosan 

ovanliga uppställningen på boksidan, i samspel med det konventionella meningsskapandet 

som accentuerar fart och rörelse, sätter i spel en diagrammatisk ikonicitet som har 

perceptuella och spatiotemporala implikationer för receptionen av texten. 

Även i undersökningen av Kjellgrens prosa framgår att det finns tydliga kontaktytor med 

montagefilmen. I läsningen av Människor kring en bro illustrerade jag hur en gestaltning av 

den ovan nämnda hollywoodkritiska diskursen äger rum; samtidigt som denna gestaltning kan 

sägas få sin motvikt genom ett annat parti i romanen, där ett musikframförande (i samband 

med vilket den sovjetiska filmen tematiseras) framställs på ett sätt som för tankarna till 

Eisensteins dialektiska montage. Anknytningarna till Eisenstein var en viktig del även i 

diskussionen om Strejk, som var det aktuella analyskapitlets huvudfokus. Jag visade hur ett 

antal motiv och sekvenser från i första hand Eisensteins film Strejken återkommer med 

liknande utföranden i Kjellgrens roman. Jag förde också ett resonemang om hur Kjellgren vid 

flera tillfällen förmedlar rumsliga skiften genom filmliknande parallellmontage, som ett sätt 

att dialektiskt kontrastera motstridiga föreställningar. Till sist löd ändå slutsatsen att 

Kjellgren, även om han i Strejk gör bruk av den sovjetiska filmens motiv och kvalificerande 

aspekter, inte i samma utsträckning som Asklund sätter i spel prosans relation av modi; han 
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blir, som jag uttryckte det, i högre grad kvar i den språkliga representationens begreppsliga 

meningsskapande. 

 

Syftet med den här studien har varit att bidra med ett nytt perspektiv på den svenska litterära 

1930-talsmodernismen. Och efter undersökningens genomförande anser jag det rimligt att 

faktiskt tala om en inverkan från den sovjetiska montagefilmen på den svenska 1930-

talsprosan – ett förhållande som till stor del förbisetts av den tidigare forskningen. Som jag 

visat är denna filmrörelse vid den här tiden inte bara framträdande i den litterära 

offentligheten – i form av kulturdebatt, filmkritik och teoretiska publikationer – utan också, 

vilket läsningarna av Asklund och Kjellgrens prosa förhoppningsvis illustrerat, i den litterära 

praktiken. 
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