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Abstract – On nothing have I set my aesthetics  
- A study of the modernistic aesthetic of prose in Thorsten Jonsson's novel Konvoj 

 

The focus of this essay lies on examining the modernistic aesthetics of prose in Thorsten 

Jonsson’s novel Konvoj (1947). When Walter Benjamin wrote ”The Work of Art in the Age 

of Mechanical Reproduction” he proved that new technological inventions affected the 

reception of art. By studying Konvoj in light of Benjamin’s theory, this study indicates that 

the technology of modernity affects the narrative and the use of metaphors in the novel. In 

addition I want to investigate how Konvoj can be studied through the theories of Marshall 

Berman, Theodor W. Adorno and Anthony Giddens, and this by envisioning the modernistic 

prose as a response to the 19th century modernity. 

 

This study illustrates that the style and the narrative aspects of the novel can be understood 

through modernity, and that the plot (and the characters) are all affected by it. The protagonist 

of the novel, Antoni Borowski, becomes an object when he is caught in a situation he can’t 

control, but also a subject when caught in situations he is capable of taking control of.   

 

The analysis shows that Konvoj is not only an innovative and an experimental novel in terms 

of its narrative, but also a novel in which the distinction between nature and culture affects 

the protagonist Borowski with confusion and alienation.  
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Inledning 
”Att ställa sin sak på intet” är ett vägledande citat i Thorsten Jonssons roman Konvoj (1947). 

Uttrycket – eller mantrat som det också är – leder romankaraktären Borowski från mörkret i 

krigets Europa över det Atlantiska havet till ljuset i Amerika. Samma resa som Borowski gör 

i romanen, under det tidiga 1940-talet, gör många människor även idag. Att fly, våndas och 

finna nytt hopp är vad Borowski gör när han ställer sin sak på intet. Likadant är det för 

människor som flyr i vår tid, vilka också måste ställa sina saker på intet. Ingången i min 

studie är därför att Konvoj kan säga något till läsare än idag; om hur det är att leva i en osäker 

och förflyktigad tillvaro och hur denna tillvaro uttrycks estetiskt. 

Konvojs intrig är anspråkslös: ett tjugotal människor av olika nationaliteter reser 

med en konvoj över Atlanten under ett pågående världskrig, från ett brinnande Europa till ett 

tryggt Amerika, från något trasigt till något helt, från minne till dröm, från natur till kultur. 

Ett av konvojens alla skepp – s/s Barama – fungerar som centrum för både passagerare och 

intrig. Samtidigt som ett påtagligt hot från tyska ubåtar sätter spänning i vardagen för 

resenärerna, får de ändå tillvaron att bli dräglig genom ett uthärdande av tiden. Som läsare 

följer man med upp på däck; styrbord som babord och även in och ut ur hytter, dagar som 

nätter. Oftast befinner man sig på s/s Barama, men vid fåtalet tillfällen är man också i 

framtiden på Martha’s Vineyard, efter krigsslutet, där ett namnlöst berättarjag – möjligtvis 

den polske journalisten Antoni Borowski – blickar ut över samma hav som han tidigare reste 

över för att ta sig till Amerika. Redan då förstår man att konvojen kommer oskadd fram, med 

besättningen i behåll. Mer än så händer egentligen inte, om man ska vara krass. Även 

Thorsten Jonsson uttrycker det på liknande sätt i ett brev till sin förläggare Gerard Bonnier:  
 
… eländet handlar om passagerarna i sexton hytter på en båt i en konvoj som går över 
Atlantiska havet. Det händer inte ett jävla dugg och är förbannat tråkigt, och den enda 
uppmuntran jag kan ge dig är att det skulle kanske gå att kalla boken för en roman.1 
 

Att något inte händer är inte helt sant, utan det händer visst ”ett dugg”. Ett helt världskrig 

pågår, och fastän det händer något i omvärlden händer det också något i romanens karaktärer; 

fastän krig och förintelse rasar händer det också något med romanformens estetik, dess 

uttrycksformer, intrigens gestaltning. Plötsligt kan den mest händelselösa intrigen vara den 

mest händelserika och plötsligt kan en roman som i mångt och mycket har fallit i litterär 

glömska te sig aktuell, åtminstone ur ett estetiskt perspektiv. Däremot, ska här tilläggas, var 

det länge sedan Thorsten Jonsson ansågs vara aktuell. Konvoj, som denna uppsats ska 

behandla, är Jonssons enda roman. Hans övriga litterära produktion bestod främst av 

novellistik, vilken har blivit den textgenre han främst har kommit att bli hågkommen för. En 
																																																								
1 Thorsten Jonsson. Konvoj, Modernista, Stockholm, 2015, s. v. 
2 Bernt Olsson & Ingemar Algulin. Litteraturens historia i Sverige, 6. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
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snabb genombläddring i det omfångsrika uppslagsverket Litteraturens historia i Sverige 

(2013) visar tydligt att Thorsten Jonssons litterära eftermäle är marginellt hågkommet. Däri 

finns han omnämnd som någon som påverkats av den Hemingwayska prosans stilmönster och 

av Eyvind Johnsons Norrlandsskildringar, samt att det främst var som novellist han nådde 

sina bästa resultat.2 Mer än så nämns inte. Att Thorsten Jonsson har skrivit en roman – en 

tydligt modernistisk sådan – berörs aldrig. I det ännu omfångsrikare uppslagsverket Den 

svenska litteraturen - Från modernism till massmedial marknad (1999) presenteras Thorsten 

Jonsson på liknande sätt. Men till skillnad från tidigare uppslagsverk nämns där åtminstone 

Konvoj; där beskrivs romanen vara ”berättartekniskt avancerad”, vilket ska vara ett avsteg 

från den objektiva berättarmetod som har kännetecknat hans tidigare noveller. Utgår man från 

vad Sverker Göransson, kapitelförfattare, skriver så är det just denna stilistiska förskjutning 

som förklarar varför Thorsten Jonsson främst har blivit ihågkommen som novellist än för sitt 

romanförfattande. Göransson menar att Jonsson ”på ett helt annat sätt än i de två första 

novellsamlingarna [kan] kommentera sin samtids politiska och sociala verklighet. Men 

resultatet har också blivit att de senare verken åldrats fortare än de mera tidlösa första 

novellsamlingarna.”3 Här går tre saker att identifiera och konstatera: Det första är att Thorsten 

Jonsson finns omskriven i svenska litteraturuppslagsverk, men att hans utrymme där inte är 

av större omfång. Det andra är att det främst är som novellist och inte som romanförfattare 

han är ihågkommen. Det tredje, och kanske mest avgörande för denna uppsats, är hans 

omvandling till att bli ”berättartekniskt avancerad” i Konvoj. Detta skapar i sin tur en fråga 

som ska komma att fungera som röd tråd i uppsatsens fortsatta genomförande; vad innebär 

det egentligen för en roman att vara berättartekniskt avancerad? 

 Thorsten Jonsson verkar under en tid då mycket är i rörelse. En pågående 

industrialisering, krig, stadsbilder i förändring och en allt snabbare teknologisering är bara 

några av de samhällsomvälvningar som Jonssons samtid upplever – och tvingas möta. Detta 

medför bland annat att litteraturens uttrycksformer kommer att omprövas under denna period, 

modernismen. Marshall Berman menar i Allt som är fast förflyktigas (1982) att den moderna 

samhällsutveckling som vi sedan decennier har levt i och varit medskapare av, både ger löften 

om hopp och förstörelse på samma gång. Berman skriver: ”Att vara modern är att befinna sig 

i en miljö som utlovar äventyr, glädje, växt, förvandling av oss själva och världen – och som 

samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt som vi känner till, allt som är vi.”4 Med andra ord 

																																																								
2 Bernt Olsson & Ingemar Algulin. Litteraturens historia i Sverige, 6. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2013, s. 378. 
3 Lars Lönnroth, Sven Delblanc & Sverker Göransson (red.), Den svenska litteraturen. 3, Från 
modernism till massmedial marknad: 1920-1995, Bonnier, Stockholm, 1999, s. 241. 
4 Marshall Berman. Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet, 5., ombrutna, översedda 
och utök. uppl., Arkiv, Lund, 2012, s. 21.  
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finns det något paradoxalt med moderniteten. Mycket av det vi uppfattar som framsteg är 

också baksteg. Där frihet tycks skapas tillkommer bojor av annat slag. Den eftersträvansvärda 

friheten, myndigheten, som vi jobbar så hårt för att nå, är kanske inte vad den utger sig för att 

vara. Det moderna samhällsprojektet, vilket i syvende och sist strävar efter emancipation, 

visar sig möjligtvis verka för det motsatta, åtminstone om man ska utgå från de kulturkritiska 

teoretikerna Theodor W. Adorno och Max Horkheimer. Moderniteten är med andra ord ett 

komplext begrepp, vilket har framgått hos Marshall Berman. Om man därför ska studera 

litteratur skriven under en period av samhälleliga omvälvningar behöver man även förstå 

konsekvenserna av moderniteten – eller om man så vill kalla det för upplysning, för att tala 

med Adorno och Horkheimer – för att skapa sig en bättre förståelse hur moderniteten ligger 

till grund för modernismens estetiska uttryckssätt. 

Thorsten Jonsson skriver Konvoj i en tid då litteraturens uttrycksformer är under 

prövning, vilket gör sig påmint både formmässigt och innehållsligt i romanen. Med detta som 

utgångspunkt, samt utifrån den prosaestetik som mynnar ut ur dialektiken mellan modernitet 

och modernism, ska Konvoj studeras.  

 

Syfte och frågeställningar 

Det primära syftet med denna uppsats är att studera Thorsten Jonssons roman Konvoj och 

dess stilistiska och innehållsliga förhållande till moderniteten. Ett underliggande syfte i detta 

är att jag vill läsa och tolka Konvoj som en erfarenhet av andra världskriget, med andra ord att 

jag vill undersöka hur romanens stil, form och innehåll går att förstå som ett resultat av dess 

samtid. I studien utgår jag från att moderniteten skapar omvälvningar överallt i samhället, och 

i ljuset av det vill jag arbeta med Konvoj för att förstå hur den inte bara berättar en historia 

om flykt från krigets Europa, utan också hur krigets Europa påverkar hur romanen är berättad. 

Min arbetshypotes är att moderniteten orsakar en prosaestetisk förändring under 1900-talets 

första hälft, och därför vill jag undersöka hur denna förändring yttrar sig i Konvoj. För att 

göra detta måste jag dels ställa mig frågan (1) hur den estetiska modernismen gestaltar sig i 

Konvojs stil och form, dels (2) vilka spår den sätter på romanens intrig. Frågorna är på inget 

vis hierarkiskt ordnade utan bygger på varandra. Förhoppningen är att svaren på frågorna ska 

ge ett skarpt sken av Konvojs modernistiska influenser, samt att de ska ge insikt om vad som 

har föranlett dess estetiska uttryck. 
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Tillämpat analysmaterial 
Det går att dela in uppsatsen i tre centrala arbetsområden, vilka är att skapa en förståelse för 

moderniteten, en förståelse för modernistisk estetik men också att presentera relevanta 

aspekter kring Thorsten Jonssons berättarteknik. Med dessa arbetsområden som utgångspunkt 

har källurvalet därefter valts ut. 

 Det går att ringa in begreppet modernitet på olika sätt, beroende på hur man vill 

använda det. I denna uppsats kommer jag att använda modernitetsbegreppet som ett verktyg 

för att beskriva den fortskridande samhällsutvecklingen, tillika subjektets ständiga 

omorientering i en allt mer komplex och globaliserad tillvaro. I arbetet med detta har 

Marshall Bermans Allt som är fast förflyktigas varit till nytta. Berman bidrar inte bara med att 

ge exempel på hur moderniteten och den litterära modernismen ingår i ett dialektiskt samspel, 

utan han visar också exempel på hur författarsubjekten påverkas av den moderna världens 

ständiga utveckling. Andra ingångar till modernitetsbegreppet når jag bland annat hos 

sociologen Anthony Giddens vars bok Modernitet och självidenitet (1999) bidrar med teorier 

kring det individuella jagets förhållande till moderniteten, eller närmare beskrivet de moderna 

institutionerna. I Upplysningens dialektik (1944) driver Theodor W. Adorno och Max 

Horkheimer tesen om hur det moderna projektet, vars egentliga syfte är att sträva efter 

upplysning, istället visar sig verka för det motsatta, det vill säga förstörelse. Denna 

utgångspunkt är något som jag tänker ta fasta på i arbetet med Konvoj då jag bland annat vill 

konkretisera hur distinktionen mellan natur och kultur yttrar sig i romanen. En mer allmän 

genomgång av modernitetsbegreppet har jag funnit i Sven-Eric Liedmans I skuggan av 

framtiden (1997) i vilken han sammanfattar det moderna tänkandets historia; hur den 

moderna idéutvecklingen har tett sig inom områden som exempelvis politik, religion, 

ekonomi och teknologi. Matei Călinescus bok Modernitetens fem ansikten (1987) ser jag som 

ett komplement till detta, men även som en brygga mellan just modernitetsbegreppet och den 

litterära modernismen. Călinescu analyserar i boken de intellektuella idéerna och den estetik 

som har gjort intryck på litteraturen under de senaste 150 åren. 

 Kulturkritikern Walter Benjamin blir central i detta arbete då han bidrar med 

den tes han driver i essän ”Konstverket i reproduktionsåldern” (1936) där han argumenterar 

för hur den moderna reproduktionstekniken påverkar konsten och estetiken. 

 Per Olov Enquists avhandling Studier i Thorsten Jonssons kriminalnoveller 

(1966), Christina Söderhjelm-McKnights avhandling America in the works of Thorsten 

Jonsson (1978) och Per-Olof Erixons avhandling Ett spann över svarta ingentinget: Linjer i 

Thorsten Jonssons författarskap (1994) kommer jag använda mig av för att komma närmare 

författaren Thorsten Jonsson och tidigare forskning gällande Konvoj. Förutom dessa 
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avhandlingar kommer jag att referera till Camilla Flodins Att uttrycka det undangömda: 

Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning (2009) och Sara Danius The senses of 

modernism: technology, perception, and modernist aesthetics (1998). Camilla Flodins 

avhandling är behjälplig i det avseende att den dels erbjuder vägledning i teorifältet runt 

Adorno, dels att den erbjuder en bredare förståelse för Upplysningens dialektik och teorierna 

om förtryckandet av naturen. Sara Danius avhandling presenterar nya sätt att se på 

förhållandet mellan moderniteten och modernismen och driver tesen om hur den 

modernistiska estetiken är oskiljbar från den framväxande teknologiska utvecklingen och dess 

påverkan på de mänskliga sinnena. Utöver avhandlingen medverkar Sara Danius även i 

antologin A companion to modernist literature and culture (2006) vilken ska fungera som 

komplement till hennes bidrag i denna studie. 

Utöver dessa referenser vill jag också nämna att kapitlet ”Den bruna strumpan” 

i Erich Auerbachs bok Mimesis (1999) kommer att hänvisas till i studien, samt att Thomas 

Bredsdorffs bok De svarta hålen: om tillkomsten av ett språk i P.O. Enquists författarskap 

(1991) har varit till hjälp för att komma närmare språket i Thorsten Jonssons författarskap. 

David Lodges bok The modes of the modern writing: metaphor, metonymy, and the typology 

of modern literature (1977) är också behjälplig i studien, då den bland annat undersöker 

relationen mellan form och innehåll i modernistisk litteratur. Stephen Kerns The modernist 

novel: a critical introduction (2011) bidrar i sin tur med underlag för att förstå mer av den 

modernistiska romanens egenheter. 

 

Forskningsöversikt och forskningsläge 
Om Thorsten Jonsson finns det relativt lite forskat, åtminstone om man ska utgå från nyare 

forskning. Totalt finns det dock tre avhandlingar som berör hans författarskap. En av dem är 

licentiatavhandlingen Studier i Thorsten Jonssons kriminalnoveller av Per Olov Enquist. 

Avhandlingen kan uppfattas som daterad men inbjuder till en genomgång av både autentiska 

kriminalfall – vilka ska ha inspirerat Jonsson när han skrivit novellsamlingen Fly till vatten 

och morgon (1941) – och av de stilmönster han har påverkats av. I avhandlingen strävar Per 

Olov Enquist efter att utforska Thorsten Jonssons dokumentära ambitioner och att ge 

”fragmentariska återblickar” på en naturalistisk-dokumentär utvecklingslinje i hans 

författarskap. Utöver det vill Enquist också diskutera på vilket sätt samhället framträder i 

Jonssons kriminalnoveller. Avhandlingen berör aldrig Konvoj i någon vidare utsträckning 

men återger istället vad som har påverkat Jonssons skrivande, vilket är något som jag finner 

användbart och ämnar återkomma till senare i uppsatsen. Det som är värt att observera i 

avhandlingen är de kopplingar Enquist gör mellan James Joyce och Jonsson, vilka jag anser 
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bidra till att framhäva modernistiska stildrag i Jonssons författarskap. Umeåromanen, en 

prosatext av Jonsson som aldrig publicerades, vittnar tydligt om hans läsning av Joyce. 

Enquist skriver: 
 
Stilistiskt finns uppenbara samband, och den påbörjade romanens uppbyggnad i stort 
påminner också starkt om Ulysses. Den unge mannen får i romanens början ett brev som 
sedan ofta dyker upp, han gör ett besök på en tidningsredaktion, på en kyrkogård, tyr sig 
till en ”Nestor” som här heter ”redaktionssekreterare Thrazenberg”, träffar en sinnlig och 
fyllig flicka, och så vidare. Det centrala motivet i romanen är förhållandet mellan far och 
son, ett motiv som han också kunde finna hos Joyce.5 
 

Något som Enquist aldrig nämner, men som ändå går att identifiera i hans avhandling, är att 

det i Thorsten Jonssons publicerade och icke-publicerade skönlitteratur finns tydliga inslag av 

såväl den imagistiska prosan som den prosa James Joyce i det här fallet representerar; 

flanerandet. Detta utmärker inte möjligtvis estetiken i Konvoj, men däremot skvallrar det om 

detaljer i Jonssons stilsträvanden, nämligen att han var tämligen påläst och bevandrad, samt 

influerad, av den litteratur som var aktuellt under hans samtid.   

Den något nyare avhandlingen America in the works of Thorsten Jonsson av 

Christina Söderhjelm-McKnight undersöker den roll Amerika – mer bestämt USA – spelar i 

Thorsten Jonssons arbeten. I avhandlingen vill Söderhjelm-McKnight spåra hur USA har 

påverkat Jonssons författarskap genom att dels arbeta med Konvoj, dels med hans andra 

litterära arbeten som anknyter till USA, vilka i det här fallet är Sex amerikaner (1942), Sidor 

av Amerika (1946) och Dimman från havet (1950, postumt utgiven). En betydande del av 

avhandlingen anknyter till Konvoj, vilket medför att den också blir tillämpbar för denna 

uppsats. Söderhjelm-McKnight placerar Konvoj i en kontext av andra världskriget då teman 

som skuld och existentialism gör sig aktuella i romanen. Hon skriver: ”The fear of death, and 

the awareness of death, are central motifs in the novel, but the most fundamental development 

is the quest for a basic philosophy of life.”6 Söderhjelm-McKnight menar att detta blir tydligt 

genom att studera romanens huvudkaraktär Antoni Borowski och hans fysiska och samtidigt 

själsliga resa mot Amerika. Hur Borowski rör sig mellan hopplöshet och att vara slagen av de 

minnen har bär från krigets Europa, till en önskan att fortsätta leva är några av de 

karaktärsutvecklande drag som Söderhjelm-McKnight uppmärksammar hos honom. Utifrån 

detta ställer hon frågan: ”How is it possible to continue to live, breathe, hope and experience 

when one has seen the utter darkness of the most inhumane cruelty imaginable?”7 Frågan blir 

relevant för denna studie då den inte bara knyter an till romanens övergripande skuld- och 

																																																								
5 Per Olov Enquist. Studier i Thorsten Jonssons kriminalnoveller. Uppsala, opublicerad lic. avh., 
Uppsala universitetsbibliotek. Okat. 603e littv. Inst. Cic- Avh., 1966, s. 7. 
6 Christina Söderhjelm-McKnight. America in the works of Thorsten Jonsson, Univ. of California, 
Diss. Berkeley, Calif.,Berkeley, Calif., 1978, s. 86. 
7 Ibid, s. 86.  
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existentiella tematik, utan också till de estetiska förutsättningar som gör sig gällande efter 

andra världskriget och/eller till hela 1900-talets modernismströmning i dess helhet. 

Borowskis önskan är, enligt Söderhjelm-McKnight, att finna sinnesro i Amerika, att där 

kunna hitta nya möjligheter till att leva. De slutsatser hon drar gällande Konvoj är att i 

romanen framträder bilden av Amerika som fridfull, orörd, ohärjad – till skillnad från det 

krigshärjade Europa. Söderhjelm-McKnight tillägger: ”The journey catalogued in Konvoj is 

not simply the voyage across the Atlantic to the untouched continent, it is also a voyage of the 

soul towards new and virgin shores.”8 

Christina Söderhjelm-McKnights avhandling är möjligtvis det närmaste man 

kan komma Konvoj om man ska undersöka dess amerikaframställning och tematik. En annan 

infallsvinkel på Thorsten Jonssons författarskap erbjuder Per-Olof Erixon, vars avhandling 

Ett spann över svarta ingentinget: Linjer i Thorsten Jonssons författarskap är det nyaste 

tillskottet i Thorsten Jonsson-forskningen. Utgångspunkten i Erixons avhandling är att det 

finns en förenklad syn på Jonssons författarskap som innebär att han har kommit att bli 

uppfattad som en beskrivande, dokumenterande realistförfattare. Detta föranleder i sin tur 

Erixon att vilja komplettera bilden av Jonsson. Avhandlingen gör breda nedslag i Jonssons liv 

och karriär – vilket däremot hålls utanför denna studie – men den riktar även fokus på Konvoj 

och de modernistiska stiltendenserna som finns synliga i Jonssons skrivande.  

Erixons konkreta anmärkning beträffande Konvoj är att dess berättarform är 

annorlunda jämfört med tidigare prosa, samt att det händer något med Thorsten Jonssons 

berättarteknik mellan novellerna och romanen, innan och efter hans resa från Sverige till USA 

under 1940-talet. Dels uppmärksammar Erixon en ny intresseriktning hos Jonsson vad gäller 

tematiken och berättarformen, dels uppmärksammar han en estetisk omorientering i romanen. 

I Konvoj är den objektiva berättarmetoden som tidigare kännetecknat hans novellistik borta 

och (delvis) ersatt av en jag-berättare. Detta innebär att den objektiva berättarstilen, vilken 

inbjuder till att flera synvinklar och perspektiv kan ställas mot varandra, är ersatt av en 

berättarstil där endast en synvinkel framträder.  

 Samtliga avhandlingarna visar att Thorsten Jonssons författarskap är 

mångbottnat och att hans berättarstil är långt ifrån enhetlig. Alla avhandlingar berör i någon 

mån Konvoj, fast med varierad omfattning. Däremot är det ingen som kommer in på 

romanens prosaestetik och hur den kan läsas utifrån en bredare förståelse för modernismen. 

Utifrån detta finner jag därför att tidigare forskning inte har berört det fält jag vill studera och 

att mitt undersökningsområde då kan ses som relevant. Av den anledningen går det att 

motivera ett arbete med Konvoj som ämnar undersöka dess modernistiska prosaestetik. 

																																																								
8 Söderhjelm-McKnight. America in the works of Thorsten Jonsson, s. 257. 
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Teoretisk orientering 
I sitt ofullbordade verk Passagearbetet – Paris 1800-talets huvudstad (2015) uttrycker Walter 

Benjamin sig på följande sätt beträffande ”det moderna”:  
 
Det har inte funnits någon epok som inte kände sig i excentrisk mening ”modern” och 
trodde sig stå omedelbart inför avgrunden. Det förtvivlat klara medvetandet om att stå 
mitt uppe i en avgörande kris är kroniskt för mänskligheten. Varje tid anser sig vara 
ohjälpligt nymodig. Men det ”moderna” är annorlunda just som de olika aspekterna i ett 
och samma kalejdoskop.9 
 

Att befinna sig i en modern tillvaro är inget nytt, utan tillståndet är och har i viss mån alltid 

varit ”kroniskt”, beroende på hur man ser på saken. När Benjamin menar att mänskligheten 

alltid känner sig stå inför – eller mitt i – en kris av något slag, menar han att det mänskliga 

subjektet känner en misstro, en skepsis, inför förflyttningar och omorienteringar i vardagen, 

med andra ord skeenden som man inte själv kan rå på eller styra över.  

Marshall Berman är i Allt som är fast förflyktigas inne på samma linje, där han 

definierar denna tillvaro ”som moderna människors olika försök att bli moderniseringens 

subjekt såväl som objekt, att få grepp om den moderna världen och göra sig hemmastadda i 

den.”10 Denna tillvaro går även att kalla modernism, menar Berman och tillägger att 

modernismen kan uppfattas som en kamp för oss subjekt att ”göra oss hemmastadda i en 

ständigt föränderlig värld”.11 Detta innebär enligt Berman att det inte finns någon definitiv 

form av modernism, utan istället – vilket Benjamin även har antytt – att den moderna 

omorienteringen är ständig men yttrar sig på olika sätt, beroende på kontext och tid. Bermans 

tes tar sin utgångspunkt i dialektiken mellan just moderniseringen och modernismen, vilket är 

den ingång jag också använder mig av i denna studie. Berman liknar det moderna livet som 

en virvelström av intryck från olika håll. Dessa intryck är allt från stora upptäckter av de 

fysiska vetenskaperna som förändrar våra bilder av universum och vår plats i den; 

industrialiseringen och förändrade arbetsförhållanden; ökad bolagsmakt och klasskamp; ökad 

livstakt och livslängd; demografiska omvälvningar som tvingar människor till (o)önskade 

förflyttningar; expansiva stadstillväxter; nya masskommunikationssystem som binder 

samman människor och nationer av olika slag; mäktigare nationalstater; byråkratiskt 

strukturerande och förvaltande; sociala massrörelser; samt en ohejdbar och fluktuerande 

världsmarknad. Bermans lista av omvälvningar är egentligen längre, men vad han vill 

poängtera är att denna virvelström av (ständiga) förändringar är detsamma som 

modernisering. ”Dessa världshistoriska processer har gett näring åt en förbluffande mångfald 

																																																								
9 Walter Benjamin. Passagearbetet: Paris, 1800-talets huvudstad. Bd 1, Atlantis, Stockholm, 2015, s. 
517. 
10 Berman. Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet, s. 11. 
11 Ibid, s. 12.  
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av visioner och idéer som vill göra män och kvinnor till moderniseringens subjekt och inte 

bara dess objekt”, skriver han.12 I min kommande läsning av Konvoj vill jag återkomma till 

detta, då jag strävar efter att tolka romankaraktärerna som ett resultat av denna 

samhällsomvälvande virvelström. Visserligen utgår Berman från en modernitetsuppfattning 

som sträcker sig över flera århundraden, men för att avgränsa mig är det främst hans 

uppfattning av 1900-talets modernitet som gör sig gällande i studien. Det är nämligen då 

moderniseringsprocessen har kommit att omfatta i princip hela världen och medfört att 

alienationen i tillvaron har blivit allt mer påtaglig. Modernismkulturen under 1900-talet, 

menar Berman, slås i takt med omvälvningarna i samhället sönder ”i en mängd fragment som 

talar oförenliga, privata språk; modernitetstanken, uppfattad på en mängd fragmentariska 

sätt”.13 Denna sönderslagning av tillvaron, orsakad av moderniteten, menar jag ska synas 

även i den litterära gestaltningen, dess uttryckssätt, samt intrigerna, som en direkt syntes av 

det moderna och av litteraturens strävan efter att återge tillvaron.  

Marshall Berman fokuserar främst på hur moderniteten slår till mot samhället i 

överlag, från ett översiktligt perspektiv. Moderniteten påverkar dock inte bara samhället i 

stort, utan också den enskilde individen, subjektet, på ett mer påtagligt sätt. I Modernitet och 

självidentitet diskuterar Anthony Giddens förhållandet mellan just moderniteten och det 

individuella jaget. Vad som blir väsentligt för denna uppsats är Giddens teori om hur 

globaliseringen av moderna institutioner resulterar i omvandlingar i den moderna människans 

vardagsliv, samt hur den skapar konsekvenser för det personliga livet. Giddens menar att vårt 

moderna sociala liv påverkas på alla plan – både i det offentliga och i det privata – i och med 

globaliseringen.  Han skriver att det moderna sociala livet ”karaktäriseras av grundläggande 

processer som omorganiserar tid och rum […] som bryter loss de sociala relationerna från 

deras bindning till specifika platser och kombinerar om dem tvärt över stora avstånd i tid och 

rum.”14 Med andra ord: precis som Marshall Berman antyder att samhällsomvälvningarna 

skakar om tillvaron för människorna, menar Giddens att vi bryts upp från våra platser och vår 

tillvaro i den, när världen är i ett globaliseringsskede. Men hur ska subjektet hitta sin nya 

plats i den globaliserade världen? Innebär globaliseringen mer eller mindre frihet? Moderna 

institutioner, vilka ligger bakom detta nya tillstånd, lovar enligt Giddens hopp om 

emancipation, men skapar dessvärre samtidigt mekanismer som snarare gör det möjligt att 

undertrycka än förverkliga självet.15  

																																																								
12 Berman. Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet, s. 22.  
13 Ibid, s. 22. 
14 Anthony Giddens. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, 
Daidalos, Göteborg, 1999, s. 10. 
15 Ibid, s. 14.  



	

	 10	

Ett centralt begrepp hos Giddens är urbäddning, vilket han beskriver vara 

”sociala relationer [som] ’lyfts ut’ ur lokala kontexter och återaktiveras tvärs över 

obegränsade avstånd i tidrummet.”16 Med begreppet vill Giddens visa hur den moderna 

globaliseringen orsakar så att tid och rum kan separeras på sätt som aldrig tidigare varit 

möjligt. Sociala relationer blir med andra ord frikopplade från lokala kontexter, något som 

Giddens menar får tydliga konsekvenser. Han skriver: ”Människorna i dagens 

industrialiserade länder – och i viss mån även i andra delar av världen – är i allmänhet 

skyddade från många av de faror som ständigt präglade livet under de förmoderna perioderna, 

exempelvis olyckor förorsakade av en bister och hård natur. Å andra sidan skapas nya risker 

och faror genom själva urbäddningsmekanismerna, faror som kan vara både lokala och 

globala.”17 I denna studie blir begreppet urbäddning användbart eftersom det bidrar till att 

visa hur karaktärerna i Konvoj drabbas av att de har ”lyfts upp” ur sina lokala kontexter, samt 

hur s/s Barama går att tolka som en ny, om än provisorisk, kontext i romanen.  

Att moderniteten påverkar individens sociala liv är i sig inte häpnadsväckande, 

men att den kastar in subjektet i något som kan kallas kris, eller ångestsituation, är bland 

annat vad Giddens vill framhäva. Han skriver:  
 

Emancipation, som var ett generellt imperativ under den framtidsorienterade 
upplysningstiden, är i sina många uttrycksformer en förutsättning för framväxten av ett 
livspolitiskt program. Den emancipatoriska politiken kommer inte att förlora sin betydelse i 
en värld som fortfarande splittras av klyftor och som präglas av både gamla och nya former 
av fötryck (sic). Men dessa redan existerande politiska ansträngningar förenas med nya 
livspolitiska rörelser. […] Det är en dagordning som kräver att vi ger oss i kast med 
specifika moraliska dilemman och som tvingar oss att ställa existentiella frågor, något som 
moderniteten uteslutit på ett institutionellt sätt.18 

 
Existentiella frågor har alltid funnits. Däremot skapas nya typer av sådana frågor när 

individen omkullkastas av moderniteten. Livsberättelsen, eller planeringen inför framtiden – 

dagordningen – är bara några av de saker som den moderna individen tvingas möta på nya 

sätt. Giddens menar att de moderna institutionerna tvingar individen till att skapa en 

självidenitet, en bana, för oss att planera för att hitta sin plats i det privata men även 

offentliga.19 Jag som subjekt är alltså, utifrån vad Giddens menar, tvingad att reflektera över 

mig själv och därefter tvingad att skapa mig själv som individ; det är alltså en del i 

livsberättelsen. Till skillnad från det förmoderna samhället, då individerna kunde falla 

tillbaka på tradition och trygghet, skapar det moderna samhället en situation som innebär 

risktagande och individuellt ansvar. Modernitetens abstrakta system, menar Giddens, skapar 

																																																								
16 Giddens. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, s. 28. 
17 Ibid, s. 30. 
18 Ibid, s. 18. 
19 Ibid, s. 23. 
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stora områden av relativ säkerhet när det gäller vardagslivets kontinuitet.20 Christina 

Söderhjelm-McKnight menar i sin avhandling att Konvoj har en existentiell tematik. Utifrån 

den iakttagelsen vill jag utgå från Anthony Giddens syn på moderniteten för att kunna förstå 

hur den moderna samhällsutvecklingen även påverkar Konvojs karaktärer, men även hur 

moderniteten ligger till grund för de existentiella frågor som Thorsten Jonsson låter sina 

karaktärer grubbla över.  

Så här långt har begreppet modernitet presenterats ur olika perspektiv. För att 

förstå moderniteten i en mer allmän betraktelse erbjuder Sven-Eric Liedman ett par 

iakttagelser. I hans I skuggan av framtiden menar han att det är svårt att ringa in begreppet 

modernitet, men att det likväl går att konstatera att det innefattar förändringens alla aspekter, 

de personliga som de samhälleliga.21 Liedman menar att i alla sammanhang där man ger sig i 

kast med att använda begreppet ”modern” framkommer det alltid en besvärande men 

samtidigt ofrånkomlig dubbeltydighet i begreppets användning.  
 

Modernt är å ena sidan det som hände senast och det som just är i svang. Å andra sidan 
finns det vissa egenskaper som vi ser som moderna oavsett om de framträder på 1770-
talet eller 1990-talet. Det kan vara rationalitet, skepsis eller individualism. I den senare 
innebörden är steget kort från modernitet till upplysning.22 

 
Iakttagelsen är jämförbar med vad Walter Benjamin menade, att varje tid ser sig som modern. 

Men vad Liedman även gör tydligt är att han i citatexemplet ser samma kopplingar mellan 

moderniteten som Berman och Giddens gör, nämligen att moderniteten bland annat kan te sig 

i rationalitet eller individualism. Skepsis, vilket Liedman också nämner, är något som finns 

hos Borowski medan han lämnar krigets Europa och beger sig mot ett för honom okänt 

Amerika. Att i den här uppsatsen därför se skepsis som något anknutet och sprunget ur 

moderniteten är en tolkning jag vill göra, för att bära med mig det i min läsning av Konvoj. 

Härifrån vill jag dra mer handfasta kopplingar mellan moderniteten och de 

(litterära) estetiska uttryck som gestaltar sig under modernismen. Matei Călinescu menar i 

Modernitetens fem ansikten att moderniteten orsakar en förskjutning av tidigare vedertagen 

estetik. Călinescu utgår från att estetiken – det vill säga den litterära gestaltningen – har varit 

någorlunda statisk innan modernismen. Han skriver: ”Vad vi har att göra med här är en viktig 

kulturell förskjutning från en hävdvunnen estetik om beständighet, grundad på en övertygelse 

om ett oföränderligt och transcendent skönhetsideal, mot en estetik med flyktighet och 

immanens, vars centrala värden är föränderlighet och nyskapelse.”23 Călinescu driver tesen att 

																																																								
20 Giddens. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, s. 161. 
21 Sven-Eric Liedman. I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, Bonnier Alba, Stockholm, 
1997, s. 7. 
22 Ibid, s. 7. 
23 Matei Călinescu. Modernitetens fem ansikten: modernism, avantgarde, dekadens, kitsch, 
postmodernism, Dualis, Ludvika, 2000, s. 11. 
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modernistisk estetik bör uppfattas som en idé, ett koncept, sprunget ur den kris moderniteten 

har skapat. Han ser på den modernistisk estetik dels som en opposition mot det traditionella, 

dels som opposition mot moderniteten som den yttrar sig i det borgerliga samhället – med 

dess ideal av rationalism, nytta, framåtskridande.24 Denna tolkning av moderniteten utgår jag 

från när jag vill förstå moderniteten som en omvälvning, vilken inte bara omkullkastar 

tillvaron för människorna, utan också omkullkastar de estetiska premisserna, och sedermera 

ligger till grund för modernismen. Moderniteten blir här tolkat som ett tillstånd, vilket 

föranleder modernismens prosaestetiska uttryck. 

 I Walter Benjamins essä ”Konstverket i reproduktionsåldern” uppmärksammar 

han de estetiska konsekvenserna av den moderna industrins teknologiska utveckling. Då det 

är tämligen svårt att föreställa sig litteratur som opåverkad av samhällsfrågor, ideologi och 

ekonomi visar Benjamin i ”Konstverket i reproduktionsåldern” att utvecklingen av konstens 

produktionsförhållanden även påverkar konsten och litteraturens uttryck- och 

gestaltningsformer. Benjamin påstår att konsten inte bara avspeglar historien och samhället, 

utan också att konsten påverkas och utvecklas av sina egna reproduktionstekniker. Benjamins 

essä får oss läsare att ställa frågor om vad som händer med vårt sätt att möta konsten i och 

med att reproduktionstekniken utvecklas, och vice versa, hur våra förväntningar på konsten 

påverkar dess förändrade estetiska uttryck. Benjamin använder i essän begrepp som ”här och 

nu” och ”aura” för att formulera konstens och litteraturens värde i rum och tid, och 

konstaterar att nya möjligheter att reproducera konst och litteratur förkastar ett verks aura och 

”här och nu” och således ”förändrar massans förhållande till konsten.”25 Med andra ord går 

det att tolka Benjamin på så sätt att modern vetenskap och teknologi ”leder till en värld som 

exkluderar alltför mycket som är essentiellt för det mänskliga livet.”26 Bortfallet av auran, 

orsakat av ny reproduktionsteknik, medför att konst och litteratur talar på nya sätt till 

”massan”. Det finns i Benjamins teorier en utgångspunkt som menar att 

reproduktionstekniken, teknologiseringen – moderniteten – har ett direkt samband med den 

estetiska utvecklingen, och hur vi förnimmer den; det vill säga konstens reception. I antologin 

Aisthesis, estetikens historia (2012) förklarar även Sara Danius Benjamins teorier. Hon 

skriver där att det finns två centrala saker att beakta i ”Konstverket i reproduktionsåldern”: 
 
Två saker i synnerhet gör artikeln relevant för samtida humanistisk forskning. Benjamin 
tematiserar dels relationen mellan sinnena och perceptionsteknologier, särskilt den 
fotografiska tekniken, dels det moderna konstbegreppets förvandlingar i massproduktionens 

																																																								
24 Călinescu. Modernitetens fem ansikten: modernism, avantgarde, dekadens, kitsch, 
postmodernism, s. 17. 
25 Walter Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern” i Bild och dialektik. Göteborg: Daidalos, 
2014, s. 85. 
26 Paul Tenngart. Litteraturteori, 2. uppdaterade uppl., Gleerup, Malmö, 2010, s. 99. 



	

	 13	

tid. Det är inte svårt att förstå varför artikeln måste betraktas som en nyckeltext inom 
modern estetik, inte minst estetiken uppfattad som sinnlighetslära.27 
 

Konvoj utmärks av att den inte är någon enhetlig roman, utan att den i sin stil och form är 

experimenterade. Går detta i sin tur att förstå utifrån en läsning av Walter Benjamin och hur 

han menar att den modernistiska estetiken kommer till uttryck i konsten? Förhoppningen är 

att denna teori ska leda vägen för att få ut mer av läsningen av Konvoj, och att det ska 

nyansera bilden av hur moderniteten har satt sina spår i romanens prosaestetik. 

 Marshall Bermans utgångspunkt i en dialektik mellan moderniseringen och 

modernismen, Anthony Giddens teori gällande modernitetens intrång i individens tillvaro 

samt Walter Benjamins ide om hur ny teknik påverkar estetiken är den teoretiska bas som 

läsningen och analysarbetet av Konvoj vilar mot. Ett antal andra referenser tillkommer i 

analysavsnittet, men de kommer alla att fungera som komplement till (och förstås utifrån) den 

teoretiska utgångspunkt som utgår från Berman, Giddens och Benjamin.   

																																																								
27 Sara Danius, Cecilia Sjöholm & Sven-Olov Wallenstein (red.). Aisthesis: estetikens historia. D. 1, 
Thales, Stockholm, 2012, s. 561-562. 
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Thorsten Jonsson och Konvoj 
I detta avsnitt vill jag stanna upp vid författaren Thorsten Jonsson för att återge några centrala 

aspekter av hans språk och stilsträvanden, samt återge några detaljer av Konvojs intrig. 

Avsnittets syfte är att komma åt verktyg och material till analysarbetet med Konvoj. 

 

Konvojs intrig 
Konvoj är en roman i vilken det egentligen inte händer så mycket, trots det faktum att den 

utspelar sig under andra världskriget. Det som ändå går att uppmärksamma är romanens 

intention att gestalta olika karaktärers anledningar att lämna Europa för att nå Amerika. 

Medan andra världskriget rasar i Europa ska fartyget s/s Barama – ett av flera skepp i en 

konvoj som reser över Atlanten – fungera som den plats där handlingen främst utspelar sig.  

Ombord på s/s Barama finns det åtskilliga karaktärer av olika nationaliteter och 

i olika åldrar, vilka mer eller mindre kommer till tals i romanen. Förutom den polske Antoni 

Borowski, vilken är romanens jag-berättare, går det att urskilja några övriga personer ur 

karaktärsgalleriet. Jean Barel är den självgode franske poeten, Banana Joe (även kallad Ezra) 

är den cyniske och sympatiske kapitalisten, Smith är den naive unge texasbon, Catharine 

MacLaughlin är den självständiga journalisten, Jevrin är den godmodige sovjetkommunisten. 

Flertalet andra karaktärer framträder också i romanen, men de som redan är nämnda 

framträder i störst utsträckning. I de flesta av romanens kapitel får man följa Borowskis 

interaktion med dessa karaktärer, men i vissa kapitel – särskilt i den del av romanen som heter 

”Hyttrond” – tillägnas ett antal av konvojens passagerare varsitt delkapitel. 

I romanens inledning, mittendel och avslutning är handlingen placerad till en 

plats som heter Martha’s Vineyard. Dessa kapitel är skrivna med kursiv text och utspelar sig 

efter krigsslutet. Martha’s Vineyard ligger längs USA:s södra östkust och därifrån får man 

följa ett namnlöst berättarjag som reflekterar över sin tid på s/s Barama. Det står aldrig 

utskrivet att detta namnlösa berättarjag är Antoni Borowski, men däremot är detta en god 

tolkning att göra eftersom både Borowski och det namnlösa berättarjaget visar ett gemensamt 

intresse i att författa och att grubbla över det förgångna; något som föranleder ett antagande 

att berättarjaget på Martha’s Vineyard och Antoni Borowski är samma person.  

 

Om Jonssons prosa, från novellistik till Konvoj 
Att Thorsten Jonsson har påverkats av Ernest Hemingway är ingen hemlighet. Det återges 

både i litterära uppslagsverk och i den forskning som finns om Jonsson. Redan 1966 slår Per 

Olov Enquist fast det i sin avhandling, då han skriver att Jonsson har inspirerats mycket av de 
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samtida amerikanska författarna. ”Självfallet”, skriver Enquist, ”står Thorsten Jonsson i 

tacksamhetsskuld, framförallt stilistisk sådan, till författare som Hemingway, Faulkner och 

Steinbeck.”28 Enquist menar därutöver att Thorsten Jonsson även anknyter till en svensk 

stilistisk prosatradition vilken sträcker sig genom författarskap som August Strindberg, Per 

Hallström, Hjalmar Söderberg, Martin Koch, Ludde Nordström och Eyvind Johnson. Om 

detta konstaterar Enquist: ”Det finns egenheter i stil, stämningsläge, atmosfär och 

berättargrepp i denna svenska prosatradition som ibland ligger mycket nära den anglosaxiska 

som Thorsten Jonsson också anknöt till.”29 Enquist fastslår då att det bakom Jonssons 

författarskap finns en bred repertoar av inspiration.  

Utöver detta finner Enquist även andra litterära påverkningar hos Jonsson, bortom 

Hemingway och den anglosaxiska litteraturen. För att förstå Thorsten Jonssons noveller – i 

synnerhet kriminalnovellerna i Fly till vatten och morgon – måste man också förstå att 

Jonsson hämtade inspiration från de franska 1800-talsnaturalisterna.30 Per Olov Enquist 

menar att Jonssons intresse för naturalistisk estetik visade sig som tydligast i de digra 

efterforskningar han gjorde inför varje kriminalnovell, och att det alltid fanns en strävan hos 

honom att återge det verkliga. Enligt Enquist ska Jonsson därför ha känt till de flesta försök 

som gjorts under hans tid att ”teckna degenererade människors eller förbrytares psykologiska 

porträtt genom att bygga på dokument eller genom att använda sig av vetenskapliga rön eller 

metoder vid beskrivningen av dem.”31 Med andra ord går det här att tyda en naturalistisk ådra 

hos Jonsson, vilken kommer till uttryck i den dokumenterande blick han strävar efter att 

använda i kriminalnovellerna. Det Jonsson gör i dessa noveller, menar Enquist, är att han 

placerar brottslingens psyke i centrum.32 Denna naturalistiska ådra, dokumenterande blick, 

samt strävan efter att återge det autentiska, är något som Per Olov Enquist i sin 

avhandlingssammanfattning menar går att spåra i novellsamlingen Fly till vatten och morgon: 
 
Thorsten Jonsson svepte sina gestalter i objektivitetens mantel, men han kunde ändå inte 
underlåta att kommentera dem, inte öppet eller direkt eftersom det skulle poängtera hans 
egen närvaro på ett otillåtet sätt. Han arbetade på ett annat sätt: genom att arrangera den 
verklighet i vilken hans figurer levde, genom att mot varandra ställa relation och scen, 
verklighet och lögn. Kommentarerna blev inte hans utan läsarens, men läsarens frihet är 
illusorisk. Han styrs av arrangemangen, av författarens maskerade direktiv, av hans 
värderingar. Så sker i Fly till vatten och morgon.33 

 

Den dokumenterande blicken och inspirationen från den litterära naturalismens författare, 

samt de försök Jonsson gjorde för att komma åt och förstå brottslingarnas psyke, är något som 

																																																								
28 Enquist. Studier i Thorsten Jonssons kriminalnoveller, s. 17.  
29 Ibid, s. 18. 
30 Ibid, s. 34. 
31 Ibid, s. 43-44. 
32 Ibid, s. 35. 
33 Ibid, s. 238. 
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Thomas Bredsdorffs delvis återkommer till när han i De svarta hålen (i vilken Per Olov 

Enquists språk i sin tur blir behandlat) spårar ett stilistiskt arv från Jonsson hos Enquist. För 

att förstå Thorsten Jonssons litterära språk måste man också ha koll på Hemingways språk, är 

argumentet Bredsdorff driver. Även om hans bok nästan helt uteslutande fokuserar på Per 

Olov Enquist tillägnas en betydande del av innehållet Ernest Hemingway och sedermera 

Thorsten Jonsson. Bredsdorff skriver översiktlig om sambanden mellan Ezra Pound och 

Ernest Hemingway och antyder att Hemingways språk i sin tur är ett resultat av de två 

stilinriktningarna imagismen och impressionismen. Resultatet av denna stilblandning 

beskriver Bredsdorff som ett gott försök till att återge människan som något komplext; som 

något som är svårt att förstå. För Hemingways del resulterande detta i ett minimalistiskt 

skrivande som både var adjektivfattigt och som samtidigt försökte hålla den berättande 

författaren så objektiv som möjligt. ”Värderingen ska in i beskrivningen”, skriver Bredsdorff 

och tillägger: ”Och beskrivningen ska bort från adjektiven och över till substantiven. Eller 

ännu hellre: till verben.”34 Med andra ord handlar det här om att göra om en omprövning av 

prosan och experimentera sig fram för att nå nya vägar till ett objektivt berättande. Detta 

skrivsätt, tillika stilsträvande, är något som har kommit att gå under beteckningen 

isbergstekniken. Om denna teknik uttryckte Ernest Hemingway sig på följande sätt år 1932:  
 

Om en prosaförfattare vet tillräckligt om det han skriver om, kan han utelämna något som 
han vet. Om författaren i övrigt skriver fullkomligt sant, kommer läsaren att få en känsla av 
de sakerna som är lika stark som om författaren hade uttryckt dem. När isberget rör sig så 
värdigt är det därför att bara en åttondel av det sticker upp ur vattnet.35 
 

Kopplingen till Thorsten Jonsson är att han tillämpade detta i sin novellistik, åtminstone till 

en början. Thomas Bredsdorff menar att Jonsson därför anklagades för ”esteticism” i Sverige, 

eftersom skrivsättet – vilket ansågs som ”hårdkokt” – var helt gallrat från känslouttryck från 

författarens sida.36 Tilläggas ska, utöver detta, att Hemingways prosa även har påverkats av 

hans yrke som reporter och de åtskilliga reportage han gjorde under första världskriget i 

Europa. Reportagen – eller om man så ska kalla dem för nyhetsuppdateringarna – från kriget 

var tvungna att telegraferas hem till USA, vilket i sin tur medförde att de behövdes hållas 

korta och koncisa. Så mycket information som möjligt på ett så litet utrymme som möjligt, 

var den uttänkta devisen. Jonsson var, i likhet med Hemingway, i detta sammanhang också 

reporter, fast inte någon krigsreporter då deras livserfarenheter är tämligen helt olika. 

Likheten som dock går att identifiera är att den dokumenterande blicken som en reporter ska 

kännetecknas av att ha, smittar av sig i den litterära prosan under den här perioden. Denna 

																																																								
34 Thomas Bredsdorff. De svarta hålen: om tillkomsten av ett språk i P O Enquists författarskap, 
Nordstedts, Stockholm, 1991, s.24. 
35 Ibid, s. 39.  
36 Ibid, s. 42. 
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prosa som Hemingway sedermera har kommit att stå som pionjär för är något Thomas 

Bredsdorff kopplar ihop med det modernistiska genombrottet: ”Den kommer inte ur luften, 

den hör hemma i en tradition, och den traditionen tillhör det moderna.”37 Ur denna moderna 

tradition mynnar även Jonssons språk ut.  

Även Per-Olof Erixon uppmärksammar liknande tendenser i Thorsten Jonssons 

språk. Erixon hänvisar till Hemingway när han menar att Jonsson, i synnerhet i sina noveller, 

också strävade efter att förskjuta berättandet från ”telling” till ”showing”. Erixon menar här 

att Thorsten Jonsson med detta ansluter sig till den berättartradition som går under 

beteckningen ”exit author”, eller med andra ord ”den objektiva berättarmetoden.” Detta är 

inget som tydligt framträder i Konvoj, men däremot blir denna iakttagelse ändå relevant om 

man vill förstå intrycken från de modernistiska strömningarna i Jonssons författarskap. Vad 

Erixon menar är att denna objektivism kan förklaras som en strävan att berättartekniskt knyta 

uppfattningar om verkligheten till ett subjekt. 
 
När berättelsen gör bruk av flera olika synvinklar framstår den inte främst som en 
redogörelse för faktiska sakförhållanden, utan mera som en rapport om personliga 
vittnesbörd och om subjektiva upplevelser. Det beskrivna uppfattas mindre som 
beskrivningar av verkligheten än som beskrivningar av upplevelser av verkligheten. 
Berättarmetoden leder till en uppbrytning av berättarstrukturen – en fragmentarisering. […] 
I fragmentariseringen av novellformen, dvs i uppbrytandet av den naturalistiska ytan, visar 
Thorsten Jonsson att han är en modernistisk författare.38 
 

Utöver detta vill Erixon nyansera slutsatserna beträffande vad som påverkat Jonssons 

stilsträvanden. Erixon menar – trots de tydliga kopplingarna till den samtida amerikanska 

litteraturen – att det är förenklat att antyda att Jonsson hade ett beroendeförhållande till den 

amerikanska litteraturen och kulturen, och antyder istället att grunderna för ”hårdkoktheten” i 

Jonssons prosa har sina rötter i den västerbottniska myllan, varifrån han har sitt ursprung. 

”Även om det i lingvistiskt hänseende finns likheter mellan Hemingway och Thorsten 

Jonssons hårdkokthet ligger skillnaden i de bakomliggande värdesystemen. Thorsten 

Jonssons hårdkokthet hade sina rötter i den västerbottniska lantliga kulturen, Hemingways i 

storstadsmiljön och amerikansk urban kultur”, skriver Erixon.39 

Bortsett från kopplingarna till Hemingway uppmärksammar Erixon att det är 

när Jonsson skriver om sina västerbottniska hemmiljöer (främst i novellsamlingen Som det 

brukar vara) som typiska moderna stilsträvanden kommer till uttryck. Här handlar det inte 

främst om språket utan mer om att tematiken och motiven anspelar på det moderna. I många 

av novellerna som utspelar sig i Västerbotten antyds något som kan kallas för ”den 

																																																								
37 Bredsdorff. De svarta hålen: om tillkomsten av ett språk i P O Enquists författarskap, s.18. 
38 Per-Olof Erixon. Ett spann över svarta ingentinget: linjer i Thorsten Jonssons författarskap. Diss. 
Umeå: Univ., 1994, s. 93-94. 
39 Ibid, s. 88. 
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fundamentalt moderna erfarenheten”, vilket är ett uttryck som Erixon hämtat från Arne 

Melbergs Fördömda realister (1985). Mycket av det som kan upptäckas på ytan i Jonssons 

västerbottniska novellmiljöer kan uppfattas som tröghet, passivitet och tristess; miljöer som 

på samma gång ger intryck för att symbolisera trygghet, stabilitet och gemenskap. Denna 

komplexa trygghet bryts dock upp av den så kallade moderna erfarenheten, vilket kommer till 

uttryck i hans noveller när karaktärerna däri vill bryta upp från deras till synes stilla tillvaro 

och våga söka ”något mer” någon annanstans. I dessa uppbrott – vilka går att identifiera i 

novellerna – går det enligt Erixon att finna den moderna erfarenheten, eftersom karaktärerna 

upplever en förlorad trygghet i det som en gång var tryggt.40 Sprunget ur dessa moderna, 

tematiska så som stilistiska, inslag i novellsamlingarna Som det brukar vara och i Fly till 

vatten och morgon finns det litterära arvsanlag att finna i den senare romanen Konvoj. Erixon 

menar att även om det finns uppenbara likheter mellan novellerna och romanen, skiljer sig 

romanen från den tidigare litterära produktionen i många avseenden, främst eftersom Jonsson 

ständigt experimenterar i sina stilsträvanden, vilket märks av i Konvoj. ”Som den modernist 

han är fortsätter Thorsten Jonsson sin resa genom konstens medel och uttryckssätt. Det 

innebär […] att han berättartekniskt fortsätter sina experiment.”41 

Hur dessa berättartekniska och stilistiska experiment kommer till uttryck i 

Konvoj har denna uppsats som syfte att undersöka, men vad Erixon redan har funnit är att 

berättarformen i romanen visar en ny inriktning i Jonssons författarskap. Konvoj är delvis en 

jag-roman, vilket medför att endast en synvinkel på händelseförloppet kommer till uttryck, till 

skillnad från de två novellsamlingarna i vilka flera synvinklar kunde ställas mot varandra.42 

Varför Thorsten Jonsson väljer att experimentera och ändra berättartekniken är svårt att 

besvara men Per-Olof Erixon menar att Jonssons berättartekniska omorientering i Konvoj bör 

förstås i samband med att han ifrågasatte den objektiva berättarmetoden.43 Erixon tillägger: 
 
Thorsten Jonssons estetiska omorientering innebar emellertid inte att han anknöt till en 
traditionell romanform. Berättartekniskt och stilistiskt fortsätter Thorsten Jonsson sitt 
sökande. Romanen Konvoj är sinnrikt uppbyggd enligt ett närmast arkitektoniskt mönster. 
Sammantaget ger den ett splittrat intryck och formmässigt kan den antingen liknas vid en 
novellsamling med ramfiktion eller vid en fragmentariserad roman.44 
 

Om man bortser från det stilistiska uppmärksammar Erixon även flertalet karaktärsdrag hos 

Antoni Borowski. Borowski flyr från kriget i Europa i hopp om att finna något bättre i USA; 

han flyr från mardröm till dröm. Erixon menar därför att konvojresan för Borowski inte bara 

kan ses som en yttre resa mot framtiden, utan likväl som en inre resa bakåt i tiden. Kriget har 

																																																								
40 Erixon. Ett spann över svarta ingentinget: linjer i Thorsten Jonssons författarskap, s. 86. 
41 Ibid, s. 187. 
42 Ibid, s. 169-170.  
43 Ibid, s. 170. 
44 Ibid, s. 170.  
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satt Borowski ur balans och omkullkastat den trygghet han tidigare i livet haft.45 Precis som i 

novellsamlingen Som det brukar vara kännetecknas även Konvoj av ”den fundamentalt 

moderna erfarenheten” i och med att även Borowski rycks upp från tryggheten och placeras i 

något som kan kallas för existentiell kris. I USA hoppas Borowski att han ska återfinna 

tryggheten, och just därför uthärdar han konvojresan och de ständiga tyska ubåtshoten.  

Ett citat, eller mantra, som Borowski bär med sig under kovojresan är Johann 

Wolfgang von Goethes ”Ich hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt”, vilket är taget från dikten 

”Vanitas! Vanitatum Vanitas!” och kan till svenska översättas ”Jag ställer min sak på 

ingenting”. Citatet kan ses som vägledande i romanen och Christina Söderhjelm-McKnight 

noterar i sin avhandling att Borowski måste, i den position han befinner sig, ställa sin sak på 

intet för att uthärda situationen, eller med andra ord: ”Borowski too has to put his faith into 

worldy things, such as fame, honor and love, deeds in war and material security, but he has 

not found lasting peace of mind in any of them and finally reaffirms his faith in Nothing, 

much as Goethe does.”46 Med andra ord går det att använda citatet som ett sätt för att förstå 

karaktären Borowski; hans inre och yttre situation. Det finns anledning till att senare i 

analysen återkomma till citatet och hur det är centralt för att förstå Borowski och läsningen av 

Konvoj. Till vidare går det att uppfatta ”Ich hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt” som en 

tematisk förståelse av romanen. Christina Söderhjelm-McKnight menar att rädslan för döden, 

och sedermera upplösningen av denna rädsla, ska förstås som ett centralt tema i Konvoj.47 

 Att återge Jonssons tidigare litterära produktion ökar förståelsen om man ska 

läsa Konvoj och förstå dess prosaestetik. Söderhjelm-McKnight menar i sin avhandling att 

Konvoj ”exemplifies all that is pertinent in Jonsson’s work.”48 Med andra ord finns mycket av 

Thorsten Jonssons tidigare skrivande att finna i romanen, vilket skapar en bra ingång till att 

arbeta med Konvojs prosaestetik. 

  

																																																								
45 Erixon. Ett spann över svarta ingentinget: linjer i Thorsten Jonssons författarskap, s. 169. 
46 Söderhjelm-McKnight. America in the works of Thorsten Jonsson, s. 119. 
47 Ibid, s. 77. 
48 Ibid, s. 1-2. 
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Analys 

Analysen av Konvoj är indelad i åtta avsnitt av varierad längd. De fem första avsnitten 

fokuserar på att arbeta med romanens form och stil medan de resterande tre avsnitten 

fokuserar på romanens innehåll, det vill säga att där uppmärksamma detaljer kring intrigen 

och karaktären Borowski. 

 

Den brutna kronologin och minnets förgänglighet  
Konvoj inleds från Martha’s Vineyard. I avsnitten därifrån – vilka är tre till antalet – är texten 

kursiv för att visa att dessa delar av berättelsen är förlagd någon annanstans och vid någon 

annan tidpunkt, närmare bestämt under månaderna juni, juli och augusti år 1945 då kriget höll 

på att avslutas. På Martha’s Vineyard återfinns ingen allvetande berättare utan där finns 

istället jag-berättaren Antoni Borowski som är Martha’s Vineyard-kapitlens fokalisator; med 

andra ord den som känner och återger. Romanens inledning från Martha’s Vineyard lyder: 
 
Nätdörren med den trasiga haken knackar försiktigt mot dörrkanten när nattvinden 
kommer blåsande. Jag har dörren strax till vänster, och mitt framför mig slår 
fotogenlampan blanka reflexer ur fönstret. Rummet är fullt av blekbrun tystnad och 
utanför visslar cikadorna. I fönstret ser jag också en bild av mig själv, med den röda 
blyertspennan.49 
 

Vad som här går att förstå är att Borowski är på gång att presenteras. Som läsare introduceras 

man inte bara in till den fysiska plats han befinner sig på, utan också till den stämning som 

råder på Martha’s Vineyard. En fotogenlampa som blänker mot fönstret och cikador som 

visslar i bakgrunden; stämningen ingjuter trygghet och en känsla av att naturen är närvarande. 

Att placera Borowski i framtiden, på en trygg plats som Martha’s Vineyard framställs att 

vara, är ett sätt att skapa tydliga kontraster mellan trygghet och oro genom att låta honom 

vistas på två olika tider och platser, parallellt med varandra. Om Martha’s Vineyard i det här 

fallet representerar trygghet representerar s/s Barama och handlingen där ombord en oro. Då 

intrigen tre gånger hoppar mellan Martha’s Vineyard och s/s Barama bekräftar det att 

berättandet i romanen inte är kronologiskt ordnat, utan istället framställt med tidshopp. Per-

Olof Erixon menar i sin avhandling att Konvoj är uppbyggd enligt ett arkitektoniskt mönster 

och att den ger ”ett splittrat intryck och formmässigt kan den antingen liknas vid en 

novellsamling med ramfiktion eller vid en fragmentariserad roman.”50 Erixon fyller i att 

Konvojs uppbyggnad går att förstå som en berättarteknisk omorientering av Thorsten Jonsson, 

då han i sin senare litterära produktion kom att ifrågasätta – eller åtminstone omvärdera – den 

objektiva berättarmetoden. Tidshoppen i Konvoj går med andra ord att förstå som en ny 

																																																								
49 Jonsson. Konvoj, s. 19. 
50 Erixon. Ett spann över svarta ingentinget: linjer i Thorsten Jonssons författarskap, s. 170. 
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metod för Jonsson att återge verkligheten. Den berättartekniska omvärderingen är i sin tur 

något som blir tydligt i kapitlen från Martha’s Vineyard då uppbrytandet av det kronologiska 

berättandet kan ses som ett estetiskt verktyg för att ge olika vinklar av den berättelse Jonsson 

vill skriva. Denna narrativa metod omnämns i The modes of modern writing där David Lodge 

skriver att den modernistiska romanen har en tendens att undvika det kronologiska 

berättandet. Han menar att den modernistiska romanen ofta avstår från att ha en tillförlitlig 

och allvetande berättare, vilket är något som tydligt framträder i Konvoj. David Lodge 

skriver: ”It employs, instead, either a single, limited point of view, or a method of multiple 

points of view, all more or less limited and fallible: and it tends towards a fluid or complex 

handling of time, involving much cross-reference backwards and forwards across the 

chronological span of the action.”51 Som Lodge menar att en modernistisk roman ska te sig i 

berättandet stämmer i det här fallet överens mer hur Konvoj berättas.  

 De tre avsnitten som utgår från Martha’s Vineyard visar att handlingen som 

utgår från s/s Barama är framställd ur Borowskis minne; att Atlantöverfarten redan har skett 

och att det har passerat en tid sedan den skedde. Allt som händer ombord på s/s Barama, alla 

karaktärer och iakttagelser som Borowski gör där, är inget annat än ett minne som han, under 

romanens gång, försöker skriva fram. Om detta skriver Per-Olof Erixon: ”Berättaren 

Borowski, som explicit framhåller att det är i sin egen bild han återskapar, är sysselsatt med 

att skriva en berättelse om sig själv, inte en fantasifigur.”52 Borowski har alltså inga 

intentioner att fabulera minnet, men han inser allt eftersom – ska det visa sig – att minnet inte 

alltid är pålitligt, då det åldras med honom under de sommarmånader man får följa honom i 

Amerika. I det första avsnittet från Martha’s Vineyard återges det på följande sätt:  
 
Jag ska skriva om människor som jag var tillsammans med en kort tid och som jag minns, 
och om hur det var då. Själv ska jag vara en av dem, men säkert dröjer det inte länge 
förrän han som är jag ställer sig i mitten av bilderna och stirrar in i linsen och bär sig åt 
så som inte alldeles mogna människor gör när det finns en kamera i närheten. Det kan 
nog inte undvikas.53 
 

Resan över Atlanten blir ett minne som han återskapar genom att skriva det. Däremot blir det 

tydligt att denna återgivning är något relativt. Berättelsen, som den framställs på s/s Barama, 

blir Borowskis egen version av den, med andra ord hans projicering av vad som har hänt. 

Detta skapar i sin tur en skepsis hos honom; en osäkerhet över narrativet. Verkligheten och 

minnet går inte att återge objektivt – det har Jonsson redan omprövat – så denna metod av 

minnesprojicering blir möjligtvis ett nytt sätt att återge verkligheten. I det andra avsnittet från 

																																																								
51 David Lodge. The modes of modern writing: metaphor, metonymy, and the typology of modern 
literature, Edward Arnold, London, 1977, s. 46. 
52 Erixon. Ett spann över svarta ingentinget: linjer i Thorsten Jonssons författarskap, s. 185. 
53 Jonsson. Konvoj, s. 23. 
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Martha’s Vineyard är Borowski i ett skede att han har börjat reflektera över pålitligheten 

gällande hans minnesbilder: 
 
Mycket av det jag skriver är, tror jag, precis som det var; annat är klarare och mera 
entydigt än det kan ha verkat då. Jag ser mig själv, hur jag rör mig bland människor som 
jag kanske vet mindre om än jag föreställer mig; och jag ser också en kontur av mig själv.54 
 

När han inflikar med ett ”tror jag” i satsen skvallrar det inte bara om en osäkerhet i 

minnesåtergivningen, utan även om en än så länge dold misstanke gällande minnets 

giltighetsgrad. Denna misstanke blir allt tydligare ju närmare slutet av romanen man kommer. 

I slutet av Konvoj, då Borowski fortfarande är ombord på s/s Barama och precis har fått syn 

på hamnljuset i Amerika, hoppar berättelsen över till berättarjaget på Martha’s Vineyard för 

en tredje och sista gång. Borowski nämner då: 
 
Egentligen minns jag inte längre med säkerhet ansiktena på dem som jag tog farväl av. Jag 
mindes dem tydligare för ett par månader sedan, när jag började skriva; nu vet jag inte 
längre vad jag har förändrat genom att se det för mig på nytt, och jag minns dem bara 
sådana som de blev genom att jag skrev ner de drag jag tyckte mig minnas hos dem.55 
 

Borowskis minne är inte längre tydligt och klart, utan har istället börjat förvandlas till lösa 

fragment. Detta sätt att framställa minnet som något osammanhängande och på sätt och vis 

förrädiskt går att förstå som en experimenterande modernistisk metod för att arbeta med 

litteraturens form och uttryckssätt. David Lodge skriver att: 
 

Modernist fiction is concerned with consciousness, and also with the subconscious and 
unconscious working of the humans mind. Hence the structure of external “objective” 
events essential to traditional narrative art is diminished in scope and scale, or presented 
very selectively and obliquely, or is almost completely dissolved, in order to make room 
for introspection, analysis, reflection and reverie.56 

 
Lodge menar att dessa minnesfragment går att förstå som en möjlighet till att skapa utrymme 

för bland annat analys, introspektion och reflektion hos Borowski. Att minnet sviker ju längre 

tiden går är inget nytt, men att minnets försvagning även orsakar en narrativ försvagning är 

något som blir tydligt i Konvojs prosaestetik. Ett tydligt exempel är då Borowski i slutet av 

romanen försöker minnas Catharine McLaughlin; den karaktär som kommit att stå honom 

närmast på s/s Barama. I slutskedet av romanen suddas hon ut i tunna minnesfragment: ”Det 

var mycket bärande av väskor, mina och hennes som jag hade kallat för Catherine”57 nämner 

Borowski. McLaughlin som har gått från klart och tydligt gestaltad, ihågkommen som en 

stark personlighet, blir i slutet av romanen förvandlad till minnesstoft. 

 Det går att förstå mer av denna minnesfragmentisering genom att ta del av 

kapitlet ”Den bruna strumpan” i Erich Auerbachs bok Mimesis. Visserligen undersöker 
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Auerbach där hur berättandet och verklighetsåtergivningen gestaltas i Virginia Woolfs roman 

Mot fyren (1927), vilken är 20 år äldre än Konvoj, men däremot påminner romanernas 

prosaestetiska uttryck om varandra. Då Mot fyren går att läsa som en roman vars estetik 

tydligt har påverkats av första världskriget går det att tänka att Konvoj har påverkats likadant 

av andra världskriget. Det Auerbach finner i Woolfs roman är en frågande författare som – 

tillsammans med romankaraktärerna – är tvivlande och sökande, vilket går att koppla ihop 

med författarens inställning till verkligheten i den värld han eller hon framställer. Mot fyren 

kännetecknas av att den har många växlande berättarsubjekt, och att de inre monologerna i 

romanen är en tidsenlig metod för att på ett så objektivt sätt som möjligt komma åt 

verkligheten.58 Auerbach skriver: ”Under åren kring och efter första världskriget, i ett labilt 

Europa, sprängfullt med överspända idéer och livsstilar, dräktigt med katastrofer, kommer 

några författare med särskilt fin intuition och insikt på ett sätt att upplösa verkligheten i 

mångfald och mångtydiga medvetandespeglingar.”59 En splittrad tillvaro medför ett splittrat 

berättande, vilket kräver flera perspektiv, är kontentan Auerbach kommer fram till. Därefter 

skriver han: 
 
De här konstaterade utmärkande dragen hos den realistiska romanen från tiden mellan de 
två stora krigen – framställning av medvetandet hos många personer, tidsskiktning, 
upplösning av kontinuiteten i det yttre skeendet, växling av berättarposition – drag som alla 
hänger samman och är svåra att sära från varandra, tycks mig peka på vissa bemödanden, 
tendenser och behov hos såväl författarna och publiken.60 
 

Vad Auerbach menar är att litteraturens estetiska uttryck är oskiljbara från dess samtid. Det 

går i och för sig inte att jämföra första och andra världskriget med varandra, de utspelar sig 

under olika tider och kom till i olika kontexter, men det går att uppfatta händelserna som två 

förödande krig vilka har rubbat fundamentet i tillvaron för de efterlevande, samt för de 

tidigare givna metoderna för att återge verkligheten i litteraturen. Förutom att Borowski allt 

eftersom tappar sin minnesbild av McLaughlin, försvinner därefter intrycken och rösterna 

från s/s Barama. I slutet av Konvoj är det näst intill omöjligt för Borowski att minnas. 
 
Så jag går in och sätter mig med pennan i handen vid det nattblanka fönstret. […] Sedan 
återvänder jag till rösterna från Barama som jag har lyssnat till de båda senaste 
månaderna, och hör ekot av dem. De har talt färdigt till mig, men i mitt nya land har jag 
redan funnit nya röster som är för mig förtrogna, ivriga röster som ropar på framtid. […] 
De minnen av röster, som ibland plågade mig under den resa jag har skrivit om, har tystnat 
inom mig, och deras förtvivlan vibrerar inte längre i min egen strupe.61 
 

När Auerbach menar att ”upplösning av kontinuiteten” är ett utmärkande drag i tidens 

prosaestetik menar han att det är ett resultat av att den trasiga tillvaron skapar ett trasigt 
																																																								
58 Erich Auerbach. Mimesis: verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, Bonnier, 
Stockholm, 1999, s. 566. 
59 Ibid, s. 580. 
60 Ibid, s. 575. 
61 Jonsson. Konvoj, s. 285-286. 
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berättande, eller möjligtvis ett trasigt minne. De röster som Borowski tidigare har hört från s/s 

Barama har förvandlats till ekon; rösterna är ersatta av nya röster. Att göra en sådan här 

tolkning av minnesåtergivningen i romanen – det vill säga att förstå estetiken som ett resultat 

av krigens framfarter – är att förstå krigen som avarter av moderniteten. Marshall Berman, 

som undersöker moderniseringens och modernismens dialektik, skulle i detta fall mena att de 

minnesproblem som Borowski drabbas av är ett prosaestetiskt svar på det Auerbach menar är 

”ett labilt Europa, sprängfullt med överspända idéer och livsstilar, dräktigt med katastrofer”, 

med andra ord att den experimenterande intrigkomposition som Thorsten Jonsson gör är en 

estetik som har mynnat ut ur moderniteten. Där krig och påtagliga samhällsomvälvningar drar 

fram sker en prosaestetisk omorientering, vilket kan vara en del av förklaringen till 

tidshoppen i Konvoj, samt till uppluckrandet av minnets giltighetsgrad i Borowskis narrativ. 

 

Teknologisering och estetik 
I spåren av den tes Walter Benjamin driver i ”Konstverket i reproduktionsåldern” ser Sara 

Danius i sin avhandling The senses of modernism hur de estetiska uttrycken förändras i 

samband med teknologiutvecklingen i samhället. Detta gäller inte bara hur minnen uppfattas 

och framställs estetiskt, vilket utdragen från Martha’s Vineyard har visat, utan också hur 

övrig teknologi påverkar hur sinnena uttrycks estetiskt i litteraturen. Danius menar att den 

modernistiska estetiken är oskiljbar från teknologiseringen och att ny teknologi orsakar kriser 

för de mänskliga sinnena. Den teknologiutveckling hon avser kan exempelvis vara 

fotografiet, filmkonsten och röntgen, men tillägger: ”and their discursive environments play a 

crucial role in this interrogation of high-modernist aesthetics, as do phonography and 

telephony, but technologies of speed such as the tram and the motor car are also major 

protagonists.”62 Om man utgår från denna idé går det att se hur teknologin påverkar 

Borowskis minnesbilder. De tre avsnitten från Martha’s Vineyard – inledningen, mittendelen 

och avslutningen – går alla att tolka som ett försök till att illustrera minnet som ett fotografi, 

eller möjligtvis en film, då Borowski tidigare har jämfört nedskrivandet av sina minnesbilder 

med att han ska ställa sig i mitten av bilden och utgöra en centralgestalt. När Borowski är i 

färd med att börja nedteckna sitt minne nämner han:  
 
Själv ska jag vara en av dem, men säkert dröjer det inte länge förrän han som är jag 
ställer sig i mitten av bilderna och stirrar in i linsen och bär sig åt så som inte alldeles 
mogna människor gör när det finns en kamera i närheten.63 
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Denna liknelse av minnet som ett foto, alternativt en rörlig bild, är något som går att koppla 

till vad teknologiseringen gör med vår perception av minnet; att det framställs som något en 

kameralins har fångat upp. Precis som Sara Danius menar finns det en dialektik mellan den 

modernistiska estetiken och hur den teknologiska utvecklingen har påverkat de mänskliga 

sinnena, samt hur de uttrycks i den modernistiska litteraturen.64 I Aisthesis, estetikens historia 

vidareutvecklar Danius detta. Där menar hon att man redan under 1830-talet upptäckte att den 

visuella erfarenheten av exempelvis ett barnansikte eller ett bergslandskap kunde bevaras med 

hjälp av en kamera och ljuskänsligt material. ”Ett halvt århundrade senare blev det också 

möjligt att spela in och reproducera ljud” tillägger hon och fortsätter: ”Det är inte svårt att 

förstå att dessa perceptionsteknologier – fotografi, kronofotografi, röntgenfotografi, 

fonografi, telefoni m.fl. – ledde till förskjutningar inom estetiken.”65 Sara Danius motivering 

av den teknologiska utvecklingens nära förbindelse med litteraturestetiken, då hörsel, syn och 

känsel under perioden hittar nya kanaler för att förmedlas, är något som även går att spåra i 

Konvoj. 

Bortsett från hur teknologin påverkar Borowskis framställning av minnet 

påverkar den även metaforer och estetiska uttryck i romanen. Ett exempel är då passagerarna 

och besättningen ombord på s/s Barama får radionyheter från kriget: 
 
Uppe i salongen talade radion. Rösten kom långt bortifrån, drev undan och kom tillbaka 
stark, som ditblåst med vinden. Den berättade om stora ryska segrar och många förstörda 
tyska tanks ute på slätterna, men störningarna rasslade över siffrorna så att det var lika 
svårt att få en exakt bild av läget som det måste ha varit ute på själva valplatsen.66  
 

Radion fungerar här inte bara som en nyhetsförmedlare, utan den fungerar också som en 

kanal som binder ihop intrigen på ett sådant sätt att krigsnyheterna i Europa inte bara 

uppfattas som någonstans ”där borta”, utan att de blir närvarande ombord på s/s Barama. 

Radiosändningen är dels en metod som låter passagerarna bli påminda om omvärlden, dels 

kan radiosändningen tolkas som ett estetiskt hjälpmedel som binder ihop romanens fysiska 

platser; Europa, Atlanten, Amerika. Ett liknande exempel på hur teknologi kan binda ihop en 

roman har Danius funnit i James Joyce Ulysses, där hon nämner spårvagnens funktion. 

Spårvagnens uppdrag Ulysses är inte bara att koppla ihop Dublins olika stadsdelar, utan också 

att koppla ihop romanen, skriver hon. Utöver det kan spårvagnen även tolkas metaforiskt som 

romanens och stadens nervsystem.67 Kriget som pågår i omvärlden, hoten från de tyska 
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ubåtarna och den ständiga ovissheten inför Amerika blir alla förstärkta känslor i och med att 

radion binder ihop s/s Barama med omvärlden.  

Utöver radion finns det annan teknologi som påverkar de estetiska uttrycken i 

Konvoj. I ett skeende när Borowski har nattvakt på s/s Barama översköljs han av minnen, 

ångest och illusioner. Det är natt och Borowski sitter ensam då något (mar-)drömskt väller 

över honom. I det tillfället kan man läsa:  
 
Klockan är fem minuter i halv tre. Det elektriska ljuset ombord är en smula ostadigt, inte 
som blinkningar utan likt en nästan omärkligt darrande hand.68 
 

I skildringen av det oroliga som Borowski upplever får det elektiska ljuset en förstärkande 

effekt för hur hans tillstånd ska uppfattas. Precis som Danius menar att ny teknologi (i det här 

fallet det elektriska ljuset) påverkar vår perception av tillvaron, orsakar detta ”ostadiga” ljus 

en förstärkning av Borowskis svåra situation. Med andra ord: Ljuset kan blinka, det kan vara 

dovt, det kan gunga. På samma sätt som att ljuset blinkar faller Borowski in och ut ur sitt 

drömska tillstånd. Som om någon upprepade gånger tryckte på lampknappen så att rummet 

faller in i ljus och mörker om vartannat, fungerar Borowskis drömtillstånd på samma sätt.  

I boken A companion to modernist literature and culture menar Danius att det 

främst var erfarenheten av första världskriget som medförde att teknologin kom att stå så nära 

de konstnärliga uttrycken. ”Like never before, large parts of Europe had been subjected to 

methodical destruction” skriver hon och tillägger: ”Anyone who decides to study aesthetic 

modernism more carefully will discover how difficult it often is to keep categories of art apart 

from those of technology.”69 Ett talande exempel för detta i Konvoj – det vill säga att peka ut 

ett exempel på att den modernistiska estetiken är oskiljbar från teknologiseringen – är då den 

allvetande berättaren använder ett avancerat koordinatsystem för att beskriva s/s Baramas 

plats i Atlanten. Konvojens destination beskrivs inte utifrån abstrakta platsangivelser ute på 

ett vidsträckt hav, utan istället med detaljerade koordinater: 
 
Det tog s/s Barama åtta dygn att tillsammans med de övriga sjuttioen fartygen, som var på 
väg från Irländska sjön till en kanadensisk hamn, förflytta sig från konvojens 
samlingsposition, 5° 6’ väst och 55° 29’ nord, ut genom North Channel, över 
Nordatlanten och till en punkt söder om Grönlands sydspets, ungefär 42° väst och 59° 
nord. Där lade konvojen om kursen, svängde sin mångbladiga maskinplog och började 
dra sina parallella ränder ner mot sydväst.70  
 

Att infoga koordinater går dels att tolka som en metod för att komma närmare det exakta i 

tillvaron, dels går detta inslag av teknisk noggrannhet att tolka som en avmystifiering av 

tillvaron, det vill säga att de inte är på ett stort oändligt hav utan navigation utan istället på en 
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exakt plats vid ett exakt tillfälle. Om man för ett ögonblick bortser från det teknologiska 

inslaget i Konvojs estetik går det att förstå användandet av koordinater som ett naturalistiskt 

inslag i Thorsten Jonssons prosa, vilket bland annat Per Olof Enquist avhandlar. Enquist 

skriver: ”Vad jag velat visa […] är, att viljan till sannhet, viljan att dokumentera, att förankra 

skönlitterära texter i verkligheten, att detta både är frukten av påverkan och personliga 

förutsättningar, att han dels anknyter till litterära föregångare och dels kan göra detta på ett 

självfallet sätt, eftersom det väl korresponderar med hans personliga läggning och allmänna 

värderingar.”71 Med andra ord går de detaljerade koordinaterna att förstå som en fortsättning 

av de experimenterade metoder Jonsson använde för att återge verkligheten. Enquist menar 

dels att det hos Jonsson finns en vilja till sannhet och att förankra skönlitteraturen i 

verkligheten, dels att detta är en fortsättning av de litterära föregångare han hämtat inspiration 

från, vilket i det här fallet är naturalistisk estetik; exaktheten.  

Sara Danius menar att om man undersöker relationen mellan moderniteten och 

den estetiska modernismen, utifrån en förståelse för hur teknologiutvecklingen påverkar 

samhället, får det oss att ställa nya frågor om hur vi upplever och förnimmer saker som 

exempelvis erfarenhet, kunskap, sanning och verifikation.72 Ett exempel på det är då den 

allvetande berättaren använder koordinater, vilket går att uppfatta som ett estetiskt uttryck 

som visa ”sanning” i var de finner sig. Ett annat exempel gällande detta är metaforiken som 

(om än sparsamt) uttrycks i Konvoj. Ett exempel är då utsikten runtom s/s Barama ska 

återges. Då kan man läsa: 
 
Fartyget närmast framför Barama avtecknade sig som en hög skugga i mörkret, och när 
skrovet steg och sjönk i dyningen, pulserade det som ett långsamt hjärta på en 
röntgenskärm.73 
 

Visst går det att se på ordet ”röntgenskärm” som ett icke uppseendeväckande bildspråk, men 

däremot skvallrar ordvalet om hur teknologiutvecklingen även påverkar metaforiken i 

romanen. Uppfinnandet av röntgen, menar Danius, har bland annat gett oss nya sätt att 

upptäcka hur dödliga vi är.74 Detta synsätt som utgår från att teknologiutvecklingen påverkar 

de estetiska uttrycken är en vidareutveckling av Walter Benjamins idéer i ”Konstverket i 

reproduktionsåldern”, där han menar att utvecklingen av konstens produktionsförhållanden 

även påverkar konsten och litteraturens uttryck- och gestaltningsformer. Sara Danius skriver: 

”Som Benjamin noterar inverkar dessa teknologiska förändringar inte bara på konstverkets 

struktur och produktionssätt utan också på dess reception: fotografin och framför allt filmen 
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riktar sig till en ny masspublik och har långt större potential att omgestalta medvetandet.”75 

Minnets likhet med fotografiet, ångestanfall under blinkande lampor, platsangivelser med 

exakta koordinater samt en metaforik som anspelar på modern teknologi är bara några av de 

exempel på modernistisk prosaestetik som går att finna i Konvoj.  

 

En verklighet, flera språk 
På s/s Barama talas flertalet språk, då passagerarna ombord är av olika nationaliteter. 

Romanen är skriven på svenska men underförstått förstår man att konversationerna sker på 

engelska. Det finns åtskilliga exempel i Konvoj som visar hur den språkliga mångfalden 

framförs ombord, vilka ibland görs på engelska, ibland på tyska, ibland på ryska. När Joseph 

Ezra – eller Banana Joe, den bastanta men också vältalige plantageägaren – i inledningen av 

romanen vaknar upp efter en kort stunds blund får han syn på något han misstar för att vara 

en val, vilket får hans bistra morgonhumör att visa sig. 
 
Han tog cigarren ur munnen. 
- You little Manneken-Pis, sa han och spottade cigarrsnoppen efter den, men inte 
tillräckligt långt.76 
 

Kort senare, när Borowski introduceras på s/s Barama, ligger han i sin hytt och hör genom 

väggarna hur ett schweiziskt diplomatpar bråkar med varandra. Han hör:   
 

- Aber Ernst, die Augen doch! Och sedan: Hur ska jag kunna veta det när du aldrig 
berättar någonting för mig?77 
 

Senare i romanen, när sovjetkommunisten Jevrin introduceras, får man ta del av hans 

engelska som tydligt präglas av rysk accent. Här talar han med Borowski: 
 

- Good. You not zink so yes? Veary good. Veary good for feeling of Rah-shan people. Yes? 
- Ja det är fina nyheter, sa polacken. I feel very happy about it. Tvivla inte på det, sa han. 
- I not did mean so, sa ryssen och log.78 

 
Denna variation av språk, samt imitationen av rysk-engelska går att förstå som ännu ett sätt 

att försöka komma närmare verkligheten. Inte bara narrativet behövde omprövas i den 

modernistiska romanen, utan det gällde också språket i dialogerna, då det skvallrar mycket 

om karaktärernas historia. Stephen Kern menar i The modernist novel: a critical introduction 

att språket i den modernistiska romanen kunde präglas av ett experimenterande med språket, 

och förklarar det med att de modernistiska författarna sökte nya sätt för att uttrycka 

erfarenheter. Kern skriver: 
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By inventing words, transforming syntax, exploring the strengths and weaknesses of 
language, and devising new styles, modernists forged new contexts for experience.79 
 

Detta stämmer överens med den iakttagelse Per-Olof Erixon gör i sin läsning av Konvoj. Han 

menar att språket i romanen är tydligt anglosaxiskt influerat, men också att de olika språkliga 

infallen i dialogerna uttrycker mer om karaktärerna ombord än bara deras geografiska 

hemvist. ”Borowski och hans medpassagerare representerar följdriktigt nog inte bara sig 

själva, utan också olika ideologier, politiska strategier och religioner”80, skriver Erixon. Att 

därför tolka romanens språkliga mångfald som ett sätt att uttrycka erfarenheter, ideologiska 

som religiösa, blir modernistiskt i det avseende att det är ett steg bort från det objektiva 

berättandet då det var vanligt att den allvetande berättaren återgav karaktärernas språk, och 

inte som i Konvoj, där karaktärerna själva äger och uttrycker sina språk. 

 

Vem berättar? Berättarteknisk experimentlusta 
Kapitlet ”Hyttrond” är den mest berättartekniskt experimenterande och avancerade delen i 

romanen. Kapitlet består av 16 delkapitel och gör nedslag bland olika karaktärer på s/s 

Barama. Varje delkapitel gör uppehåll i en enskild hytt och precis som om man som läsare 

svävade ovanför alla hytterna och kunde se ner och höra allt från dem, är ”Hyttrond” 

disponerat så att man får närvara och tjuvlyssna i varje hytt utan att vara avslöja sin närvaro. 

De flesta av delkapitlen utmärks av att det är en allvetande berättare som återger händelserna i 

respektive hytt, men denna allvetande berättare utmanas dock flertalet gånger då 

berättarperspektivet skiftar från hytt till hytt och övergår till att låta olika karaktärer bli 

fokalisator till att sedermera låta vissa hytter enbart presenteras genom fysiska ting. För att ge 

exempel på hur detta blir synligt i ”Hyttrond” ska ett par uppehåll göras i några av hytterna. 

Delkapitel 2. I denna hytt återfinns fransmannen och poeten Jean Barel som 

grubblar över skriv- och rimtekniker. Berättarperspektivet är här flyttat från en allvetande 

berättare till Jean Barel som är fokalisator: ”Felet med mig är att jag vill att alla ska uppskatta 

mig och mitt handlingssätt. […] jag måste lära mig att inte tänka på vilket intryck jag gör på 

alla, alltid”,81 nämner han. Som läsare kommer man här djupare in i hans grubblerier än vad 

man annars skulle ha gjort med en allvetande berättare. I samma hytt finns även Ted Brigley 

som ligger och försöker sova. Medan han gör det får man följa Jean Barels tankar om honom: 

”Titta på den där unge dåren, tänkte han och vände på huvudet i halvmörkret och såg på 
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hyttkamraten: han är också intresserad av vad han gör för intryck på alla. Han vill göra ett 

gott intryck, ett överlägset och oberört, och alla föraktar honom.”82 

Delkapitel 3. I denna hytt är man hos sovjetkommunisten Lev Jevrin och hans 

hustru. I detta delkapitel är det en allvetande berättare som återger vad som händer i hytten. 

Bland annat får man ta del av Jevrins ideologiska funderingar.  
 
[…] men nu hade han tillfälle att liksom inkognito samtala med anhängare av 
kapitalismens världsåskådning och något sätta sig in i hur de tänkte. Lev var en man av 
öppet sinnelag, och fast han väl kände den process som ledde de kapitalistiska samhällena 
mot politiskt imperialism, eller när det gällde smärre stater åtminstone en ekonomisk 
imperialism, och hade fullt klart för sig att människan i det kapitalistiska samhället för 
kunna överleva måste falla tillbaka på och odla sin roffar- och rovdjursnatur, var han 
mottaglig för ett leende ansikte och ett vänligt ord.83 
 
Delkapitel 6. Här börjar de mer experimenterade dragen i berättandet att visa sig. 

I denna hytt återges allt som en saga, då det är det schweiziska diplomatparets barn som bor 

där inne. Perspektivet blir med andra ord deras: 
 

I den stora staden Bern bodde lille Hermann och lilla Elsa hos mamma och pappa. En 
dag sa lille Hermann till lilla Elsa ”Nu är jag så himla utarbetad och led på allting, så nu 
far vi bort ett tag.” – ”Har vi råd till det?” sa lilla Elsa. ”Visst har vi det, något måste 
man unna sig”, sa lille Hermann. ”Jag har fyra francs och resten stjäl vi ur lilla mammas 
portmonnä som ligger i väskan som ligger på tamburhyllan.” – Det blir fina fisken”, sa 
den fogliga Elsa; ”vart ska vi fara?” – ”Vi far till Monte Carlo så får jag spela rackare 
och bulett”, sa den rådige Hermann.84 

 
Inte bara berättelseformen är ny i detta avsnitt, utan här placeras även dialogerna intill 

varandra, som ett flöde av text. Det finns dessutom ingen styckesindelning i disposition då 

hela delkapitlet består av ett enda textstycke. Precis som yngre barn, vilka kan ha en abstrakt 

förståelse för tid och rum, gestaltas detta delktapitel som ett stream of conciousness – med 

andra ord med ett ostrukturerat, flödande narrativ som överensstämmer med hur barnen 

upplever världen. 

Delkapitel 7. Detta avsnitt är i sin tur också experimenterande i sin form. Det är 

uppbyggt av korta meningar som ska utgöra fragment av karaktären Ernst Hohenleben, den 

schweiziska diplomaten. Han framställs utan någon beskrivande karaktärisering utan istället 

genom lösa, fragmentariska uppgifter från hans pass samt genom ett utdrag ur uppslagsverket 

”Encyklopedia Britannica”. Utifrån dessa fragment ska man få en bättre bild av honom. 

Delkapitlet inleds:  
 
HOHENLEBEN, Ernst, f. 1901, diplomat, Kand. jur. 24, i dipl. tj. sed. 29, attaché Lima 
33-35, leg. sekr. Sofia 35-39, tjg. v. utrikesmin. Bern sed. 40. Son till Carl H. […]85 
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84 Ibid, s. 85. 
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	 31	

Delkapitel 9. Detta delkapitel är tomt på karaktärer och behandlar endast ett 

bibliotek. Rummet beskrivs detaljerat av en allvetande berättare och i en viss passage i 

delkapitlet är texten omgjord för att efterlikna en bokhylla, på följande vis:  
 

AUSTEN AUSTEN AUSTEN BELLAMY BOSWELL BRONTË 
BRONTË CARLYLE CARLYLE CARLYLE SVART CERVANTES 
CERVANTES CHAUCER DARWIN DICKENS DICKENS 
DICKENS DICKENS DICKENS DICKENS DICKENS DICKENS 
DOYLE DOYLE DOYLE DOYLE DOYLE DOYLE DUMAS 
DUMAS DUMAS DUMAS DUMAS DUMAS DUMAS ELIOT 
ELIOT ELIOT EMERSON FIELDING SVART FLAUBERT 
GIBBON SVART GIBBON HARDY HAWTHORNE HUGO HUGO 
HUGO HUGO HUGO HUGO HUGO MAUPASSANT 
MAUPASSANT MAUPASSANT MAUPASSANT MEREDITH 
MEREDITH PEPYS POE PREVOST SCOTT SCOTT SCOTT 
SCOTT SCOTT SCOTT SCOTT SCOTT SHAKESPEARE 
SHAKESPEARE SHAKESPEARE SUE SUE SUE SWIFT 
THACKERAY THACKERAY THACKERAY THOREAU 
TOLSTOY TOLSTOY TOLSTOY TOLSTOY TROLLOPE 
TROLLOPE TROLLOPE TROLLOPE TWAIN TWAIN WALTON 
WILDE WILDE ZOLA ZOLA SVART ZOLA86 

 

Därefter fyller den allvetande berättaren i och berättar vilka volymer det är som saknas i 

bokskåpet. ”Mr Ezra läste Gibbon, en upplaga med noter översatta från latinet. En av de båda 

flickorna från London läste Zola. Miss McLaughlin läste om Fielding.”87 I detta delkapitel 

säger formen mer än innehållet, då metoden att framställa bokskåpet med författarnamn 

påminner om en figurdikt, vilket i sin tur kan förstås som ett estetiskt uttryckssätt som 

överlåter mer tolkningsansvar till läsaren än berättaren. 

Delkapitel 10. I denna hytt får man följa två flickor från London. Precis som i 

delkapitlet med diplomatbarnen kännetecknas även denna hyttgestaltning av att formen ter sig 

annorlunda; här förvandlas berättandet från prosa till lyrik. Med ett återkommande ”Tweedle 

dum” presenteras Mary och Ann genom sång, eller möjligtvis dikt. Hela delkapitlet rimmas. 
 
Och en hette Mary men en hette Ann. Och en var för höftbred, den andra var grann. Men 
annars var båda så lika varann. På puben Tre Påvar sågs Mary ibland. Men oftare syntes 
ju Ann. Tweedle dum. Trots kvällarnas mörker och fnitterstänkt bar, och rösternas tält 
över svart trottoar, och bobbies och bio och var sin karl, så kände ju Mary och Ann hur 
det var: att kriget betungar envar. Tweedle dee.88  
 

Delkapitel 11. I denna hytt pågår en patriotisk retorik. Det beskrivs inte hända 

mycket i hytten då det inte finns någon berättare i delkapitlet, men där finns dock två 

fransmän som konverserar genom replikskiften. Inga övriga detaljer anges. Kapitlet kan 

liknas vid ett teatermanus: 
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CLAUDE: När begynte vårt lands ära att vila på hennes yttre anseende? Frankrikes ära 
är en fransk angelägenhet.  
ARMAND: Alla Frankrikes söner måste delta i befrielsens krig. Varje ung fransman 
måste själv bli symbol för det återfunna livet. […] 
CLAUDE: Förnyelse och samling; ett enat Frankrike!  
ARMAND: Ett enat Frankrike under generalen! 
BÅDA: Leve republiken!89 

 
Delkapitel 12. Här är vi inne hos en sovande Catharine McLaughlin som varken 

tänker eller yttrar sig i delkapitlet; hon är istället ett objekt som allt annat i hytten. En 

allvetande berättare återger inredningen i hennes rum, och bland annat får man reda på vad 

McLaughlin har för litteratursmak: 
 
Där ligger också några böcker, Tom Jones som hon fått på biblioteket, Graham Greenes 
Ministry of Fear, som just har kommit ut; Brogans bok om USA, Nevins America in World 
Affairs som hör till samma Oxfordserie av smala, blå, kunniga böcker […] och Virginia 
Woolfs To the Lighthouse, som är den enda bok hon regelbundet läser om.90 
 

Samtliga delkapitel i ”Hyttrond” fyller olika funktioner i berättandet då man genom de olika 

uttrycksformerna får ta del av s/s Baramas passagerare på olika sätt. Karaktärerna presenteras 

inte bara utifrån beskrivningar av dem, eller utifrån vilka föremål de har i sina hytter (som 

inne hos Catharine McLaughlin) utan de presenteras även utifrån deras tankar om sig själva 

och andra; genom att berättandet skiftar från epik till lyrik och dramatik. Det går dels att 

föreställa sig att denna hyttexposé är en metod för att nyansera romanens karaktärsgalleri, 

dels går det att förstå kapitlet som ett berättartekniskt experiment där vissa karaktärer diktas 

fram medan andra skådespelas fram, medan andra blir tydligare presenterade utifrån vilka 

böcker de läser. Kanske ligger en förklaring till detta i det Per Olof Enquist skriver i sin 

avhandling, då han menar att Thorsten Jonsson ”svepte sina gestalter i objektivitetens mantel” 

och att han ”arbetade […] genom att arrangera den verklighet i vilken hans figurer levde, 

genom att mot varandra ställa relation och scen, verklighet och lögn. Kommentarerna blev 

inte hans utan läsarens.”91 Visserligen är detta en kommentar om Thorsten Jonssons 

novellsamling Fly till vatten och morgon, men om man därefter utgår från vad Per-Olof 

Erixon i sin tur skriver har Thorsten Jonsson inte helt släppt sin forna berättarteknik i Konvoj, 

då han i romanen fortfarande handskas med samma berättartekniska situationer som tidigare, 

det vill säga att göra omprövningar av det objektiva berättandet. Erixon skriver: ”Utifrån en 

ny estetisk inriktning och nya erfarenheter lyfts [det berättartekniska] problemet mer explicit 

fram i romanen Konvoj. Fortfarande handlar det om svårigheterna att beskriva verkligheten, 

dock inte sedda speciellt som ett litterärt problem. Här handlar det mer om möjligheterna att 

																																																								
89 Jonsson. Konvoj, s. 99-102. 
90 Ibid, s. 104. 
91 Enquist. Studier i Thorsten Jonssons kriminalnoveller, s. 238. 
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förstå verkligheten rent generellt.”92 De olika berättartekniska metoder som används i 

”Hyttrond” går att tolka som olika försök att komma närmare de olika karaktärernas 

egenheter och upplevda verkligheter, då delkapitlens estetiska utformningar blir talande för 

respektive hytt och karaktär. Christina Söderhjelm-McKnight menar – i likhet med vad bland 

annat Auerbach har antytt – att författarna efter första världskriget var starkt påverkade av 

dess förödelse, och att även Thorsten Jonsson kände likadant. Söderhjelm-KcKnight skriver 

att Jonsson ”suggests that the writer no longer felt in control of his world, but only fragments 

of his experience and therefore found the objective method more suitable to a world view of 

alienantion and distortion.”93 I ”Hyttrond”-kapitlet får man således komma in i de olika 

hytterna och möta karaktärerna så objektivt som möjligt, utan att behöva få allt återgivet av 

en allvetande berättare. Istället ska inredningen, replikskiftena, formen på samtalen eller till 

och med utlånade böcker tala om för läsaren vad det är för människor som bor i hytterna. 

Detta görs med fragment – detaljer i karaktärernas liv och ibland sett ur deras perspektiv – 

eftersom den allvetande berättaren inte är tillräckligt pålitlig. Återigen: En splittrad tillvaro 

medför ett splittrat berättande, vilket i sin tur kräver flera perspektiv. Stephen Kern tillägger 

att denna berättartekniska metod är något som kännetecknar många av de modernistiska 

författarnas romaner, då de flesta av dem gav sig i kast med att ompröva de narrativa 

metoderna. ”They devised new ways of seeing or, more precisely, focalizing stories”,94 

skriver Kern bland annat. Om man härifrån utgår från vad Matei Călinescu menar – att den 

modernistiska estetiken bör uppfattas som en idé sprungen ur moderniteten samt som en 

opposition mot det traditionella – går det att förstå mer om varför ”Hyttrond” är berättad som 

den är.  

Då det står klart att Ernest Hemingway i viss mån har påverkat Thorsten 

Jonssons litterära stil, även om det främst gäller hans novellsamlingar, finns det fortfarande 

spår av Hemingways objektiva berättarande i ”Hyttrond”. Per-Olof Erixon skriver i sin 

avhandling att Thorsten Jonsson tidigt anslöt sig till en berättartradition ”som kommit att 

kalla sig för ’exit author’ eller ’den objektiva berättarmetoden’” och tillägger: ”Denna 

tendens hör främst 1900-talet till och är ett uttryck för en misstro mot den väl synlige, 

resonerande och organiserande berättare, som dominerade 1700- och det tidigare 1800-talets 

epik.”95 Erixon menar därpå att detta innebar att Jonsson tenderade att förskjuta tyngdpunkten 

i berättandet från ”telling” till ”showing”, vilket visar sig tydligt i ”Hyttrond” då flera av 

hytterna visualiseras istället för att berättas. Med andra ord går det att förstå ”Hyttrond” inte 

																																																								
92 Erixon. Ett spann över svarta ingentinget: linjer i Thorsten Jonssons författarskap, s. 229. 
93 Söderhjelm-McKnight. America in the works of Thorsten Jonsson, s. 16-17.  
94 Kern. The modernist novel: a critical introduction, s. 179.  
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bara som en varierad presentation av karaktärerna i hytterna, utan också som ett 

ansvarsöverlämnande från berättaren till läsaren. 

 

Sorlet i salongen – nya estetiska uttryckssätt 
Ett kapitel i romanen framställs nästan filmiskt. Det inleds med att Banana Joe ska beställa 

från bartendern i salongen för att därefter ansluta till McLaughlin och Jevrin, vilka också 

befinner sig där. Sedan, tydligt visat med blankrad mellan de olika textstyckena, hoppar 

berättaren från konversation till konversation i salongen; från ett intilliggande bord till ett 

annat för att tjuvlyssna på samtalen och tankegångarna som försiggår där. Kortfattat ter sig 

hoppen mellan salongsborden på följande sätt: 
 
Vid ett bort intill satt gymnastikinstruktören O’Connor, den långe engelska 
underlöjtnanten och ett par andra underofficerare och drack öl.96 
 
Doktorn satt ensam vid sitt bord och läste en tidskrift.97 
 
Vid det mörka hörnbordet satt den unge franske poeten och tittade sig omkring. Han 
strök det blonda håret ur pannan, reste sig upp och gick fram till madame Hohenleben 
som satt ensam vid ett bord.98 
 
- Bara en öl för mig, sa new foundländaren Leclerk. 
- Samma här, sa den tystlåtne herrn i gråbrunt. 
- Oh I say, sa den unge flanellbritten, be a sport. Ta en whisky med mig.99 
 
De båda franska sjöofficerarna satt vid ett litet bord och drack var sin Dubonnet. Båda 
satt med benen i kors och blanka svarta kängor och mycket välpressade mörkblå 
uniformsbyxor.100 
 
I hörnet vid dörren stod barens största bord, och där var fyra brittiska sailors och de 
båda flickorna från London.101 
 
- Vad är det de sjunger? frågade Smith. Den där melodin har jag hört hemma i mina 
trakter. 
- Det är en gammal engelsk sjörövarballad, sa Banana. Den hette egentligen något annat 
men pojkarna har gjort om den så att den ska lämpa sig för det aktuella läget. 
- Veary veary nice, sa Jevrin.102 
 

Kapitlet avslutas med att man är tillbaka hos Banana Joe och hans sällskap. Precis som om en 

filmkamera hade förflyttat sig i salongen för att kasta ljus på karaktärerna där inne, hoppar 

fokus mellan borden precis som om det vore på film. Även om kapitlet inleds och avslutas 

med Banana Joe och hans sällskap är det inte de som utgör centrum i kapitlet, utan här är det 

istället salongen som blir det gestaltade objektet. Alla karaktärer blir aktörer i en scen vars 

huvudsakliga syfte är att gestalta vardagslivet på s/s Barama, eller åtminstone visa prov på att 
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ett enskilt berättarsubjekt inte kan återge livet i salongen, utan att det krävs flera. Precis som 

Auerbach redan har antytt i sin studie av Woolfs Mot fyren – där berättandet kännetecknas av 

att verkligheten upplöses i mångfald och mångtydiga medvetandespeglingar – inträffar 

samma sak i s/s Baramas salong. För att återge livet i salongen behövs fler perspektiv för att 

säga något om stämningen där. Detta går att se som ett resultat av att den modernistiska 

litteraturen söker nya uttryckssätt för att återge tillvaron. För att vardagliga situationer i 

litteraturen ska framställas så alldagliga som möjligt, helst autentiska och igenkännbara, krävs 

det således nya estetiska uttryckssätt för att framställa en autentisk tillvaro. Att då försöka 

förstå varför salongskapitlet i Konvoj är framställt som det är, kan göras om man tolkar 

kapitlet som ett försök att återge något genuint; en situation vars estetiska gestaltning Walter 

Benjamin skulle se som en i tiden nödvändig utveckling av konsten. Sven-Eric Liedman 

menar att för Benjamin blir estetiken i den tekniska reproduktionens tidsålder ett viktigt 

verkningsmedel då den – till skillnad från den så kallade exklusiva konstens estetik – kan tala 

till massorna på ett helt annat sätt. Liedman skriver att Benjamin är hoppfull inför den nya 

estetiska utvecklingen och ser i den ”möjligheter öppna sig för en mobilisering av massorna 

och slutligen deras frigörelse. Han beklagar heller inte att det unika konstverkets aura 

försvunnit och menar att den exklusiva konstens dagar är till ända.”103 Då Benjamin menar att 

den tekniska reproduktionstekniken påverkar ett konstverks estetik medför det också att 

konstverket får ett nytt förhållningssätt till åskådarna, läsarna, vilket i det här fallet tolkas som 

något positivt hos Benjamin. Avsnittet från salongen visar att nya estetiska metoder för att 

framställa det vardagliga har tillkommit utifrån den moderna teknologiutvecklingen. 

Samtidigt visar avsnittet från salongen att nya estetiska gestaltningar experimenteras fram för 

att ”tala” till massorna på nya sätt. Stephen Kern, i sin tur, menar att de modernistiska 

författarna sökte nya sätt för att återge verkligheten i den tillvaro de upplevde. Kern skriver: 
 
These innovative modes of focalization did destabilize the ’basic interpretive securitys’ that 
realists had worked so hard to stabilize. Modernists also developed a range of voices to tell 
the many ways their narrators knew, or did not knew, what their characters were doing and 
why. Thus, the polyvision and polyphony of modernist narrators aligned with their multiple 
ways of knowing. These changes where symptoms of a creative reworking of the narrator’s 
function, reflecting a new understanding of what can and cannot be seen, articulated, and 
known about human behaviour and how best to dramatize it.104 
 

Utifrån vad Kern menar, att de modernistiska författarna experimenterade med att använda 

fler röster i berättandet, kan Benjamins idé i ”Konstverket i reproduktionsåldern” ses som en 

förklaring till detta. Det finns hos de modernistiska författarna ett försök – en vilja – att återge 

en omvälvande tillvaro utifrån flera ögon, vilket i sin tur ska bidra till att återskapa en sorts 
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autentisk vardagsåtergivning. Om konstverkets ”här och nu”, dess aura, har försvunnit i 

moderna teknikutvecklingens framfart, sökte de modernistiska författarna nya sätt att återge 

vardagen. I Konvoj, är min tolkning, framträder sorlet salongen som en ny estetisk metod för 

att tala till ”de vanliga” litteraturkonsumerande läsarna, massan.  

 Ett sista exempel som ska peka på det experimenterande i Konvojs prosaestetik 

är från en episod i Borowskis hytt då han har hamnat i ett samtal med sig själv. I stunden är 

han försjunken i djupa tankegångar och våndas stundom över sin situation, men också över 

vad han känner för medpassageraren Catharine McLaughlin. Som läsare placeras man 

bredvid hans koj och får tjuvlyssna på hans tankar: 
 
Varför stiger du inte upp och pratar med flickan McLaughlin? 
     Hon ligger redan. 
     Än sen då? Du är inte krigsskadad på det sättet. 
     Jag har kommit bort från det.  
     Titta på henne och känn efter. 
     Man går inte in till främmande flickor om nätterna. För övrigt är jag inte sådan att 
jag kan tilltala henne.  
     Du kan åtminstone vara uppmärksam mot henne.  
     All right, om du är nöjd med det.  
     Nu kan du försöka sova.  
     Jag har ingen lust. 
     Du törs inte, din fähund. Sov. 
     Ljuset är tänt.105 

 
Ungefär som om Borowski har splittrat sig i två sker samtalet med en annan version av 

honom själv. Eller för att uttrycka det annorlunda: inne i Borowskis hytt möter vi ett subjekt 

som har två röster. Det är i och för sig inget förvånande med romankaraktärer som kan föra 

samtal med sig själva, men det som däremot är anmärkningsvärt är att detta går att se som en 

extra dimension av det berättartekniskt experimenterande i romanen. Stephen Kern menar att 

de modernistiska författarna ”devised a variety of restricted and multiple ways of viewing 

characters and events through singular, serial, parallel, and embedded focalizations.”106 I 

exemplet från Borowskis hytt blir det tydligt då hans vånda och grubblerier inte blir något 

som uttrycks explicit av honom, utan att dessa tankebördor istället blir uttryckta genom att 

han som subjekt tillskänks två röster som i en dialog förmedlar något som varken en jag-

berättare eller en allvetande berättare kunde ha framfört annorlunda. 

 

Omorganiseringen av tid och rum 
Fastän de tyska ubåtarna utgör ett ständigt hot mot den konvoj s/s Barama ingår i finns det 

ändå ett påtagligt lugn ombord, åtminstone i vissa episoder. Ibland utspelar sig detta lugn inne 

i salongen och ibland mynnar det ut i ren tristess, då samtliga karaktärer faller in i en 
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långtråkighet. Precis som Thorsten Jonsson har uttalat sig om romanen – ”Det händer inte ett 

jävla dugg och är förbannat tråkigt” – är denna tråkighet något som dels går att förstå utifrån 

en modernitetsomvälvning, dels som en ren litterär vardagsåtergivning. Ungefär i mitten av 

romanen, då konvojen har kommit till Grönland, återges följande om tillvaron: 
 
Ingenting hände, och färden började mer och mer likna en vanlig Atlantkryssning. De 
som var trötta när de lämnade England började bli utsövda. De som hade tråkigt till 
vardags i land hade också tråkigt ombord. Flera av Baramas passagerare hörde till en 
annan kategori och gick upp i sitt intresse för resan och medmänniskorna.107 
 

Vad citatet visar är att den yttre dramatiken (det vill säga hoten från ubåtarna) för tillfället har 

avtagit och istället ersatts av en tristess eller till och med tillfällen för passagerarna att samtala 

vardagligt med varandra, med andra ord att bättre börja lära känna varandra. Anthony 

Giddens menar i Modernitet och självidentitet att individens vardagsliv, i och med 

globaliseringen, har kommit att skapa nya förutsättningar för våra sociala liv. Tristessen 

ombord går visserligen att förklara utifrån det faktum att ingenting egentligen händer, men 

vad som ändå är anmärkningsvärt i Konvoj är att det skapas ett vardagsliv mitt i denna 

tristess. Romanens karaktärer, trots de vitt skilda bakgrunder de har, börjar umgås och 

socialisera med varandra utan några egentliga problem. Tillvaron på s/s Barama kännetecknas 

– trots omständigheterna – av att karaktärerna ändå känner sig trygga bland varandra. Då 

Giddens menar att det moderna sociala livet är ett resultat av en omorganisering av tid och 

rum (det vill säga att globaliseringen sliter loss oss från våra lokala tillhörigheter) och 

kombinerar dem tvärs över stora avstånd i tid och rum, är det något som sker efter tristessens 

inbrott på s/s Barama.108 Ung eller gammal, fransman eller polack blir här oväsentligt då 

karaktärerna ombord är urbäddade från tidigare givna kontexter. Banana Joe, som 

symboliserar kapitalism, och Jevrin, som symboliserar sovjetkommunism, visar inga som 

helst missunnsamheter mot varandra, utan umgås som vilka som helst. Likadant är det med 

Borowski, McLaughlin och Jean Barel. Fastän alla karaktärer ter sig olika både ideologiskt 

och erfarenhetsmässigt, bildar de trots allt en trivsam gemenskap. Då Giddens menar att 

moderniteten har orsakat sociala relationer att frikopplas från lokala kontexter, går det att 

förstå tillvaron på s/s Barama som en ny lokal kontext för passagerarna ombord.  

Det går även att förstå dessa urbäddningsmekanismer som något negativt då de 

har ryckt upp individerna från en trygghet i den tidigare lokala tillhörigheten för att därefter 

göra dem desorienterade i en ny lokal kontext. Ett exempel på det är Jevrins hustru Evdokija, 

som är en tystlåten kvinna med endast en replik: ”Podvodnaja lodka! Unterseeboot!”109 Vid 
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det tillfälle i romanen då Jevrin är i ett samtal med Borowski kommenterar han sin hustrus 

förmåga att alltid, oavsett situation, hålla sig sysselsatt med att sticka: 
 
- Hon stickar. Alltid stickar. Vi far London till Wales på tåg, hon stickar. Vi far Wales till 
Kanada på båt, hon stickar. Vi gör amerikanskij resa till San Frantsisco på tåg, hon 
stickar. Vi far San Frantsisco till Vladivostok med båt, hon stickar. Vi far Vladivostok till 
Moskva med tåg, hon stickar. Zat vill be hell of a long stocking!110 
 

Denna stickning går att tolka som en trygghetsritual, eller möjligtvis att Evdokija bär med sig 

denna stickning som något hon förknippar med sin tidigare lokala kontext. Giddens menar att 

moderniteten ”måste förstås på en institutionell nivå”111 och att det är de moderna 

institutionerna som har orsakat detta nya tillstånd av urbäddning. Globaliseringen och de 

moderna institutionerna, skriver han, lovar hopp om emancipation men skapar istället 

mekanismer som snarare gör det möjligt att undertrycka än förverkliga självet.112 Utifrån 

detta är det möjligt att förstå mer av handlingen, det vill säga stickningen som Jevrins hustru 

alltid bär med sig; hon är urbäddad från sin lokala kontext men fortsätter ändå att utöva 

stickningen eftersom moderniteten – som indirekt har lovat henne något gott i livets resande – 

inte besannar förväntningarna. Stickningen ingjuter hos henne istället en trygghet då 

framtiden inte infriar förväntningarna om emancipation.  

 Bortsett från de iakttagelser som går att göra ombord på s/s Barama går det att 

förstå mer av Konvoj utifrån ett globaliseringsperspektiv. Att så många olika nationaliteter är 

samlade på en och samma plats kan förstås utifrån globaliseringen. Att de även reser från en 

världsdel till en annan tillhör det moderna i det avseende att globaliseringen har medfört att 

världen har krympt och att platser därav har kommit närmare varandra. Att transportfordonet 

s/s Barama även är en före detta bananbåt går i sin tur att tolka som en symbol för global 

handel. När Anthony Giddens menar att den pågående globaliseringen åtföljs av en 

omvandling av vardagslivet för den enskilde individen, behöver den tesen i det här 

sammanhanget modifieras, då globaliseringen även sätter spår i Konvojs intrig.  

 

Naturbehärskning – sirenerna i Atlanten 
Det går att förstå Konvoj som en roman där framställandet av naturen – och kulturens 

separation från den – utgör en funktion i hur karaktärerna ombord, men också romanens 

intrig, är påverkade och formade av upplysningsprojektet, moderniteten. Att befinna sig mitt i 

det moderna tillstånd som Konvoj utspelar sig i är, med andra ord, också att vara en del av 

upplysningsprojektet och tämjandet av naturen, både vår inre och yttre; så går det i det här 
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fallet att tolka Theodor W. Adorno och Max Horkheimer i Upplysningens dialektik. De idéer 

som Adorno och Horkheimer driver däri grundar sig i en kontext då de båda har flytt från 

krigets och förföljelsens Europa till ett USA (det vill säga en kontext inte långt ifrån Konvoj) 

där de får bevittna en kapitalistiskt styrd kulturindustri från nära håll. Med begreppet 

upplysning syftar de inte på en specifik epok utan de ser istället på begreppet som 

västerlandets historia i sin helhet. I det här fallet tolkas upplysningen som en strävan framåt 

mot människans autonomi och frihet. Däremot, menar Adorno och Horkheimer, uppfylls 

aldrig denna frihet så länge vi är fast i ett förnuftstänkande och en strävan att behärska 

naturen. Upplysningens primära idé är att avmystifiera världen och därmed att ersätta 

inbillning med vetande; med andra ord att avlösa myten med upplysning.113 Men istället för 

att avmystifiera den, menar de, återgår den istället till myt. Adorno och Horkheimer skriver: 
 
Vi hyser inga som helst tvivel om – det är rentav vår arbetshypotes – att ett fritt samhälle är 
vad allt upplysningstänkande syftar till. Ändå menar vi oss lika tydligt se att just detta 
tänkande, i lika hög grad som de konkreta historiska former och samhällsinstitutioner det 
växer samman med, samtidigt bär på fröet till den rörelse i motsatt riktning vi nu bevittnar 
på alla områden. Om upplysningen inte gör sig redo för denna motverkande tendens, 
beseglar den sitt eget öde.114 
 

Adorno och Horkheimer menar att de samhälleliga framstegen vi strävar efter att nå visar sig 

motverka sig själva, eftersom vi i våra framstegstankar samtidigt förtränger naturen och gör 

den till ett objekt. Med andra ord utgår Adorno och Horkheimer från en dialektik mellan 

upplysning och myt, då ”upplysningen [får] sin betydelse genom motsatsförhållandet till 

myten, liksom människan genom historien har skapat sin betydelse genom att ställa sig i 

motsats till naturen.”115 Denna utgångspunkt grundar sig den tolkning de gör av Homeros 

Odysséen, vilken fungerar som typexempel och allegori för deras teori i Upplysningens 

dialektik. Det är nämligen i Odysséen, menar Camilla Flodin i sin avhandling Att uttrycka det 

undanträngda, som Adorno och Horkheimer upptäcker likheter mellan den antika mytologins 

försök att kontrollera naturen och modernitetens intensifierade herravälde. Ett exempel på hur 

detta framträder i Konvoj förstås genom att uppmärksamma den fysiska naturens funktion i 

romanen. Från romanens inledning, då Borowski är på Martha’s Vineyard, upplever han ett 

påtagligt lugn och använder där naturen som en spegel för att återge sin tillvaro.  
 
Jag hör dyningen; en blodström pulserande med så mycket långsammare slag än vår. Det 
är inte underligt att vi dör så snart; om man sitter stilla och lyssnar till havets stora rytm, 
och jämför den med pulsens fladdrande småspring, förstår man att det måste ta slut fort. 
Jag sitter med fingertopparna mot tinningen och känner det, och jag hör hur insekterna 

																																																								
113 Theodor W. Adorno & Max Horkheimer. Upplysningens dialektik: filosofiska fragment, 3. uppl., 
Daidalos, Göteborg, 2012, s. 19. 
114 Ibid, s. 11.  
115 Camilla Flodin. Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning, 
Glänta produktion, Göteborg, 2009, s. 30-31. 
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sprätter mot nätdörren. När man lyssnar hör man också atlantvinden blåsa i gräset. Det 
gör den dag och natt.116 
 

Borowski använder sig här av havet som metafor för livets rytm och försöker att framställa 

havet som något ursprungligt; ett objekt som han möjligtvis söker försoning med. Det är dock 

inte bara havet som blir ett tydligt naturobjekt här, utan även insekterna, gräset och vinden 

blir en fysisk natur som tränger sig på Borowski och gör honom påmind om det förflutna; om 

sig själv. Om naturframställningen i Konvoj skriver även Christina Söderhjelm McKnight, då 

hon ser på havet som en viktig om än diskret medpassagerare på s/s Barama. 
 
The sea participates in the action and is more than a projection of the moods of the main 
characters, more than a stage setting. The sea is alive as are the iceberg and the fog. The 
novel is full of descriptions of the weather and in every important scene the sea provides a 
suitable aspect. It functions as a catalyst often and as an unconscious reflection of 
Borowski’s states of mind. The rythmical breathing of the sea is a part of the rythm of the 
universe which Borowski is trying to allow flow through him. It represents trust and faith 
in the workings of nature, in the larger cosmos outside petty human quibbles.117 
 

Naturen i Konvoj används inte bara som kulisser för att framställa den rätta stämningen 

ombord, utan den blir också ett objekt i romanen som karaktärerna har blivit frånskilda, och 

som de försöker få kontroll över. Havet (naturen) måste besegras för att nå Amerika; kriget i 

Europa (naturen) måste vinnas med Amerikas hjälp. När Borowski sitter vid strandremsan på 

Martha’s Vineyard och blickar ut över Atlanten minns han inte bara resan på s/s Barama, utan 

minnesstunden blir också ett tillfälle för honom att komma närmare naturen och då känna sig 

mer komplett, och även mer nära en natur han känner sig bortkommen från.  

Naturbehärskningen sker genom en så kallad avförtrollning av världen vilket 

innebär att naturen fråntas tidigare givna egenskaper. Detta är, enligt Adorno och 

Horkheimer, ett steg i den västerländska modernitetens framväxt som rationaliseringsprocess. 

Tre centrala aspekter avses med naturens avförtrollning, vilka enligt Camilla Flodin är (1) att 

människan upphör att betrakta naturen som en ordning med inneboende mening, (2) att 

naturen anses vara tömd på hemligheter och fullständigt tillgänglig för mänsklig förståelse, 

och (3) att vi inte längre uppfattar naturen som ”helig”, befolkad av gudomliga eller 

demoniska varelser och värd vördnad eller fruktan.118 Alla dessa aspekter kan i 

sammanhanget ses som konsekvenser av avförtrollningen. Adorno och Horkheimer menar att 

det är i den 12:e sången i Odysséen som naturbehärskningen tydligt uttrycks. Det är vid det 

tillfälle då Odysseus ska ta sig förbi sirenerna utan att förtrollas av deras sång som han 

använder sin erkända list att trumfa över dem. Genom att binda sig själv vid masten och döva 

sina mannar genom att stoppa vax i deras öron kan manskapet ro förbi sirenerna utan att 
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förtrollas av deras sång. Mannarna ror på utan att kunna lyssna på skönsången medan 

Odysseus, bunden vid masten, får njuta utan att förtrollas. Camilla Flodin menar att ”I 

berättelsen som Odysseus och sirenerna ser vi naturbehärskningen ur alla vinklar: 

behärskningen av den egna inre naturen, behärskningen av den yttre naturen, behärskningen 

av andra människors natur – och hur dessa olika former av behärskning sammanhänger med 

varandra.”119 Odysséen tolkas i Upplysningens dialektik som en prototyp för den upplysta 

individen; en människa som inte bara behärskar den yttre naturen, utan även sin inre. Adorno 

och Horkheimer menar att detta exempel av distansskapande mellan subjekt och objekt 

kommer till genom att det skapas en relation mellan behärskare och det som kuvas, i det här 

fallet naturen.120 Tankekedjan är här att den makt Odysseus vill visa genom att behärska 

naturen (överlista sirenerna) är ett steg mot upplysning, vilket i sin tur innebär ett främjande 

från naturen och en allt mer långtgående distansering från den. ”Myten förvandlas till 

upplysning och naturen till ett rent objekt. Människorna betalar sin ökade makt med ett 

växande främlingskap inför det de utövar sin makt över”121, skriver de. Naturbeskrivningarna 

i Konvoj är ett exempel på hur separationen från den yttre naturen – en objektifiering av den – 

påverkar Borowski och de övriga ombord på s/s Barama. Ännu ett exempel på hur detta 

synliggörs i romanen är vid ett tillfälle då s/s Barama befinner sig i en tät dimma, vilket i och 

för sig inte är något ovanligt väderfenomen, men i Konvoj får det en särskild effekt i hur den 

yttre naturen beskrivs verka i harmoni med konvojen.  
 

Från blåsten kom de in i tyst vila, i de new foundländska dimmorna, och Barama gled 
över långa blanka mjuka dyningar. På kvällen låg en tunn silvermatta av fukt över 
däcket, och när man trampade på den lämnade skosulorna avtryck av blöt svärta.122 
 

Avsnittet utmärks därefter av att Borowski och McLaughlin i det tillfället kommer varandra 

närmare, medan de står på däck och samtalar och är omgärdade av dimman. Som om de 

plötsligt var i harmoni med ögonblicket står de där helt ensamma, isolerade, skyddade av den 

yttre natur som dimman i det här fallet representerar. Bland annat nämner McLaughlin: ”Jag 

tror jag skulle kunna tycka mycket om dig”123 medan Borowski svarar: ”I like you a lot, 

though.”124 Naturen påverkar här Borowski och McLaughlin, vilka kan ses som två subjekt, 

då dimman fungerar som ett påträngande objekt och för dem närmare varandra. Den 

avförtrollning som Adorno och Horkheimer menar att upplysningen har gjort av naturen, 
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bryts i detta ögonblick när Borowski och McLaughlin kommer närmare varandra i den 

dimmiga omgivningen. 

Bortsett från separationen från den yttre naturen finns det även exempel i 

Konvoj som visar hur den inre naturen blir separerad. I den senare delen av romanen finns den 

en episod då Borowski och McLaughlin har sex med varandra. Efteråt, när de ligger kvar i 

hytten och umgås, pratar de om vad samlaget betydde för dem. De nämner:  
 
- Det här känns som om det betydde mer för mig än du kan veta, sa han lågt. 
- Du talar som om du hade det skrivet i förväg. Som om det var skriver av någon annan i 
förväg. 
- För mig var det en hemkomst, sa han. Det stod också skrivet i förväg. Du är en 
hemkomst för mig. Du är min hemkomst. 
- Det är sådant som vi inte ska säga, sa hon. Det kan fördärva alltsammans om det går 
tillräckligt långt.  
- Du är min återkomst, sa han. Han kände sig bortförd, lättare i kroppen och sakta 
kringblåst av en ro som milt risslade över huden; och han låg i mörkret och stirrade upp 
mot taket och ville ingenting säga på en stund.125 
 

När Borowski nämner för McLaughlin att hon är hans ”hemkomst” och ”återkomst” går det 

att tolka som att deras samlag också var ett återvändande till naturen, att det hos Borowski 

upptäcktes en trygghet hos McLaughlin som har varit frånvarande hos honom under lång tid. 

Efteråt frågar McLaughlin Borowski vad det är för återkomst han menade. Då svarar han 

henne med det tyska citatet från Goethes dikt; citatet han alltid bär med sig:  
 
- Ich hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt, viskade han. Nu. 
- Vad säger du? 
- Det är en fras som ofta har kommit för mig under många år. Men jag har så länge glömt 
bort vad jag egentligen menade med den. När jag hör på dig, och hör vad du tror om att 
hålla fast vid saker och ting, kommer det för mig att jag vet vad jag menar igen. Det har 
kommit mig närmare och närmare under den här resan. […] Det är enda sättet för mig att 
uttrycka förtröstan. Under kriget hade jag glömt att man kan grunda tillit på ingenting; då 
hade ordet, ordet ingenting, en så mörk betydelse. […] Nu vet jag vad det är återkomst 
ifrån. En gång skickades jag av vår organisation att undersöka ett tyskt förintelseläger i 
Estland, där polska judar… Jag kan inte minnas namnet på platsen. Jag skulle rapportera 
om vad som hände där, och rapporten skulle gå till London. Det, sa han. Ibland, när det 
kommer för mig, jag… 
     Han tystnade och låg och stirrade upp mot den tunna gula ljushinnan över taket.126 
 

Adornos teori om naturbehärskningen utgår från hans idé att det endast är konsten som har 

förmågan att uttrycka den undanträngda naturen, och att det är de estetiska verkningsmedlen 

som är avgörande i hur det går till. Konsten, menar han, är en medlande röst mellan människa 

och natur.127 Här handlar det, för att förtydliga, om att konsten och litteraturen ska kunna 

öppna dörrar så att vi människor ska kunna erkänna och reflektera över vårt beroende av 

naturen. Naturen, i sin tur, undertrycks av upplysningsprojektet, vilket går att koppla ihop 

med den tolkning som görs av moderniteten i denna studie, nämligen att den skapar 
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samhällsomvälvningar på alla nivåer och skakar om oss människor; den distanserar oss från 

oss själva, från varandra, från vår lokala kontext. Behärskningen av naturen, både den inre 

och yttre, finns exempel av i Konvoj då det framgår att karaktärerna, i synnerhet Borowski, 

bär på en meningsförlust; en distansering från sig själv och andra. Camilla Flodin skriver: 
 
Modernitetens och det moderna subjektets framväxt brukar ofta beskrivas i termer av 
meningsförlust. När naturens ordning inte längre anses vara given av Gud förlorar den sin 
inneboende meningsfullhet. Det är upp till den moderna människan att själv skapa sin 
mening och sig själv. […] De motsatta gensvaren på moderniteten förenas dock i att de 
tillskriver konsten stor vikt. Antingen uppfattas konsten som platsen för visioner om en 
förverkligad värld där människan är fri och har ett sunt förhållande till resten av naturen, 
eller också ses konsten som det enda sättet att skapa illusioner som gör en meningslös 
existens uthärdlig.128 
 

När Borowski återkommande citerar ”Ich hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt” går det utifrån 

Adorno och Horkheimers resonemang att förstå mer om hur meningsförlusten gestaltas hos 

honom. När en människa inte reflekterar över sitt ursprung i naturen, skriver Camilla Flodin, 

hamnar hon alltmer i naturfångenskap istället för att förverkliga sin potential till frihet, vilken 

uppstår i och med att vi utträder ur det omedelbara natursammanhanget.129 I större delen av 

romanen är Borowski alienerad, för att inte säga förvirrad, då mycket av hans tillvaro 

kännetecknas just av en splittring mellan natur och kultur. Att då finna en trygghet i den 

omgivande naturen på Martha’s Vineyard, eller att finna en trygghet i sällskap med Catharine 

McLaughlin, bekräftar att det går att hitta samband mellan intrigen i Konvoj och det som 

Adorno och Horkheimer benämner upplysningsprojektet. Utöver detta går det även att finna 

likheter mellan Konvoj och den tolkning som görs av Odysséen i Upplysningens dialektik. 

Båda verkens protagonister, Borowski och Odysseus, vill ”komma hem” genom att ta sig 

över ett hav fullt av motstånd, och i båda fallen måste naturen behärskas för att det ska bli 

möjligt. Dels måste Borowski komma till ro med sin inre natur, dels måste hela konvojen 

med alla tänkbara medel (läs: list) ta sig förbi de hotande tyska ubåtarna, vilka i det här fallet 

kan ses som en yttre natur. Precis som Odysseus övervinner hotet från sirenerna, övervinner 

även s/s Barama hotet från ubåtarna. 

 

”Ge mig ro” – om att hitta sin plats när allt som är fast förflyktigas 
Det finns ett svårmod hos Borowski som gör sig påtagligt i hela romanen. Oavsett om han 

befinner sig i framtiden på Martha’s Vineyard eller om han är ombord på s/s Barama finns det 

något som ständigt påverkar hans sinnestillstånd. Detta ”något” – vilket kan vara minnen, 

framtiden, nuet – är vad Borowski försöker råda bot på, då allt han egentligen vill är att finna 
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frid. Christina Söderhjelm-McKnight menar att det är detta sökande efter frid som utgör det 

centrala temat i Konvoj. Hon skriver: 
 
”Give me peace” is the central theme of this novel. Peace from concerns of death, evil 
and destruction from the disillusionment of all rational patterns, of fear of the dark 
chaos that yamns under every human endeavor as an abyss, intensifying every emotion 
and every action.130 
 

Borowski är satt i rubbning. Även om oron över nuet och framtiden är påtagliga hos honom 

är det främst det förflutna som orsakar hans svårmod. Det är att ha bevittnat kriget på nära 

håll, men också att ha fått insyn i förintelselägren, som gör att han har börjat betvivla 

giltigheten i allt. Detta håller honom vaken om nätterna men också sysselsatt om dagarna. I 

romanens inledning finns det en episod då Borowski tidigt i sin hytt blir väckt av högljudda 

röster, vilket gör så att han inte kan somna om, eller rättare sagt, han vill inte somna om. 
 

Han ville inte somna om; det var ofta på morgnarna som det kom för honom tydligast. 
Det han då såg förblev alltid lika verkligt och den stora kören av skrik som han hade i 
öronen lät omänskligt som vinande remskivor, och det hände ofta att han vaknade med 
ett skri i strupen som han inte kände igen som sitt eget.131 

 
Att minnena jagar Borowski är tydligt i hela romanen. Förutom när han sitter ensam i sin hytt 

händer det att han – till exempel i romankapitlet ”Nattväkt” – hallucinerar och blandar ihop 

drömmar, minnen och verklighet till ett skådespel då de döda konverserar med honom. 

Ständigt dyker det förflutna upp, som ett bagage han aldrig riktigt kan bli av med. Fastän han 

har lämnat förintelsen bakom sig, i Europa, är det som att den fortfarande finns kvar på s/s 

Barama. När Borowski vid ett tillfälle sitter ensam på övre däck börjar han fundera över det 

komplexa i att det är vanliga människor som begår hemskheterna i kriget; i förintelselägren. 

Han upptäcker då att han, precis som alla andra, kan begå liknande hemskheter. I all denna 

hemskhet finns det ett gemensamt ansvar i det som händer i kriget, tänker han. 
 

Helt inom det vanligas gränser; och vår egen meddelaktighet, tänkte han, vår egen 
meddelaktighet. Någon gång för länge sedan, något ansvar som jag undandrog mig. Alla 
har detsamma att erkänna, utom några få kanske. Jag har det. Jag vet inte när, men oron 
säger mig att jag har det. Om vi alla hade tagit ansvar i stället för den gång vi undandrog 
oss det, så hade det inte kunnat hända. Det plågar dig så mycket bara därför att du har 
behövt se det, tänkte han; och medan han satt och lyssnade till det kvävda dånet av het 
luft och rök som störtade upp genom skorstenen invid hans öra, och avlägset hörde 
slamret nerifrån maskinrummet fortplantat genom metallen, och kände värmen som 
strömmade ut ur det djupa vida schaktet, tyckte han sig med plötsligt sammankramat 
hjärta veta att en uppåtstigande ström av nakna långt sammanlänkade kroppar, 
förbrända och förvridna av plågor, flåsandes upp ur hettan därnere, vältrade ut över 
skyn och sjönk mot vattnet som askflagor.132 

 
Scenen är stark då Borowski sitter där han sitter, vid skeppets övre däck, vid skorstenen, 

vilket för tankarna till förintelselägren. Borowskis svårmod hanteras dock succesivt under 

																																																								
130 Söderhjelm-McKnight. America in the works of Thorsten Jonsson, s. 100. 
131 Jonsson. Konvoj, s. 33.  
132 Jonsson. Konvoj, s. 57. 
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romanens gång, och allt eftersom han lär känna Catharine McLaughlin, Banana Joe, Texas 

Smith, Jean Barel och Jevrin förstår han att hans grubblerier även delas av andra; att alla har 

sina egna kors att bära, men att alla har olika sätt att göra det på. Detta tvingas Borowski att 

hantera under romanens gång. Per-Olof Erixon menar att Borowskis resa i det här fallet går 

att förstå som en symbolisk resa bakåt i tiden, till den trygghet han hade i sin ungdom. Men 

”Tillbaka”, inflikar dock Erixon, ”innefattar för Borowski en önskan att han på nytt ska kunna 

’ställa allt på intet’, vilket paradoxalt nog kräver ett sorts fundament.”133 Detta fundament 

tillika en ny trygghet att stå på är vad Borowski önskar med sin resa till Amerika. Om han har 

funnit den på Martha’s Vineyard blir aldrig uttalat, men däremot uppfylls han, tillsammans 

med resterande passagerare på s/s Barama, av en frid när de börjar närma sig Amerika, där en 

ny sort trygghet väntar.  

Det går att förstå Borowski utifrån den roll han har i romanens intrig, att han är 

den gestalt (och ibland berättare) som man får följa över Atlanten till Amerika. Däremot går 

det även att förstå Borowski som ett objekt som kastas fram och tillbaka i tillvaron och styrs 

av omständigheter omkring honom. Att Borowski kan tolkas som urbäddad enligt Giddens är 

ett sätt att förstå detta, att han enligt Adorno är kluven från naturen är ett annat sätt att förstå 

det. Vad som dock förenar dessa sätt att förstå Borowskis situation är att han kan tolkas 

utifrån de omvälvningar som Marshall Berman redogör för i Allt som är fast förflyktigas. När 

Berman beskriver moderniteten som något komplext; något som ”utlovar äventyr, glädje, 

växt, förvandling av oss själva och världen – och som samtidigt hotar att förstöra allt vi har, 

allt som vi känner till, allt som är vi”134 menar han att det inte går att förstå tillvaron utifrån 

endast ett sätt, att verkligheten antingen är svart eller vit, utan att samhällsutvecklingen 

ständigt skapar nya möjligheter samtidigt som den raserar andra. Är Borowski då ett objekt 

eller subjekt i denna tillvaro, som styr över eller blir styrd av omständigheterna? Något som 

talar för att han ändå har kontroll över tillvaron – att han är ett moderniseringens subjekt – är 

den uttryckta frid han känner i slutet av romanen, då s/s Barama äntligen har börjat få vittring 

av den amerikanska kontinenten. Precis som om Borowski har kastat allt vemod överbord 

infinner sig en ny känsla hos honom vid åsynen av det amerikanska hamnljuset: 
 
Ich hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt: nu har du det så: intet är bakom dig, det är 
raserat: framför dig är intet, såvitt du vet. Jump, sa han. It’s cool. Ain’t that what you’ve 
been asking for? härmade han en röst, och han log äntligen när han hörde att den 
påminde om Texasynglingens.135 
 

Borowski uttrycker här att det förgångna är förbi. ”Jump”, tänker han, nu tydligt beredd att 

skapa ett nytt fundament att stå på. Ännu tydligare uttrycks dock denna frihetskänsla dagen 
																																																								
133 Erixon. Ett spann över svarta ingentinget: linjer i Thorsten Jonssons författarskap, s. 178. 
134 Berman. Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet, s. 21.  
135 Jonsson. Konvoj, s. 269. 
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innan deras landstigning, då Borowski, Banana Joe och McLaughlin står samlade ute på däck. 

På sina olika sätt är de uppspelta över att vara framme, och efter ett långt samtal sätter de sig 

ner på fartygsgolvet. ”De satt i sin triangel, med ryggen mot varandra men vänskapligt nära 

varandra, och tittade ut över vad de ovanför relingen såg av hamnen, det ljusa diset som steg 

upp från lyktorna kring stränderna.”136 Efter tag säger de därefter god natt till varandra, för att 

bege sig in igen. Borowski väljer dock att stanna kvar ute på däck, ensam. Där står han länge, 

med armbågarna stödda mot relingen och blickar ut över hamnljuset. Det sista man får ta del 

av från handlingen på s/s Barama är vad han upplever då: 
 

Hjärtat vandrade med långsamma lugna steg, och han märkte när han gick över den 
stora blanka svarta vidden och över dess strimmor av oro, att vinden som drog över den 
blåste igenom honom, doftfri, varken kall eller varm, utan att möta motstånd från hans 
kropps skenverklighet. 
      Andas genom mig, tänkte han. Upphör inte. Ge mig ro.137 

 
Den ro Borowski uttrycker här är en vinst. Allt bemödande som han har varit tvungen att 

utstå har han också utstått. Han har, som ett subjekt, tagit kontroll över situationen och är i 

kast med att skapa ett nytt fundament att stå på. Marshall Bermans tolkning av moderniteten 

innebär att den orsakar rubbningar i subjektets tillvaro och förutsättningar. Han menar att 

moderniteten och de processer som har ”gett näring åt en förbluffande mångfald av visioner 

och idéer som vill göra män och kvinnor till moderniseringens subjekt och inte bara dess 

objekt [har gett] dem makt att ändra den värld som förändrar dem, bana dem väg genom 

virvlarna och göra dem hemmastadda där.”138 Borowski är sedan länge ett trasigt subjekt. Han 

benämner dessutom sin kropp som en ”skenverklighet”, en illusion, vilket går att tolka som 

att den är trasig, ihålig, eller åtminstone i behov av att lagas eller fyllas med hopp; möjligtvis 

med ett nytt ”ingenting” att ställa sin sak på. När Berman menar att de visioner och idéer som 

orsakar samhällsomvälvningarna samtidigt försöker bana en väg för att göra subjekten 

hemmastadda i den nya tillvaron, går det att förstå Borowski som ett exempel för hur detta 

yttrar sig. Han är här ett subjekt av moderniseringen; han håller på att fyllas av ett nytt 

”ingenting” att ställa sin sak på.   

 Å andra sidan: är inte detta tillstånd av fri vilja, emancipation från det förflutna, 

något tillfälligt hos Borowski? Blir han inte i Amerika åter ett moderniseringens objekt? Den 

slutsatsen är möjlig att dra då Borowski även på Martha’s Vineyard brottas med det förflutna, 

trots den upplevda tryggheten där. Enligt Adorno kommer separationen från naturen alltid att 

kvarstå, så länge förnuftet får råda. ”Upplysning i ordets vidaste innebörd av framåtskridande 

																																																								
136 Jonsson. Konvoj, s. 280. 
137 Ibid, s. 280. 
138 Berman. Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet, s. 22. 
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tänkande har alltid haft syftet till att befria människorna från fruktan och göra dem till sina 

egna herrar”139 skriver han och Horkheimer och tillägger att i framåtskridandets utbredning… 
 
skingras mytens hotfulla moln undan för undan av det kalkylerande förnuftets sol, under 
vars iskalla strålar ett nytt barbari växer fram. Under maktens färla har människornas 
arbete fört allt längre bort från den myt, inom vars magiska trollcirkel det så länge 
makten består är dömt att om och om igen falla tillbaka.140 
 

Med andra ord väntar ingen egentlig frihet för Borowski i Amerika, utan där väntar bara en 

upprepning; en fortsatt naturseparation och en frihet som är förrädisk. I Konvoj har Borowski 

rört sig från en sönderbombad, fragmentarisk, osäker plats till ett nytt land som lovar trygghet 

och framtidsanda, med andra ord motsatsen till vad han har lämnat. Men har han då inte 

samtidigt tagit sig till en plats som kännetecknas av kommersialism, vilket i sin tur är en 

destruktiv kraft enligt Adorno och Horkheimer? Utgår man från vad Anthony Giddens menar 

går det att förstå situationen som att Borowski ändå kommer att bli tvungen att skapa sig ett 

livspolitiskt program i Amerika, då det moderna livet förutsätter och kräver det. 

”Emancipation, som var ett generellt imperativ under den framtidsorienterade 

upplysningstiden”, skriver han ”är i sina många uttrycksformer en förutsättning för 

framväxten av ett livspolitiskt program.”141 Detta projekt, att skapa sig ett livspolitiskt 

program, är i det här fallet ingen frihet utan tvärtom bara nya förutsättningar som förvandlar 

subjekt till objekt, det vill säga att foga in individer i en ny tillvaro som styrs av makter de 

inte rår på. När Marshall Berman garderar sig i sin hållning och ser på modernism som 

”moderna människors olika försök att bli moderniseringens subjekt såväl som objekt”142 

förstår man att Borowski är både och. Han är ej fri utan istället låst att följa den utstakade 

vägen som ett moderniseringens objekt, oavsett om han befinner sig i Europa, på Atlanten 

eller i Amerika. Samtidigt: han är fri i det avseende att han har kuvat sitt förflutna, sitt 

svårmod, och är på väg att skapa sig ett nytt fundament att stå på. I det fallet är han ett 

moderniseringens subjekt.  

																																																								
139 Adorno & Horkheimer. Upplysningens dialektik, s. 19. 
140 Ibid, s. 47.  
141 Giddens. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, s. 18. 
142 Berman. Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet, s. 11. 
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Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka den modernistiska prosaestetiken i Konvoj 

samt att förstå romanen utifrån de omvälvningar som moderniteten för med sig. 

Utgångspunkten i studien har varit att förstå romanens estetik som en syntes av dialektiken 

mellan modernitet och modernism. Utifrån Walter Benjamins teori att den moderna 

reproduktionstekniken har skapat nya förutsättningar för konsten estetiska uttryck har 

Konvojs form och stil kunnat förstås ur ett mer vidgat perspektiv. Då litteraturuppslagsverk 

som bland annat Den svenska litteraturen i sina översiktliga kommentarer angående Thorsten 

Jonsson och Konvoj enbart lyfter fram att romanen är ”berättartekniskt avancerad” är det trots 

allt ingen missvisande kommentar till en roman som för de flesta ändå är relativt okänd.143 

Det berättartekniskt avancerade syns i det här fallet både i romanens form och stil. Vad gäller 

formen går det dels att anmärka på berättandets brutna kronologi, dels det faktum att större 

delen av intrigen är framställt som ett minne. Då Erich Auerbach menar att när tillvaron är 

fylld av omvälvningar – idéer, vetenskap, krig, ideologier etc. – skapar det också 

förutsättningar för författare att ompröva den litterära återgivningen av verkligheten i 

mångtydiga medvetandespeglingar.144 Utifrån detta går det dels att förstå mer av Borowskis 

fragmentiserade minne (och återgivningen av det) i Konvoj, dels går det förstå mer av de 

växlande berättarperspektiven i kapitlet ”Hyttrond”, där det varierar mellan delkapitlen vem 

som är fokalisator. 

Både Per Olof Enquist och Per-Olof Erixon, men även Thomas Bredsdorff, har i 

viss mån berört Thorsten Jonssons litterära stil och sett kopplingarna mellan honom och 

Ernest Hemingways hårdkokta prosa. Den adjektivfattiga, icke-värderande och objektivt 

berättande stilen som är Hemingways signum är något som främst återkommer i Jonssons 

tidigare novellsamlingar, men det finns även spår av denna ”exit author”-stil i Konvoj. 

Förutom att ”Hyttrond”-kapitlet kännetecknas av en variation i berättarperspektiv, återges 

några av delkapitlen genom manusliknande replikskiften, rim, fysiska ting och ett försök till 

figurdikt. Stilen i Konvoj är med andra ord experimenterande, testande, och aldrig riktigt 

enhetlig. Däremot är det just det som gör den tydligt modernistisk. I spåren av Walter 

Benjamins idéer om hur ny teknik påverkar konsten ser Sara Danius hur modern teknologi 

(kameran, radion, telefonen o.s.v.) sätter avtryck i estetiken under modernismen. I Konvojs 

stil blir detta tydligt i hur Borowski framställer sitt minne som ett foto (”Själv ska jag vara en 

av dem, men säkert dröjer det inte länge förrän han som är jag ställer sig i mitten av bilderna 

																																																								
143 Lönnroth, Delblanc & Göransson (red.), Den svenska litteraturen. 3, Från modernism till 
massmedial marknad: 1920-1995, s. 241. 
144 Auerbach. Mimesis: verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, s. 580. 
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och stirrar in i linsen”145) och att bland annat koordinater används för att återge s/s Baramas 

exakta destination. Stilen i romanen kännetecknas även av en variation av språk, då fartygets 

passagerare kommer från olika länder, vilket medför att ytterligare en metod till att komma 

närmare den (upplevda) splittrade verkligheten används i Konvoj. Precis som Matei Călinescu 

menar att den modernistiska estetiken kännetecknas av flyktighet, föränderlighet och 

nyskapelse, är det detsamma av vad som går att konstatera om Konvojs form och stil.146 

Moderniteten har inte bara påverkat de estetiska uttrycken i Konvoj, utan den 

har även satt spår i romanens intrig och karaktärer. Det går att förstå Borowski både som ett 

subjekt men också objekt då han både är i kontroll men ändå utan kontroll i sin tillvaro. 

Tvingad till att skapa sig en ny bana i livet – ett livspolitiskt program – krävs om han ska hitta 

ett nytt fundament att stå på. Utifrån Anthony Giddens teorier om avskiljandet av tid och rum 

och urbäddningsmekanismerna går det att förstå mer hur moderniteten påverkar honom. 

Medan avskiljandet av tid och rum medför att tristessen på fartyget tvingar in karaktärerna i 

nya sällskap, blir urbäddningen tydlig i och med att Borowski och hans medpassagerare är 

lyfta ur sina lokala interaktionssammanhang. Med andra ord: de styrs av omständigheter de 

inte rår på. Från Adornos perspektiv går Konvoj däremot att förstå som en estetisk möjlighet 

att uttrycka den undanträngda naturen, då både den inre och yttre naturen i romanen visar 

exempel på att det finns en försoningsvilja hos Borowski; han vill inte bara känna en fysisk ro 

i och med ankomsten till Amerika utan han vill också känna ro inom sig själv. Den 

meningsförlust som Borowski och övriga känner i tillvaron, försiggår i och med problemet 

med den undanträngda naturen, vilket i sin tur är ett resultat av upplysningsprojektet, 

framstegstanken. Utifrån vad Marshall Berman då menar när han skriver att den moderna 

tillvaron kännetecknas av människors olika försök att göra sig hemmastadda både som 

subjekt och objekt i omvälvningens tid, blir det tydligt i Konvoj hur moderniteten har satt spår 

på intrigen och Borowski.147 Borowski vill inte bara bryta sig loss från den tillvaro som 

hämmar honom, utan han vill också hitta en ny tillvaro att leva i. Frågan är dock om den nya 

tillvaron ändå inte riskerar att bli en kopia av den gamla, då allt som är fast ändå förflyktigas, 

som Berman menar. Samma sak bör då gälla för Borowskis nya fundament att stå på.  

I denna studie har jag läst Konvoj i ljuset av moderniteten och upptäckt att dess 

form, stil och innehåll – det vill säga prosaestetiken – står i direkt relation till en samtid 

präglad av emancipationstankar, teknologiutveckling, förvirring och samhällsomvälvning. Att 

ställa sin sak på intet, vilket Borowski har gjort för att komma vidare, är också vad som 

																																																								
145 Jonsson. Konvoj, s. 23. 
146 Călinescu. Modernitetens fem ansikten: modernism, avantgarde, dekadens, kitsch, 
postmodernism, s. 11. 
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kännetecknar modernismen, då författarna under det tidiga 1900-talet sökte nya fundament att 

stå på för att skriva litteratur efter att krig, förintelse och teknikutveckling har lett till att 

traditionella berättartekniker har tappat sin tidigare givna giltighet.  

Konvoj är aktuell än idag då dess intrig och estetik inte bara säger något om hur 

det var att undfly andra världskriget i Europa, utan den kan också säga något om världen idag. 

Borowski är långt ifrån ensam med att ställa sin sak på intet – det gör människor varje dag – 

men hur och varför han gör det kan vara en viktig erfarenhet att föra vidare. I det avseendet är 

s/s Barama inte bara ett flyktfartyg under andra världskriget, utan även ett fraktfartyg som är 

lastat med modernistisk prosaestetik och en erfarenhet av hur det är att vara ett 

moderniseringens subjekt och objekt.  
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