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Utanförskap och identitet 

– en studie av Eyvind Johnsons roman Herr Clerk, vår mästare 

och angränsande texter 

 

I. Inledning 

 

Det finns sannolikt alltid en anledning att intressera sig för de tidiga skeendena i ett 

författarskap. I de första romanerna är författarens verktyg ännu inte fullt utvecklade, inte 

finslipade, och man kan vänta sig tydligare, mer avslöjande uttryck för teman och 

berättarformer, som senare skall komma att behärskas. 

Eyvind Johnson kom att betraktas som en ”svår” författare, otillgänglig och akademisk, 

ibland kanske till och med snobbig med återkommande referenser till klassisk filosofi och 

mytologi. Hans stil präglas av elegans, ibland nästan sirlighet och när författarskapet på 

1970–talet började sammanfattas kunde hans tema beskrivas med storslagna 

generaliseringar som ”människan i tiden”1 och hans gärning kallades ”en vittskådande 

berättarkonst i frihetens tjänst”.2 

Det finns naturligtvis andra läsarter – också för de senare, de så kallade mogna 

romanerna – och för att tydliggöra sådana alternativa sätt att närma sig författarskapet, 

kan ett studium av de tidiga romanerna bidra med viktiga kodnycklar. 

Johnsons två första romaner Timans och rättfärdigheten och Stad i mörker är tydligt 

inskrivna i en svensk tiotalstradition med Hjalmar Bergman som viktigaste förebild. De är 

därför inte särskilt originella eller framåtsyftande, men med de två följande romanerna, 

Stad i ljus och den som kom att heta Minnas, vidgades referenserna radikalt, när Johnson 

ville föra in Proust, Gide och flera av de franska modernisterna i den svenska litteraturen. 

Med den delvis självbiografiska romanen Stad i ljus prövade Johnson för första gången att 

arbeta med glidande berättarperspektiv och en metafiktonalitet som ville nå längre än den 

romantiska ironin hos till exempel Almquist.3 

                                                
1 Örjan Lindberger, Människan i tiden, Uddevalla 1990, s. 448. 
2 Ur nobelprismotiveringen, Svenska akademin 1974. 
3 Bo G Jansson diskuterar detta i sin avhandling Självironi, självbespegling och självreflexion, Uppsala 

1990, sid. 22f. 
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Med romanen Herr Clerk, vår mästare, som Johnson planerat under lång tid, 

kanske redan från 19254, utmanade Johnson alla gränser och ville ställa sig i fronten för 

en ny litteratur.5 Här fanns flera berättelseplan, med varierade berättarperspektiv, 

speglingar, sidobelysningar och löpande kommentarer om berättaren liksom om dennes 

berättelse och dess gestalter; här fanns allt på en gång. 

En experimentroman nära modernismens front, så var det första upplägget för 

romanen, men Johnson insåg att det inte skulle vara möjligt, att Sverige ännu inte var 

moget och att han skulle möta motstånd vid mötet med förläggare och läsare. Han 

begränsade därför ambitionerna, rensade och förenklade sitt manuskript, innan han 

lämnade det ifrån sig. I kontakterna med Bonniers förenklades och förkortades manuset 

ytterligare för att till slut komma ut på hösten 1928 med titeln Minnas.6 I brev hem till 

Sverige noterade Johnson: 

15 aug. 
Ja – den svåra stunden är över nu. St förlaget har inte helt refuserat klerkromanen (som 

jag nu kallar ”Minnesboken”), men jag måste med öppna ögon se att svaret är – refus. Jag 
måste inse hur tanklöst jag handlat som icke väntat med att skriva denna bok till dess jag 
blivit så kall, så oberörd och så skeptisk, att det kvittade mig om den kom ut eller inte, om 
den lästes eller inte lästes. 7 

 
Projektet och det ursprungliga materialet kom dock att leva vidare. Minnas återutgavs 

på 50–talet med ett nytt förord. En rekonstruktion av det ursprungliga manuskriptet 

diskuterades på 60–talet. Det blev i stället reseberättelsen Spår förbi Kolonos, som 

innehöll uteslutna delar från Herr Clerk, vår mästare, tillsammans med minnen från och 

kommentarer till den ursprungliga romanen. Samtidigt kom projektet och dess stoff att på 

olika sätt flätas in i självbiografiska texter. Romanen om Olof berättar delvis om samma 

ungdomstid som Minnas, och den delvis självbiografiska fortsättningen i 50–

talsromanerna Romantisk berättelse och Tidens gång handlar om tiden när Minnas, 

skrevs; där ges inblickar i skrivprocessen. Romanen om herr Clerk skulle också 

kommenteras i andra erinringar och kring den tidiga och stympade romanen Minnas finns 

därför ett omfattande kringmaterial. 

                                                
4 Eyvind Johnson, Romantisk berättelse, Stockholm 1953, s. 495. I fortsättningen sätts källhänvisningar 

till ofta citerade Johnsonromaner med initialer inne i texten enligt exemplet (RB 495). För en förteckning av 

verksförkortningarna, se Källor och Litteratur, s. 65. 
5 Från 1926 och fram till hemresan 1930 publicerade EJ en mängd recensioner, rapporter och översikter i 

särskild NSD och Ny tid. Per–Olof Mattsson, Eyvind Johnson Bibliografi, Eyvind Johnson–sällskapets 

årsbok 2000, s. 104f. 
6 Eyvind Johnson, Minnas, (M) Stockholm 1928. 
7 Eyvind Johnson, Tidens gång, (TG), Stockholm 1955, s. 298. 
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Förenklingen av Herr Clerk, vår mästare, avklädningen som både Johnson 

och förlaget i olika faser engagerade sig i inför utgivningen gjorde att romanen kom att bli 

en ovanligt naken text i författarskapet, en text befriad från skylande omskrivningar och 

från de förvillande distanseringstekniker som senare skulle bli Johnsons mästerskap. 

Denna nakenhet gör romanen intressant; den är i någon mening öppnare än och tydligare 

än senare, mer finslipade romaner. Därtill finns planeringen, ritningarna för det tänkta 

slutresultatet delvis tillgängliga, liksom kommentarer till arbetet i dess olika faser. 

Rådbråkningarna tillsammans med ungdomliga, ännu inte mogna ansatser vad gäller 

motiv och tematik, gör materialet tydligare, mer lättläst och avslöjande. Herr Clerk, vår 

mästare med angränsande texter öppnar därför för andra läsarter, andra vägar in i 

författarskapet, än de som en kumulativ och allt mer akademisk kritik med tiden 

utvecklat. 

I hela detta material, de olika versionerna, kommentarerna och återblickarna, finns en 

sänkt gard, blottor och glipor in mot en johnsonsk värld, mer avklädd och kanske därför 

närmare en personlig smärta. Det är sådana spår detta arbete vill följa genom att närgånget 

och närsynt granska romanen Herr Clerk, vår mästare ur självbiografiska, ur klass– och 

könsmässiga, liksom ur berättartekniska perspektiv, för att hitta kodnycklar in i 

författarskapet, se Johnsons tema från andra håll än de gängse. Perspektivet blir 

underifrån, att genom revor och sprickor, i fragment skymta helheter. Det blir ett försök 

att blicka ut över författarskapet med den tidiga och rådbråkade romanen om Herr Clerk 

och Ivar Berr som utsiktspunkt, men också det motsatta; återblicken att i de mogna 

romanerna, mästerverken, känna igen grundtoner och klanger från det tidiga manuskriptet. 

Intresset riktas särskilt mot hur Johnson berättar sig själv. 

 

 

Disposition 

Studien inleds med beskrivande avsnitt som kortfattat presenterar manuskriptet och 

redogör för dess tid och tillkomsthistoria och något om influenser. Här nämns också andra 

och tangerande texter av författaren från samma tid. Ett särskilt avsnitt ägnas utvecklingen 

av manuset, både nedskärningarna och begränsningarna och de utvidgningar som senare, 

kommenterande texter av mer eller mindre självbiografisk karaktär skulle innebära. 

Detta avsnitt rymmer också ett resonemang som jämför de olika versionerna av Herr 

Clerk, vår mästare och därvid konstateras att den roman om Herr Clerk som Johnson 

skrev på våren 1928 faktiskt aldrig blev publicerad. 
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De rent deskriptiva avsnitten följs av en diskussion om Johnsons strävan att berätta 

sanningen, hans berättartekniker, de antimimetiska passagerna och metafiktionaliteten – 

konstfärdiga berättargrepp som innebär författarens inträde i sin egen text – som Herr 

Clerk vår mästare blir ett tidigt exempel på. 

Av detta följer ett resonemang om Johnsons förhållande till självbiografin och 

självbiografiskt berättande. Det blir en vidgning av diskussionen om Johnson och hans 

förhållningssätt till sanningen, vilket leder till slutsatser om den terapeutiska aspekten på 

det självbiografiska berättandet, något som Johnson själv ofta återkom till.  

Med utgångspunkt från en emblematisk bild som etableras i Herr Clerk, vår mästare, 

och därefter ständigt återkommer i författarskapet, diskuteras i uppsatsens senare del det 

utanförskap som är ett grundläggande tema hos Johnson och som tidigare i huvudsak har 

tolkats ur ett klassperspektiv, men som också och i lika hög grad bör förstås i ett 

genusperspektiv. 

 

 

Metod 

Johnson var en mycket medveten författare; fortlöpande hänvisningar och referenser till 

egna texter, liksom till andra författares texter, är aldrig tillfälliga, utan ingår i, och kan 

sägas forma en koherent värld. Denna studie grundar sig i första hand på en nära och 

noggrann läsning av Johnsons egna texter som på olika sätt berör projektet. Det är en 

omfattande textmassa som består av romaner, självbiografiska texter, reseskildringar, 

brev, litteraturteoretiska – och andra artiklar från olika tider och som alla på olika sätt 

handlar om, refererar till eller pekar in mot projektet Herr Clerk, vår mästare.  

Denna studie innehåller diskussioner och ställningstaganden till det självbiografiska 

aspekterna på Johnsons texter. Det är något som de flesta arbeten om Johnsons 

författarskap förr eller senare måste göra – han gör det ständigt själv. Därför finns ett 

kortare teoretiskt avsnitt inskjutet i det löpande resonemanget i syfte att klargöra 

benämningar och definitioner som berör självbiografin som egen och problematisk genre. 

Likaså kommer analysen i något skede att hamna i psykologiska resonemang såväl 

indirekt i beskrivande stycken – Johnson var väl och tidigt förtrogen med Freud – som 

direkt, när psykoanalytiska resonemang blir hjälpmedel för tolkningen. Förutom de 

skrifter av Freud som Johnson studerade vid mitten av tjugotalet, särskilt Drömtydning I 

& II har psykiatrikern och psykoanalytikern Clarence Crafoords Barndomens återkomst 

varit behjälplig med verktyg och exempel.  
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II. Manuskriptet 

– historik 

Under hösten 1927 hade Johnson utvecklat en romanidé, Jord i munnen, som var ett tidigt 

försök till en självbiografisk behandling av stoffet från ungdomstiden i Norrbotten. 

Romanförsöket refuserades hösten 1927 och manuset försvann. ”Om det fanns något av 

litterärt värde i Jord i munnen så har väl detta troligen listat sig med i andra arbeten som 

jag har åstadkommit och ansett tryckbara” 8, noterar Johnson långt senare. Han tog 

omedelbart itu med nästa romanprojekt, det som så småningom skulle komma ut under 

titeln Minnas. 

Vid sidan av de större arbetena ägnade sig Johnson åt brödskrivande för svenska 

dagstidningar och tidskrifter och tycks allt oftare ha fått sina bidrag tryckta. Efter att 

tidigare mest publicerat korta politiska rapporter, reseskisser och parisiska kåserier 

övergick Johnson allt mer till att rapportera från den franska litterära scenen. Han 

medarbetade regelbundet i Ny Tid och NSD med artiklar om fransk litteratur, recensioner 

och presentationer av författarskap. Samtidigt som han planerade sin roman, skrev han om 

storheter som Proust och Freud, men också om yngre kollegor som Philippe Soupault och 

Pierre Mac–Orlan.9 

Den spanske författaren Miguel de Unamono ägnades en fördjupad presentation i två 

artiklar och André Gides nyss utkomna Les faux–monnayeurs blev föremål för en 

ingående analys i tre artiklar under hösten 1927. Det är givet att detta hade verkan på det 

egna skönlitterära arbetet. 

Novellskrivandet som hela tiden bidragit till den knappa försörjningen under de svåra 

åren i Paris fortsatte i ungefär samma takt som tidigare. Ett tiotal noveller publicerades 

1927 och ungefär lika många året därpå. Bland novellerna från 1927 kan särskilt nämnas 

Brev till en dam, som Johnson betraktade som ”sin första riktigt nya novell”(TG 205). 

Året därpå publicerades På himmelrikets kommandobrygga och Skepparhistoria, vilka 

bägge ursprungligen ingått som delar i det romanbygge, som Johnson arbetade med under 

denna tid. 

                                                
8 Eyvind Johnson, Personligt politiskt estetiskt, Stockholm 1976, s. 77, ursprungligen ”Vändpunkt?”, 

Vintergatan, 1965. 
9 Per–Olof Mattssons Eyvind Johnson Bibliografi rymmer kompletta förteckningar över bidrag i 

tidningar och tidskrifter. 
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Av brevväxlingen mellan Johnson och Värnlund som den redovisas i Tidens 

gång, framgår att arbetet med Herr Clerk, som arbetsnamnet på den nya romanen var, 

påbörjades i februari 1927 och fortskred i god takt under hela våren. En värmebölja fick 

arbetet att gå i stå under sommaren och det återupptogs inte förrän i januari 1928, efter 

brodern Tores död i Amerika, för att avslutas i juni. 

Det manuskript som förelåg på försommaren 1928 berättar en historia i två plan. Det är 

dels en samtidsskildring kring några människor, deras möten, passioner och uppbrott i en 

svensk, sannolikt norrländsk, småstad under ett år, dels en skildring av förhållandena i 

Himmelrik där Vår Herre förlorat intresset för sin skapelse och gärna somnar ifrån 

alltihop. 

Berättelsen från Norrlandsstaden börjar med en fotbollsmatch och huvudpersonen Ivars 

uppbrott från fotbollslaget. Den avslutas ett år senare på samma fotbollsplan med en 

bekräftelse av bortväljandet och ett nytt uppbrott. 

Historien utspelar sig i en samtid, men skeendena ligger ett par år tillbaka, något som 

framgår av de sista sidornas coda, en summering av vad som hände ”sedan”, skeendena 

fram till berättarens och berättandets tid. Den bakomliggande historien med minnen och 

återblickar, berättelsens fabel, sträcker sig ett tjugotal år tillbaka i tiden. 

Romanen kan sägas sakna en egentlig huvudperson. Det är en berättelse om en grupp 

människor, män och kvinnor, yngre och äldre, med vitt skilda sociala och ekonomiska 

förhållanden, tillsammans kanske representationer för kärnan i en svensk småstad, en 

småstadsverklighet. Johnson kallade romanen ”en gruppering”. (SFK 32) 

Tre personer; den unge Ivar Berr, före detta konstapeln Johannes Galén och 

stadsbibliotekarien Henrik Clerk, framträder tydligare än andra och tycks viktigare genom 

att hela tiden finnas i centrum av berättelsen. De olika personerna ges huvudrollen i olika 

kapitel. 

I ett skikt omedelbart under de tre, finns en grupp personer som fungerar som 

understämmor; de förstärker, kommenterar, stämmer in i eller kontrasterar de tre centrala 

rollerna, men är samtidigt själva tydliga personer med historia och sammansatthet. De är 

Ivars mor Antonia och hans yngre bror Martin, hans älskarinna och besatthet Berit 

Erlandsson samt supbrodern Johansson. Här finns också Galéns hustru Kristina och 

barservitrisen Lilli. Längre ut från centrum tecknas ytterligare ett galleri bifigurer som 

stöder berättelsen, bildar bakgrund, relief, men också dessa kan ibland berättas med någon 

detalj, som levandegör. Berättelsen förs fram på bredden som en front. Skeendena är 

ibland våldsamma, provocerade av sprit och sexualitet, och mynnar ut i mord och 

självmord. 
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De kapitel som utspelar sig i himmelriket fungerar som en kommentar, 

en spegling eller förstärkning av småstadsskeendet. Sjömansängeln Augustsson berättar 

och återbe– rättar sitt och andras liv för en Gud som har svårt att hålla sig vaken. Det är 

sorgliga historier, som ofta handlar om svek och kärlekssorg. Där finns också berättelsen 

om de två bröderna och den enes död i främmande land. Handlingarna i de två sfärerna 

korsar ibland varandra, när till exempel en ängel likt Hermes stiger ner på jorden för att 

ingripa i händelserna. 

 

 

– influenser och genealogi 

I de självbiografiska dubbelromanerna Romantisk berättelse och Tidens gång, särskilt i 

brevväxlingen med Carl–Henrik/Rudolf Värnlund, redovisar Johnson förhållandevis 

frekvent sin läsning vid tiden och det går att identifiera viktiga texter som kan ha gett 

influenser och/eller inspirerat arbetet med Herr Clerk, vår mästare. I förordet till Folket i 

Bilds utgåva av Minnas, den förkortade versionen, lämnar Johnson också några 

referenser, liksom senare i Spår förbi Kolonos. 

Den del av romanen som utspelar sig på jorden ansluter till ett svensk 10–tal, företrätt 

av bland andra Hjalmar Bergman. Johnson inledde sin författarbana i den traditionen. 

Såväl debutromanen Timans och rättfärdigheten som Stad i mörker är berättelser från en 

norrländsk småstad och han skulle med Nittonhundrasjutton och Avsked till Hamlet 

återkomma till miljön ytterligare ett par gånger efter Herr Clerk, vår mästare. 

Idén att förlägga ett berättelseplan till Himmelriket är ny, även om den förebådas i Stad 

i ljus när: ”Sankte Per tittade på klockan, upptäckte en dunstfläck, ur vilken svaga ljus 

lyste igenom. Han förstod att det var Paris och sade: Jaså, och somnade igen”.10 I brev till 

Värnlund december 1926 nämner Johnson Martin Kochs roman Guds vackra värld och i 

tidigare brev till vännen Arvid Moberg refereras till Pär Lagerkvists Det eviga leendet. 

Örjan Lindberger gissar i sin biografi Norrbottningen som blev europé att just de två 

verken kan ha bidragit till uppslaget med Himmelriket.11. 

Kochs roman i två delar är en närmast naturalistisk berättelse – enligt sin författare 

grundad på ”en förbrytarens egenhändiga levnadsbeskrivning”12 – om hur en brottsling 

danas, men den handlar också om homosexualitetens utanförskap. Romanen har en 
                                                

10 Eyvind Johnson, Stad i ljus, (SIL) Viborg 2000, s. 73. 
11 Örjan Lindberger, Norrbottningen som blev europé, Kristianstad 1986, s. 196. 
12 Martin Koch, Guds vackra värld, Stockholm 1916, förordet s. 9. 
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allvetande berättare som samtidigt är ett tydligt subjekt med ett 

ovanifrånperspektiv, ibland när rösten blir gudalik, himmelskt. 

Lagerkvists13 berättelse utspelar sig i ett himmelrike där de döda – liksom änglarna i 

Johnsons Himmelrik – erinrar sig jordelivet med dess besvikelser och söker upp Gud, en 

liten gubbe som sågar ved, för att ställa honom till svars. 

Den franska litteratur som intresserade Johnson kan också ha lämnat avtryck. 

Sensommaren 1926 publicerade Johnson tre artiklar i NSD under rubriken En ny 

litteratur. Den första ägnades åt Freud, Bergson och Proust, vilka alla tre är uttalade 

referenser för Clerk–romanen; Freud och Proust omtalas i förordet till Fib:s utgåva av 

Minnas och Bergson nämns i Spår förbi Kolonos. 

Den andra artikeln handlade om Pierrre Mac–Orlans författarskap med en presentation 

av romanen Negern Leonardo och Mästaren Jean Mallin
14 i vilken huvudpersonen och 

berättaren gör regelbundna besök i Blåkulla och för samtal med Den Onde själv, som 

oroas över att verklighetens Paris tycks utkonkurrera helvetet. I den tredje artikeln 

avhandlas några av surrealisten Soupaults romaner, men där är det annat som tycks peka 

in mot Johnsons romaner: ”Vår kultur går under, vår moral förslappas, människan tappar 

valören och tappar bort sig själv i virrvarret, i skriken och trängseln. Ett är kvar: ångesten. 

Det är det väsentliga i Soupalts filosofi.”15 Det är en ton som liknar den som anslås i Herr 

Clerk, vår mästare. 

En tydligare influens kommer från Andre Gides Falskmyntarna som Johnson disku–

terade i tre artiklar i Ny Tid hösten 1927. Det är en presentation, närmast ett försvar, för 

vad Johnson med utgångspunkt i Prousts aktuella Le Temps retrouvé, den sista delen av, 

A la recherche du temps perdu och särskilt i Gides Falskmyntarna, formulerar som ett 

nytt sätt att skriva romaner: 

Denna likgiltighet för form och stil är i verkligheten endast skenbar hos många av de stora 
diktarna. Gide, som i Falskmyntarna förefaller att ofta fullkomligt orsakslöst hoppa än hit 
än dit och ibland helt överge sitt ämne för att sväva ut i det obekanta, är – det finner man 
när man läst boken – en formens mästare. Han knyter alla trådar samman, han gör en 
konklusion, han gör kosmos av kaos.16 

 
Det är den mångfaldiga, den myllrande metoden att närma sig sanningen som tycks 

vara eftersträvansvärd. Berättelsen skall inte vara ett längdsnitt genom livet – vilket enligt 

                                                
13 Pär Lagerkvist, Det eviga leendet, Stockholm 1920. 
14 NSD 30/8 1926. 
15 NSD 23/9 1926. 
16 Ny Tid 14/10 1927. 
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Edouard, Falskmyntarnas berättare var naturalisternas misstag17 – utan ett snitt på 

bredden eller på djupet. Det är sådana nya tekniker som Johnson sträcker sig mot och man 

ser praktiken i Herr Clerk, vår mästare, en skrivstil som kom att utvecklas i de följande 

romanerna Kommentar till ett stjärnfall och Bobinack. 

Till metoden att föra fram berättelsen på bredden tycks ett typiserat persongalleri också 

höra: ”Var och en av förgrundsgestalterna följer en medveten eller omedveten idé, vilken 

hos honom eller henne liksom hos många av Dostojevskijs figurer sluter sig kring 

figuren…”.18 Sådana drag i berättelsen om Herr Clerk kan spåras i den idealiserade 

Martin, Ivars lillebror, liksom i några av de schablonartade kvinnoporträtten. 

I Gides Falskmyntarna liksom i Prousts A la recherche du temps perdu möter Johnson 

också en författare som träder fram i sin text och kommenterar den, ett grepp som 

Johnson snart skall ta efter. Entusiastiskt meddelar han Ny Tids läsare 14/10: 

– på nästan samma sätt har Gide analyserat sin roman Falskmyntarna. Han delger 
läsaren sin egen tvekan inför den eller den karaktären, den eller den figurens värde och i 
ett kapitel (VII, andra avdelningen) lämnar Gide alla sina personer, till och med Edouard, 
och framträder i eget namn... 19  
 

Till källorna måste också den renaste, klaraste och mest ursprungliga räknas. Johnson 

har i flera sammanhang berättat om en resa till Cap Breton vintern 192620 och den 

betydelse den fick för det fortsatta skrivandet, en betydelse som han sammanlänkar med 

Odysseusgestalten: ”En dag tänkte jag: Här har Odysseus varit. Eller i varje fall Homeros. 

Tanken blev sittande kvar i åtskilliga år”(SFK 253). Bekantskapen är gammal; i sista 

stycket av tredje delen av den självbiografiska romanserien om Olof Persson Se dig inte 

om berättas om Olof i biografens maskinrum: 

... när han sett till att ljuset var fint och rent reglade han dörren och tog fram boken. 
Han hade den liggande under en packe program i spolrummet. Det var förbjudet att läsa 
här. 

                                                
17 André Gide, Falskmyntarna, Uddevalla 1962, s. 159. 
18 Ny Tid 9/9 1927. 
19 I en tidigare artikel, 1/4 1927, är entusiasmen kanske ännu större inför Miguel de Unamonos Niebia 

(Dimma), där författaren handfast ingriper i skeendet. Johnsons slutsats; ”Den värld vi leva i är som vi 

skapa den. Jag är emedan jag tänker; mitt lidande finns emedan jag känner det; om en annan hade mitt 

lidande vore han mig; när författaren lägger sin sorg eller sin glädje i någon av sina personager blir han 

identisk med denna personage; den blir levande och går ut i livet”. 
20 Samtliga representationer/aspekter av Johnson i den självbografiska romanen Tidens gång; såväl 

Yngve, Greger och Constance Garans som Olle Oper besökte Port Henri–Quatre, (Cap Breton) ”en liten 

stad i Biscayabukten”, januari 1926. ”Han påstod sedan att det var då han riktigt upptäckte att dikten, också 

hans eget trevande in mot roman och berättelsevärlden, var en form av liv, tillhörde livet”, erinrar sig 

berättaren Yngve Garans senare (TG 172). 
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Det var Odyssén av Homeros.21 
 

Odyssén betydde mycket för Johnson, när han tiden efter brodern Tores död, sökte tröst 

och förklaring. ”Jag slog upp böcker och slog igen dem – till dess jag återkom till 

Homeros, där  stannade jag och där  fann jag en smula frid”.22 På samma sätt vänder sig 

Herr Clerk till Homeros när verkligheten blir för svår och han åter vill vara”... en ung 

herre från Olympen, en yngling som befolkade sin hjärna med sagohjältarna och i tysthet, 

för sig själv, i sin själ viskade de stora orden. Han hade också drömt om Ithaka,..” (HC 

179). 

Hos Homeros finns också Olympen, ett ursprungligt Himmelrik som liknar Herr 

Clerks, och bägge himlarna bebos av förmänskligade och grälande gudar och budbärare. 

Odysséen bekräftar samtidigt André Gides Falskmyntarna genom att liksom den vara en 

berättelse och en återberättelse, där berättaren skrivit in såväl sig själv som läsaren. 

 

 

Utvecklingen av manuskriptet 

Konstruktionen med två berättelseplan som står i en dialogisk relation till varandra skulle 

senare bli ett typiskt johnsonskt stilgrepp. Den delvis självbiografiska Romantisk 

berättelse (1953) blev den första romanen att berättas i flera tidsplan och ur olika 

berättarperspektiv. Romantisk berättelse följdes av den likartade Tidens gång (1955) och 

därefter är Johnsons romaner alltid skiktade i flera berättelseplan. Herr Clerk var ett tidigt 

försök, men Johnson tycks ha tvekat om resultatet. Tvivlande om förläggarnas mod, 

kanske osäker på läsarnas beredskap för en experimentell roman, möjligen också på 

estetiska grunder, valde han att redigera manuskriptet innan han skickade det till 

Bonniers. Manusets utveckling fram till publiceringen av Minnas framgår av Örjan 

Lindbergers detaljerade redogörelse i Kommentarer och ordförklaringar, ett efterord till 

Svenska Akademins restaurerade utgåva av Herr Clerk, vår mästare 1998. 

Manuskriptet skulle rådbråkas en hel del innan det i en förkortad version kom i trycket 

första gången under senhösten 1928. I sin fullständiga version från maj 1928 skulle det 

inte publiceras förrän 70 år senare. 

Johnson beskriver det ursprungliga projektet i Spår förbi Kolonos: 

                                                
21 I själva verket var det, enligt Birgit Munkhammar i Mazzarellas Myt och verklighet s. 29, 

Bambiblioteket Sagas Trojanska Kriget, en utgåva av forngrekiska guda– och hjältesagor. En liten poäng i 

detta är illustrationen av självbiografins tillrättalagda jag; Johnson gör sig till en tydligare och tidigare 

autodidakt 
22 Brev till R Värnlund 17 dec 1928, återgivet i Mazzarella, s.32–33. 
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Boken hette Herr Clerk, vår mästare. En del av berättelsens händelser tänktes 
försiggå i en liten stad i Sverige och speglade ungdomsspänning, oro inför livet, osäkerhet 
inför livets vägar och lust att fly långt bort. Andra delar var förlagda till Himmelens land, 
Himmelrik. När författaren skickade manuskriptet till förläggaren tog han bort Himmelrik 
i den antagligen berättigade tron, att en dylik himmel inte skulle uppskattas.(SFK 8) 

 

Den första versionen av Herr Clerk, vår mästare, en gruppering, omfattade närmare 

400 sidor i 36 kapitel.23 Manuset bearbetades under juni och de kapitel som spelade i 

Himmelrik plockades bort; ett par av dem sändes direkt till dagstidningar som noveller. 

På Himmelrikets kommandobrygga publicerades i Social–Demokraten 10 juni, 1928 och 

Skepparhistoria i Stockholmstidningen 15 juli.  

Det förtätade manuskriptet, den version Johnson bestämde sig för att publicera, den 

roman han ville se i tryck, omfattade efter strykningar och sammanslagningar 28 kapitel 

och skickades till Bonniers 21 juni 1928.  

Den kom aldrig att bli utgiven. Bonniers avvisade manuset med eftertryck och krävde 

stora omarbetningar för att överhuvudtaget överväga en utgivning. Brevväxlingen finns 

bevarad i Bonniers arkiv och är en ledsam läsning. Det var märkligt nog bland annat just 

figuren Herr Clerk som inte föll förläggarna i smaken, utan förvisades till ett andra plan ”i 

vilket ni saklöst kunna ställa honom, då ni icke lyckats få upp något det minsta intresse 

för denne herre”.24 Eftersom bibliotekarien är en av centralgestalterna, den som också gett 

romanen dess namn, blev situationen svår för Johnson. Förhandlingarna fördes i en snabb 

brevväxling mellan St Leu–la–Foret och Stockholm under augusti 1928. Johnson 

försvarade sin text och ansåg sig inte ha tid eller möjlighet att omarbeta manuskriptet 

enligt förläggarens önskemål. Han var nygift och nybliven far, hade en familj att försörja 

och kunde inte lägga ner mer tid på romanen. 

Det blev som Bonniers krävde. Johnson drevs tillbaka av ”ytterligare villkor”25 för 

utgivningen och tvingades att retirera kapitel för kapitel. Den 24 augusti var processen 

avslutad och när Herr Clerk inte längre var tydlig som betydelsebärande gestalt föreslog 

Johnson en ny titel; Minnas. I Tidens gång finns noteringen: 

24 aug 
Nu är det gjort. Huvudfiguren i min roman ser ömklig ut. Jag mådde inte bra av att se 
gubben så medtagen, och att skicka manus var som att skicka iväg ett lik. Huvudidéerna i 
boken äro nu snöpligt mördade och gudarna vete om jag nånsin får mage att utan stor sorg 
komma tillbaka till dem. Det som återstår av boken är en ganska vanlig historia. (TG 299) 

 

                                                
23 Örjan Lindbergers efterord i Akademiutgåvan av Herr Clerk, vår mästare, Lund 1998, s. 339f. 
24 Brev från K.O. Bonnier 11/8 1928. 
25 Formuleringsexempel ur brev 17 augusti. 
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Minnas utkom till jul 1928 och fick ett respektfullt mottagande även om 

romanens mörka sidor tycks ha stört många av kritikerna. Den 26/11 skrev Herbert 

Grevenius i Stockholms Dagblad: ”Men det är en kväljande idyll, där människan som 

söker fotfäste långsamt sjunker ner i slammet. Såsom Eyvind Johnson skildrar småstaden 

är den en stad i mörker”. Melker Johansson i Ny Tid 17/12 identifierar ett inflytande från 

Bergson: ”Man kan mycket väl fatta hela boken som en kommentar till den franske 

filosofens teori om det förflutna, som fortsätter in i nuet, ’det levande förflutna’”.  

År 1950 kom en nyutgåva av Minnas ut på Folket i Bilds förlag. I ett företal berättar 

Johnson något om tillkomsthistorien och mottagandet: 

Den är som läsaren märker ett försök att skildra ungdomsstämning, ungdomsspänning, 
oro inför livet, osäkerheten och lusten att fly långt bort. – – – Att en tidig läsning av 
Sigmund Freud och Marcel Proust har påverkat utformningen av boken är högst troligt. 
De och annan litteratur. Och tillvaron.26 
 

Han erinrar sig kritiker som kanske funnit romanen mörk och önskat sig en ljusare 

historia: ”Men unga böcker skriver sig själv utan att låta sig behärskas av unga, 

tveksamma (och olyckliga) författare”(M 5). 

En tredje utgåva blev aktuell ett decennium senare, våren 1961, när Bonniers tog 

kontakt med Johnson och föreslog en ny utgivning av Minnas: 

– Vi tänker ge ut Minnas. 
– Den är redan utgiven, jag har begravt den. 
– Vi tänker föreslå dig att ge ut den fullständiga, med kapitlen som du tog bort. 
– De är borttagna. 
– Vi tänker föreslå dig att ge ut Herr Clerk, vår mästare (SFK 12). 
 

När Johnson fick telefonsamtalet från sin förläggare var han på väg till Grekland för 

första gången och skulle avresa nästa dag. Han lovade att överväga förslaget, men 

beslutade sig snart för att avböja: ”Här på flygflatan mellan Lund och Malmö känns det 

omöjligare. Svårigheten är att placera det förflutnas mönster i det förflutnas mönster när 

man inte är där mera” (SFK 32). 

Resultatet blev inte den nya och kompletta utgåvan av Herr Clerk, vår mästare, som 

Bonniers beställt. Johnson bestämde sig för att avböja erbjudandet, han ville inte ge ut den 

ursprungliga romanen med sina himmelskapitel, utan valde istället att skriva Spår förbi 

Kolonos. Det är en reseberättelse från Grekland, som också är en minnesbok om Minnas 

med himmelskapitlen invävda i berättelsen om Grekland tillsammans med minnesbilder 

från barndomen och 20–talets Paris, med återblickar på det tidiga författarskapet och tiden 

med herr Clerk. Spår förbi Kolonos kommer därför, i egenskap av kommentar till det 

                                                
26 Eyvind Johnson, Minnas, Fib–utgåvan, Stockholm 1950, (M), s. 5. 
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gamla projektet, att tillhöra romanen om Herr Clerk och behandlar inte bara 

Johnsons dröm om den goda antiken, utan också herr Clerks. 

Långt senare, 70 år efter Minnas, på initiativ av Svenska Akademin och med ett förord 

av ledamoten Ulf Linde, kom Herr Clerk, vår mästare slutligen ut. Här finns, efter en 

noggrann restaurering av Örjan Lindberger, hela det material som låg på Johnsons 

skrivbord i mars 1928. Med denna utgåva av hela materialet blev också den egentliga 

romanen om Herr Clerk tillgänglig. Den roman som Johnson 1928 skickade till förlaget är 

inskriven, som en del av akademins utgåva och kan läsas med hjälp av Lindbergers 

kartläggning av faserna i manusbearbetningen och därmed kan de tre versionerna – den av 

Bonniers stympade, Johnsons avsedda och Lindbergers rekonstruktion – jämföras. 

Det Johnson kallat ”Minnesboken” sjönk aldrig riktigt undan utan skulle återkomma i 

andra skepnader och flätas in i hela det fortsatta författarskapet. Det är i Minnas Johnson 

första gången i en text stannar upp inför Odysseusmyten och begrundar den saknade 

sonen och den förlorade oskyldigheten (HC 179), teman som skulle utvecklas i 

Strändernas svall.  

I de strukna himmelskapitlen styrs universum av sjömansängeln och berättaren 

Augustsson:  

Det var melankoliskt att ta avsked från Augustsson och han levde kvar i minnet så pass att 
han tog sig tillbaka till mig och in i mina böcker: det finns mycket av honom i den långa 
berättelsen om Johannes Krilon (M 6). 
 

”Minnesboken” är på olika sätt närvarande också i Johnsons självbiografiska texter. 

Den som följetong publicerade Nittonhundrasjutton är en historia som i mycket erinrar 

om Minnas och liksom Romanen om Olof (1934 – 37) berättar om ungdomsåren i 

Norrbotten, tider och miljöer som också är Ivar Berrs och Herr Clerks. Och i de 

självbiografiska romanerna Romantisk berättelse (1953) och Tidens gång (1955) om tiden 

i Paris finns berättelsen om ”minnesbokens” tillkomst, breven och kommentarerna till 

skrivprocessen. 

Med sina genom åren olika utgåvor och varianter, från Minnas över Spår förbi Kolonos 

till akademiutgåvan av Herr Clerk, vår mästare tillsammans och med kommentarerna och 

parallellerna, de återkommande referenserna i Johnsons självbiografiska romaner, särskilt 

Tidens gång, så blir Herr Clerk, vår mästare i sig en del av detta självbiografiska arbete. 

 

 

Något om de tre versionerna 

Romanen om herr Clerk kan mot denna bakgrund sägas föreligga i tre olika versioner. Det 

är dels den fullständiga versionen, det ursprungliga manuskriptet som Svenska Akademin 
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till slut gav ut 1998, dels den förkortade Minnas som Bonniers gav ut 1928 och 

dels det bearbetade manuset utan himmelskapitel som Johnson sände till förläggaren, men 

som aldrig blev utgivet. 

När man jämför de tre versionerna kan det till förstone förefalla som om den största 

skillnaden borde vara mellan det ursprungliga manuskriptet med alla sina himmelskapitel 

– det som sedermera blev akademiutgåvan – och det manus utan dessa kapitel som 

Johnson sände till förlaget 1928, ett manus som fått en annan och enklare struktur, blivit 

kortare och mer koncentrerat. 

Inför fortsättningen kan det finnas anledning att försöka tydliggöra himmelskapitlens 

betydelse i romanen och försöka förstå Johnsons överväganden, det val han gjorde, när 

han förenklade manuskriptet. 

”Det fanns sorg i den, och jag behövde en gestalt som lättade upp det hela”(SFK 298), 

skriver Johnson senare om sjömansängeln och berättaren Augustsson som står vid Guds 

sida i Himmelrikets maskinhytt. Konstruktionen kommer att bli karaktäristisk för Johnson 

som i sina texter, särskilt de som kommer nära smärtan i hans eget liv, undviker det 

känslosamma: 

– Jag bekämpar sentimentalitet, sade han. För att göra det måste man gå ner i den ett 
tag, det är som att rensa kloaker om man inte har nåra slags maskiner som är fina. Annars 
måste du ösa opp’et hink för hink. – – – Jag säjer inte det här för att du skall tycka synd 
om mamma, om oss, om en barndom som är borta nu och inte behöver något 
tyckasyndomprat. Det är efterbeklagandet jag vill åt. Det är ett gift.(RB 341) 

 

Så utrycker sig ett av Johnsons alter egon, Olle Oper, i ett samtal med Yngve Garans 

om sin barndom i Romantisk berättelse. Det är med intellektet Johnson vill möta sin 

läsare, inte känslosamt. Metafiktion liksom konstruktioner med flera berättelse– och 

berättarplan blir därvid viktiga verktyg, liksom också inslag av sagor, drömmar och 

fantasterier. Så främmandegörs den verklighet, den sanning, han vill berätta.27 

Sjömansängeln Augustsson och den lika abdikerade som sömnige Herren i Himmelrik 

förtar sorgen, gör smärtan lite löjligare och därmed möjlig att berätta. 

Det är Augustsson som berättar om de två bröderna Erik och Bertil, ”som helt små 

mistat sina föräldrar och levt hos andra, främmande människor” (HC 231). Den äldre 

skriver och vill bli författare och den yngre tecknar. De drömmer om framgångar och 

återseende när de ger sig ut i världen i olika riktningar, men lillebror dör ensam i lungsot 

och de återses aldrig. 

                                                
27 I min C–uppsats, Om Eyvind Johnsons Stad i Ljus, LTU, litt–vet. C, vt 04, har jag försökt visa hur 

Johnson utvecklar främmandegörande tekniker i Stad i Ljus, den roman som föregår Herr Clerk. 
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Det är en historia som ligger mycket nära Johnsons egen. Hans bror Tore som 

rest ut till Amerika och drömt om att gå i konstskola avled i lungsot i december. Johnson 

fick beskedet mitt i arbetet med Clerkromanen strax före julen 1927. 

Förlusten av en yngre bror återkommer som motiv i den del av romanen som utspelar 

sig i den norrländska småstaden när Martin Berr, Ivars lillebror mördas av pederasten 

Galén. De berättelser som Augustsson har hört i jordelivet och återberättar för Gud 

handlar om samma omöjliga kärlekar, samma svek och förluster. Berättelserna i 

Himmelrik är paralleller till de jordiska, men iscensättningen med änglar i universums 

styrhytt och en Herre som somnar ifrån alltihop tunnar ut känslosamheten, ”lättar upp det 

hela”. 

På liknande sätt blir sjömansängeln och seriemördaren Augustssons självbiografiska 

berättelse om kärlek och övergivenhet, om kvinnohat och hämnd en spegelbild av Ivars 

förhållande till Berit, hans besatthet och besvikelse. Seriemordens groteskerier urholkar 

känslosamheten och främmandegör den förtvivlade stämningen. 

Berättartekniken kan erinra om den som Johnson skulle utveckla i sina självbiografiska 

romaner, särskilt sagorna i Romanen om Olof. Det svåraste berättas inte inifrån, utan från 

sidan, i kulisserna. 

Himmelskapitlen med kraftlösa och ointresserade gudar tydliggör människans situation 

som utlämnad åt sig själv, men kapitlen har också en funktion som en berättelse om 

berättandet; ängeln Augustsson är inte bara massmördare utan också författare:  

Jag skrev en bok. Det var en bra bok, därför den handlade om mig själv. Den var sann. 
(HC 39)  

 
Så uttrycker författaren en ambition; det är sanningen som skall fångas och den är 

författarens, när den handlar om honom själv. Augustsson berättar om flera böcker om 

kärlek och om älskarinnan som han kunde skaffa för honoraret, men en dag sa man: 

”Augustsson är slut. Det märks – han börjar bli så originell”. Man anar Johnsons 

kommentar till det pågående arbetet, ett förbehåll för den planerade romanen och ett 

motiv för förenklingen. (HC 40) 

De bortplockade kapitlen om Himmelrik borde betyda en radikal omarbetning och 

innebära en annan roman, något helt annat än författaren ursprungligen tänkt sig, men så 

behöver det inte vara. Reduktionen av manuskriptet kan också ha varit en medveten 

estetisk bearbetning, en rimlig förenkling och förtätning av projektet. 

Eftersom himmelskapitlen ofta fungerar som en spegling, en dubblering, av skeendena 

på Jorden förändras i princip inget när de tas bort, särskilt som en dubblering redan är 

inbyggd i den del som utspelar sig på jorden; Herr Clerks kärlekshistoria återtas till 
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exempel i Ivars. De flesta av de funktioner som de borttagna kapitlen 

hade, finns kvar i berättelsen; Herr Clerk spelar samma roll som vår herre, en trött 

iakttagare, som kanske skulle vilja ställa saker tillrätta, men som ingenting förmår. När 

allt är över vandrar herr Clerk fortfarande sin runda i staden. Han hälsar på suputen 

Johanssons änka, kanske i hopp om att få läsa något nytt brev från sin son Ivar, och han 

möter en rund och präktig Birgit. Hon är gift och har två barn;  

men man påstår också att den äldsta pojken, som nu är fyra år, inte är sin fars son utan en 
annans, en mörk och vacker karls, som var på besök för några år sedan och för vars skull 
Birgit grät mycket (HC 336). 

 
Tidpunkten sammanfaller med den unge författaren Eskil Grunds besök i staden. 

Birgits oäkta son kan därmed ses som en upprepning av Herr Clerks och Tonys son. 

Romanen, berättelsen på jorden, blir liksom berättelserna i himmelrik, återupprepande, 

cyklisk. Den slutar på samma fotbollsplan där den började och med samma bortväljande. 

Passionerna är repriser liksom sveken, ingenting har egentligen hänt.  

Vår Herre finns kvar i romanen, också utan Himmelrikskapitlen; det är herr Clerk, som 

inget förmår och vid hans sida styr inte författarängeln Augustsson, utan herr Clerks 

adept, den unge Eskil Grund, romanens återberättare och med honom det 

berättarmedvetna tonfallet. 

Så långt kan man tänka sig att valet att utesluta himmelskapitlen var en medveten 

estetisk bedömning; det blev bättre så.28 Historierna i de två planen liknar, nästan 

dubblerar, varandra och hela strukturen, alla delelement, tycks finnas kvar i den kortare 

versionen, som blivit skarpare och tydligare genom himmelrikets avskaffande.29 

Minnas, den version som publicerades efter förlagets ytterligare nerskärningar, är 

däremot en annan och tunnare roman. Herr Clerk har fått mindre utrymme, hans 

kärlekshistoria med Antonia Berr blir aldrig förklarad och förhållandet till Ivar är oklart. 

Drifterna har reducerats och det onämnbara förblir utan namn. Författaren Eskil Grund 

har försvunnit ut ur historien och med honom försvinner också det för Johnson 

karakteristiska metaperspektivet, berättargreppet med författaren inskriven i och 

kommenterande sin historia. 

Vid sidan av de tre versionerna av ”Clerkromanen” finns i någon mening också en 

fjärde i Spår förbi Kolonos, som förutom berättelserna om Greklandsresan och antiken 

                                                
28 Tanken bekräftas möjligen av att Johnson avstod från att utge hela manuset, när tillfället bjöds i och 

med Bonniers förslag 1961. 
29 Det är egentligen denna opublicerade roman som är detta arbetes objekt, även om den bara finns som 

en läsanvisning i akademins kompletta utgåva. 
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innehåller kommentarer till romanen om herr Clerk, men också delar av det 

utelämnade materialet, de kapitel som Johnson behöll i St Leu–la–foret, när han skickade 

sitt manuskript till förlaget. Några av kapitlen från ”Clerkromanen” har flyttats in nästan 

helt oförändrade i Greklandsboken, andra har utvidgats och blivit innehållsrikare och 

några är nyskrivna, eller har tillkommit i mellantiden. 

Denna uppsats har hela detta material som sitt objekt, med Svenska Akademins utgåva 

som viktigaste referens. I den finns kärnmaterialet och i den är såväl Minnas som det 

manus som Johnson ville se utgivet, inskrivna, och det är från den utgåvan citat har 

hämtats; den är källan. 

 

 

III. Berättarteknik 

– sanning och metafiktion 

Vid ett tillfälle i romanen när bokskåpen står öppna presenterar Herr Clerk den tidigare 

eleven Eskil Grund för Martin (HC 93). Eskils levnadshistoria erinrar om Johnsons egen; 

han är en bildningstörstande ung arbetare som fått lektioner av Herr Clerk och sedan givit 

sig ut i världen, blivit korrespondent och sedan författare. 

Eskil Grund läste som en barbar, som äter för att bli mätt och inte för att njuta fruktens 
sötma; och jag tror han blev mätt. Eller kanske inte, men han fick förakt för så mycket 
man inte bör förakta. (HC 95) 

 
I den bildningshungern påminner Eskil Grund samtidigt om en av Johnsons tidigare 

figurer, Yngve Björk, snickarprofessorn Tantalus, som i Johnsons första bok, 

novellsamlingen De fyra främlingarna, mobbas av småstadens borgare för sin läshungers 

skull. 

När Birgit Erlandsson längre in i romanen besöker Herr Clerk på hans bibliotek 

berättar han för henne om sin adept Eskil Grund, en ung man som härstammar från staden 

och som har haft trista erfarenheter av kärleken, vilket får Birgits intresse att vakna: ”… 

verkligen intressant om man kunde få bli bekant med en författare”. Hon öppnar boken 

och läser dedikationen till herr Clerk och titelbladet: 

Gula Febern 
Dikter 
Tillägnade minnet av sjömannen Sebastian Augustsson 
Livsdyrkare, Mördare, Avrättad. (HC 165) 
 

Titeldikten handlar om den trolösa Marias svek och den övergivne sjömannen 

Sebastian Augustssons hämnd; så vävs de ihop, berättelserna i berättelsen, berättelserna 
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om de övergivna och hatiska; om Herr Clerk och sjömansängeln, om Ivar Berr 

och Eskil Grund, och nu också Sebastian, åter sjöman och mördare. 

Eskil Grunds funktion i berättelsen blir tydlig i slutet av romanen, när allt är över. Ivar 

Berr skall lämna staden och herr Clerk skiljs från honom med en vädjan om att han skall 

komma upp till honom och prata, ta emot hans vänskap och hjälp, innan han ger sig iväg 

och Ivar lovar att komma. ”– Någon gång, sade han”. Och i nästa stycke – efter en 

försvunnen, av Lindberger rekonstruerad övergång – väntar någon på Herr Clerk i hans 

skumma rum, när han kommer hem. Det är dock inte Ivar, utan Eskil. ”– Jag har rest hit 

upp för att doktorn bett mig komma” (HC 315). Herr Clerk har kallat på honom för att 

han vill berätta sin historia för honom, ”tala om hela sanningen, hur den än kan vara”. 

Berättelsen blir den bok vi just har läst. 

Den glidande – egentligen okända övergången – från Ivars löfte att besöka Herr Clerk 

till Eskils närvaro i rummet, möjliggör en läsart som antyder likhet; en identitet, i vart fall 

en parallellitet mellan sonen/adepten Ivar/Martin och adepten/författaren Eskil. Likheten 

förstärker det cykliska i romanen, omtagningarna och återupprepningarna. Herr Clerk 

överlämnar sin historia till Eskil Grund och tänker: ”Nu har han fått sitt material” (HC 

327). 

De flesta av Johnsons romaner handlar, vid sidan om övriga motiv, också om sin 

tillblivelse, om själva skrivprocessen och studier av författarskapet har ofta kommit att 

handla mer om hans sätt att berätta än om vad han berättar.30 

Bo G Janssons avhandling Självironi, självbespegling och självreflexion: den 

metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning, Uppsala 1990, är den mest 

genomgripande studien av metafiktionen hos Johsons texter. Jansson vill visa hur 

”uppfattningen av Johnsons berättarkonst, så snart man på ett mer systematiskt sätt för in 

författarens metafiktiva tekniker i blickfältet, förändras högst avsevärt”.31 Romanerna 

tycks för Jansson mindre vara berättelser om verkligheten än berättelser om berättelser. 

Det är själva berättandets förutsättning, skillnaden mellan fiktion och verklighet, som 

tematiseras i Johnsons författarskap. 
                                                

30 Monica Setterwalls avhandling The Unwritten Story: A Study of Meta–Form in Three of Eyvind 

Johnson's Novels (1979) betonar metadraget genom en analys av olika berättarröster. Stig Bäckmans Den 

tidlösa Historien (1975) tangerar metafiktionaliteten genom att hävda att Livsdagen lång inte främst är en 

historisk roman, utan en roman om historia och historiskt berättande. Merete Mazzarella uppehåller sig vid 

återberättarens roll i Myt och verklighet (1981) som avhandlar Strändernas svall. Torsten Pettersson 

undersöker Johnsons kunskapssyn i Att söka sanningen: en grundprincip i Eyvind Johnsons författarskap 

(1986) och intresserar sig särskilt för de självbiografiska metaromanerna om Paristiden. 
31 Janson, s.37. 



 

 

19 

Ett annat och mot Jansson polemiskt förhållningssätt till metafiktionen hos 

Johnson kommer till uttryck i Leif Dahlbergs avhandling Tre romantiska berättelser.32 

Med utgångspunkt från Johnsons uppsats Om verkligheten i en roman33 – en kommentar 

till Romanen om Olof – sätter Dahlberg i stället det metafiktiva berättandet och 

variationerna i berättarmodus i samband med de av Johnson uttryckta svårigheterna att 

skriva självbiografi. Den del av Dahlbergs avhandling som behandlar Johnson studerar de 

självbiografiska romanerna Romantisk berättelse och Tidens gång, som bägge 

karaktäriseras av en komplicerad struktur med olika tidsplan, flera berättarröster och –

modus. Dahlberg menar att dessa tekniker, varav metafiktionaliteten är en, gör den 

självbiografiska texten sannare och ärligare genom att den, samtidigt med berättandet, 

uppmärksammar läsaren på självbiografins oöverstigliga hinder i minnets förändringar 

och selektivitet, i personernas utveckling och tidens gång. Romantisk berättelse är ”en 

berättelse som definieras av motsägelsen i att samtidigt vara självbiografisk och fiktionell. 

Men till skillnad från Romanen om Olof är, [– – –] denna motsättning inskriven i 

Romantisk berättelse och Tidens gång. Den senare romansviten är därför i denna mening 

en mer sann framställning av verkligheten”.34 

Jansson tenderar att i Johnsons berättarteknik läsa in en solipsistisk misstro mot 

verkligheten – allt är en berättelse – medan Dahlberg ser samma teknik som en metod att i 

någon mening närma sig och fånga verkligheten, att bli sann. 

Man behöver kanske inte ta fasta på den akademiskt polemiska skillnaden mellan de 

två tolkningarna av berättarens starka närvaro i Johnsons texter. Tillsammans säger de 

bägge något väsentligt om författarskapet, något om Johnsons paradox att, i 

Schopenhauers anda, tänka sig livet som en dröm, alltså en berättelse, och samtidigt se 

livet som en källa till sanning, alltså en verklighet. 

När författaren – i en text som öppnats för en självbiografisk läsning – på samma gång 

berättar om sig själv och är sig själv, är författaren, försöker han inte bara återge en 

förmodad sanning, utan skapar den också. Den synliggjorde berättaren gestaltar en 

erfarenhet och kommer därmed i sin berättelse att också forma en sanning om berättaren i 

berättandets stund, att i någon mening skapa honom.  

                                                
32 Leif Dahlberg, Tre romantiska berättelser, studier i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens 

gång, Lars Gustafssons Poeten Brumbergs sista dagar och död och Sven Delblancs Kastrater, 

Stockholm/Stehag 1999. 
33 Eyvind Johnson, ”Om verkligheten i en roman”, Personligt, politiskt, poetiskt, Kristianstad 1992, 

uppsatsen ursprungligen publicerad i Vintergatan 1937 
34 Dahlberg, s. 120. 
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Hur Johnson blir sin egen författare skall jag försöka resonera vidare om i de 

avsnitt som handlar om Eyvind Johnson och det självbiografiska berättandet. 

 

 

Sanningen 

Det är en uttalad ambition i Johnsons författarskap, att vara sann. Genom hela 

författarskapet, i såväl romaner som tidningsartiklar och föredrag, pågår en diskussion om 

berättandets förutsättningar. I en tidig artikel skriver han att det är författarens uppgift att 

berätta sanningen, ”framlägga mänskliga dokument”35, samtidigt ger han ofta uttryck åt 

svårigheten att fånga och återge den sanna verkligheten. I sista kapitlen i Spår förbi 

Kolonos återkommer Johnson till funderingar om resan, om berättelsen och sanningen: 

”Vi kan sällan berätta något med full sanning, vår blick saknar vidden och djupet” (SFK 

311). Därtill kommer subjektiviteten, omöjligheten att tränga utanför det egna 

perspektivet: 

Den så kallade realisten tittar på klockan och sedan i almanackan och sedan i spegeln och 
säger: Här är jag, mitt i nuet och verkligheten, nu berättar jag för er om den verkliga 
verkligheten som den är. Vet han det? Finns det någon som vet världens eller byns 
verklighet just nu? Blir det inte snarare en berättelse om vad berättaren tror vara nuet och 
verkligheten, alltså en berättelse om berättaren själv – liksom de flesta 
berättelser.(SFK311) 

 
Johnson själv ger sin version av problemet i Tidens gång, när Olle Oper, en av den 

självbiografiska romanens Johnson–representationer vandrar runt på världsutställningen 

och funderar på tidens gång: 

Och en annan tanke i det inre och yttre strålkastarljuset: Det är mina romaner som är 
verkliga, de är verklighet. Det är jag själv och det kring mej som är roman och sånt. (TG 
113)  

 
När Johnson tematiserar förhållandet mellan dikt och verklighet, betyder det inte att 

han ifrågasätter verklighetens existens, att enbart berättelsen finns. Han låter de oförenliga 

storheterna byta plats och ifrågasätter i stället diktens existens. Förhållandet mellan konst 

och liv blir för Johnson inte dikotomiskt utan dualistiskt, de utesluter inte, utan förutsätter 

varandra, är aspekter av samma sak. 

När Ulf Linde skulle tala om Eyvind Johnsons författarskap, ”så enhetligt genom sitt 

allvar och så svåröverskådligt genom sina ironier”36, sökte han en punkt i författarskapet 

från vilken han skulle kunna visa ett mönster och belysa hela det omfångsrika verket. 

                                                
35 Fronten nr 2,15/4,1931. 
36 Ulf Linde, Eyvind Johnson, Stockholm 1977, s. 5. 
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Han finner punkten i den första av de tre artiklarna om ny fransk litteratur, 

”jästämnet i all modern litteratur”, som Johnson publicerade i NSD sommaren 1926 och 

som bland annat introducerade Prousts stora roman genom att presentera den unge 

litteraturkritikern Leon Pierre Quints bok Marcel Proust, Sa Vie, Son Oeuvre. I sin artikel 

nämner Johnson också två portalfigurer för ett nytt tidevarv: ”Freuds undersökningar av 

människans drömmar visavi hennes liv, medvetandet, undermedvetandet etc. etc., har 

öppnat nya fält för såväl psykologin i allmänhet, som för den rena skönlitteraturen. – – – 

Henri Bergsons undersökningar eller rättare teorier (rörande minnet, intuitionen) ha 

ävenledes (och före Freud) i sin mån rubbat de gamla cirklarna”.37 

Freud och Bergson – bägge uttalade referenser för ”Minnesboken” och representerade i 

Johnsons bibliotek vid tiden – utforskar två fält, utsträckta i vitt skilda riktningar, men 

Linde söker och finner en fläck som täcks av båda fälten, det gemensamma i dualismen, 

där Freud talar om primär– och sekundärprocesser och Bergson om intuition och 

intelligens. Den sekundära processen, det medvetna tänkandet, som liknar Bergsons 

intelligens, berättar om verkligheten och rummet, där språkets och logikens lagar gäller, 

där då aldrig blir nu; det är den sociala, den kollektiva tidens dimension och historiens, 

medan primärprocessen är individens och samtidighetens, drömmarnas och drifternas 

dimension, där  förfluten, närvarande och kommande tid flyter samman i en enda ström, 

medvetandet ”– ett bevarande, en anhopning av det förflutna i det närvarande”.38 

Begreppsparet blir för Linde en bild av hur Johnson väljer att skildra världen genom att 

översätta sekundärprocessens mål med primärprocessens. 

Så kan, för Eyvind Johnson, berättandet bli en metod att nå fram till sanningen, men då 
just den intuitiva sanning som Bergson talat om – den då det förflutna i ett slag utsänder 
nuets påträngande ljus: Nu – var det 1914!39  

 
Det är mot den bakgrunden man kan förstå Johnsons experiment med romanformen, de 

sönderbrutna kronologierna och de varierande och självbespeglande synvinklarna.  

”Det är om honom själv hans böcker egentligen handlar”, fortsätter Linde sitt 

inträdestal: 

– Men vem är han?... Svaret måste bli: en som skrivit sig fram till sig själv, en som 
polerat upp en yta av ord tills den blivit så blank att han till sist sett sitt eget ansikte 
speglat i den, som det varit, som det är.40 

 

                                                
37 Johnson, NSD 28/6 1926. 
38 Henri Bergson, Filosofin och livet, Stockholm 1912, s. 14. 
39 Ibid., .s. 9. 
40 Linde, s. 17. 
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Författaren lutar sig in över sin text och ser sig själv, tänker; det är där jag är. 

Det självbespeglande draget, författaren i sin text, blir med Lindes formulering textens 

skapande av ett själv; författaren blir verkets, berättaren sin berättelses, en alkemi som 

kanske också kan återföras till dualismen hos den franske filosofen.  

För Bergson är språket det materiella förverkligandet av dikten och tillhör därmed 

intelligensens fält, den som sönderdelar, sorterar och mäter i ord: ”En tanke blir inte 

riktigt klar och precis, om den inte uppdelas i ord”41, skriver Bergson och menar att 

tanken inte existerar förrän den är inordnad i språket. Det är diktarens möda, att med 

orden skapa tanken, en ansträngning som Bergson liknar vid en dialektisk kamp mellan 

tanke och ordens materia, mellan medvetande och text, intuition och intelligens, ett 

”kraftgrepp” för att nå den djupare glädje som finns i kunskap och konst. På samma sätt 

föreställer sig Bergson människans liv som en skapelse av ”jaget genom jaget själv, 

personlighetens fortsatta riktande med element, som den icke hämtar utifrån, men får att 

springa upp ur sitt eget inre”.42 

Så kan, menar Bergson, en klar och särskild personlighet utvecklas genom ett 

”kraftgrepp” av självskapelse (auto–creation), ett medvetande som samtidigt är skapelse 

och val, men också det minne som hyser och bevarar det förflutna och låter människan 

”slå ut nästan fritt, sålunda utspelande sig själv i verkliga personligheter i stånd att minnas 

allt, att vilja allt och att behärska sitt förflutna och sin framtid”.43 

Bergsons hyllning till det mänskliga medvetandets storhet har en religiös dimension 

och syftar egentligen till en spekulation om medvetandets bana hinsides jordelivet. Det 

blir därför en paradox när uttrycken ”vilja” och ”behärska” kan tyckas samklinga inte bara 

med Freud och den ansträngning begreppet sublimering, krafternas positiva riktande, 

innebär, utan också med Friedrich Nietzsche, en annan av Johnsons mästare vid tiden. 

Med autodidaktens rätt kan Johnson blanda samman vad som egentligen är oförenligt 

stoff från Bergson, Freud och Nietzsche till en legering som kan poleras till den speglande 

klarhet som Linde talar om 

Det Bergson kallar auto–creation, det intuitiva förädlandet av personligheten lägger en 

aspekt till metafiktionaliteten hos Johnson vid sidan av de som handlar om verklighetens 

subjektivitet, möjligheterna till sanning och det självreflektiva berättandet; en aspekt som 

handlar om konstruktionen av författaren, av honom själv. 

                                                
41 Bergson, s. 37. 
42 Ibid., s. 40. 
43 Ibid., s. 41. 
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När Johnson i Stad i ljus introducerar metafiktionen i romanen och för in 

författaren i sin och dennes text, börjar han också att skapa sig själv och redan i den 

följande boken, Herr Clerk, vår mästare, låter han titelpersonen Herr Clerk betrakta Eskil 

Grund, romanens författare och tydlige representation av Johnson, och tänka: ”Så ser en 

människa ut som har berättat sig själv” (HC 314). 

Tanken att med sitt verk också skapa sig själv – läxan från Bergson och en avig aspekt 

på metafiktionaliteten – är idag inte märkvärdig utan snarare normal. Det är inte bara 

självklart att bygga image och varumärke, utan kanske till och med nödvändigt för dagens 

och mediavärldens författare och konstnärer. Den medvetenhet man kan ana i Johnsons 

projekt gör honom till en – i alla fall svensk –pionjär44 inom detta fält även om motivet 

för honom på 20–talet knappast var att tillgodose behovet av yta och ytlighet, utan något 

helt annat; att överleva, faktiskt att forma ett livsrum, skapa en författare genom att fläta 

samman det metafiktiva berättandet och det självbiografiska till ett själv. 

Berättelserna omformar erfarenheternas verklighet, ersätter minnena med nya minnen 

som blir en ny sanning.45 När författaren formulerar sig själv, sina minnen och samtidigt 

den som minns och berättar, skapar han sig själv. 

 

 

IV. Det självbiografiska fältet 

– något om Johnson och självbiografin; hur han skriver sig själv 

I Personligt dokument nämner Johnson ungdomsåren i Boden och knyter tiden till en stark 

känsla av vilsenhet. 

Jag lossnade på något sätt i fogarna och det som varit helt blev tusen flisor. Jag sjönk 
ihop, sackade efter, dansade och rullade utför. Jag söp och var i ett par tre meningslösa 
slagsmål.46 

 
Citatet kunde vara en bild av den, liksom Johnson, faderlöse Ivar Berr och dennes 

oroliga ungdomsår, men också av den upproriske Eskil Grund, som lämnar småstaden för 

att resa ut i världen och bli författare. ”Egentligen är Eyvind Johnsons författarskap 

                                                
44 Ivar Lo–Johansson måste naturligtvis också nämnas, hans kontinuerliga omformulerande av sig själv 

– revisionen av självbiografin – är ett tydligt exempel, se tex hans förhållande till EJ genom tiderna, belyst 

av Hans Lagerberg i Eyvind och Ivar, Uddevalla 2003. 
45 ”Med tiden blev det så, att jag inte längre såg händelserna som de framträtt i minnet utan så som jag 

själv skrivit ner dem, förvandlat dem”. Så kommenterar Johnson sanningsproblemet i Romanen om Olof i 

eftertexten ”Verkligheten i en roman”, Personlig politiskt estetiskt, Kristianstad 1992, s. 149. 
46 Eyvind Johnson, Personligt dokument, särtryck Stockholm 1976, s. 7. 
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självbiografiskt” 47, sammanfattade Ulf Linde i sitt inträdestal vid företrädarens 

stol i Svenska Akademin efter att ha reflekterat över särskilt romanen Minnas. 

Det är inte svårt att se ett självbiografiskt stoff i återkommande motiv liksom 

parallelliteter mellan resor och skeenden i Johnsons liv och produktion. I texter om sitt 

skrivande förhåller sig Johnson också ofta till den egna erfarenheten, det han kallar 

förutsättningen för sanning: 

När romandiktaren lägger fram sitt bearbetade material är detta ofta hämtat ur hans eget 
förflutna och omtolkat eller förklätt i liknelser och symboler. All diktning är 
självbiografisk i någon mån, ibland mycket. Det är en av förutsättningarna för att kunna 
meddela sanning, upplevelse, verklighet.48  
 

Johnsons självbiografiska texter ser ut på många olika sätt. De kan vara som Personligt 

dokument (1932), en kortfattad, nästan summarisk redogörelse i jag–form för barndom 

och ungdomsår, eller som Favel ensam (1968), en filosofiskt resonerande minnes- och 

reseberättelse. De kan också likna labyrintiska dillerier, där jaget återges i flera 

representationer, som i Tidens gång (1955), eller få formen av en utvecklingshistoria, en 

”künstlerroman”, ”ett kapitel ur en egen tillvaro”(TG 184) som Stad i ljus (1928) och där 

finns förstås också den självbiografiska Romanen om Olof (1934-1937). 

Gemensamt för alla dessa texter är en medvetenhet om svårigheterna i att skriva 

självbiografiskt, om svårigheterna att berätta sanningen. Där finns hos Johnson en strävan, 

nästan en drift, att beröra egen och sann erfarenhet och samtidigt en skräck för det 

pinsamma och en insikt om det omöjliga: ”Inbilla dig inte att du skriver sann självbiografi 

därför att du snuddar vid dina egna livsytor” (SFK 148), skriver han när han 

”arkeologiserar” i sitt eget liv i Spår förbi Kolonos. Minnets bedräglighet är ett hinder för 

sanningen: 

Det är omöjligt att skriva en helt igenom sann självbiografi - - -, men det är också 
omöjligt för en författare att skriva en dikt, ett drama eller en berättelse utan att gripa ner i 
sina egna personliga erfarenheter eller använda självbiografiska drag. En romanförfattare 
är i hög grad sitt eget romanmaterial även om han skriver t.ex. historiska romaner.49  
 

För Johnson är minnet och erfarenheten, det biografiska stoffet, författarskapets grund 

och i Spår förbi Kolonos, som till stora delar kan läsas som en kommentar till Herr Clerk, 

vår mästare, beskriver han sin livsresa, sitt författarskap, som en färd mot barn- och 

ungdomsår: 

                                                
47 Ulf Linde, s. 12. 
48 Personligt politiskt estetiskt, s. 193, Kristianstad 1992. 
49 Ibid., s. 110. 
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[– – –] förbi Kolonos, in i ålderns dagar eller förbi något annat som jag har flytt 
från eller sökt mig fram emot, in i barndomens, ungdomens dagar, genom de mognande, 
kanske mogna åren.(SFK 311) 
 

Johnson förhåller sig ständigt till det självbiografiska; den egna erfarenheten, den 

erfarna smärtan är alltid närvarande, och det är därför nödvändigt att diskutera den 

självbiografiska aspekten för att kunna komma vidare och tränga in i en text med så 

mycket ungdomsångest och smärta som Herr Clerk, vår mästare.  

 

Några definitioner 

Begreppen självbiografi och självbiografisk är inte entydiga och har sedan länge varit 

föremål för analyser och diskussioner utifrån vitt skilda uppfattningar. I det följande skall 

jag resonera om några av Eyvind Johnsons texter och deras förhållande till olika 

positioner i frågan om självbiografin som genre, dess sanningsmöjligheter och 

begränsningar. 

På ena sidan av detta fält finns de litteraturvetare som kan kallas purister. De företräds 

av särskilt Philippe Lejeune, som i Le Pacte autobiographique (1975)50 menar att 

självbiografi, till skillnad från självbiografiska romaner, memoarer, nyckelromaner, 

dagböcker och liknande, skall definieras som en persons gestaltade berättelse om sig själv 

och sin utveckling. Definitionen förutsätter att personen existerar före texten och kan 

projiceras in i texten, i en berättelse som kommer att skilja sig från andra fiktiva 

berättelser, exempelvis romaner, genom att äga en autenticitet; det finns ett verifierbart 

förhållande mellan texten och det den refererar till. 

En motsatt hållning, den poststrukturalistiska, företrädd av Louis Althusser, Paul De 

Man och flera, erkänner ingen skillnad mellan fiktion och självbiografi. Jaget i berättelsen 

är en språklig enhet, inte en psykologisk representation vars väsen, eller identitet, föregår 

språket som uttrycker den. Något sådant kan inte finnas, det finns bara berättelser oavsett 

vad författaren, eller läsaren, kallar dem. 

Johnson har prövat bägge dessa positioner. Det finns texter som pekar mot att han inför 

Romanen om Olof övervägde en renodlad självbiografi i Lejeunes stränga mening. Å 

andra sidan finns också formuleringar i författarskapet som tyder på att han är beredd att 

ifrågasätta en texts möjligheter att referera till en verklighet utanför språket, och han har 

ibland kallats tidig postmodernist.51 

                                                
50 Engelsk översättn.ing: Philippe Lejeune, On Autobigraphy, Minneapolis 1989. 
51 Se kapitlet Modernisten Eyvind Johnson och postmodernismen i Bo G Janssons Postmodernism och 

metafiktion i Norden, Uppsala 1996, s. 42f. 
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Exempel: Romanen om Olof 

– på gammalt och riktigt sätt talar han om sig själv i tredje person.52 

Vid sidan om romanerna, de dokumentära självporträtten, dagböcker och reseberättelser –  

allt nära knutet till författarens liv – finns också de tydligt självbiografiska romanerna, de 

fyra böckerna om Olof Persson och de två om Olle Oper. 

Han frågade mig plötsligt vad jag hette. Det hade han inte gjort förut. Men nu ville han ha 
ett namn på mig, ett skaft att hålla i, när han använde mig. 

– Olof, sade jag. Det var ett av mina namn. Det andra drog jag undan för honom, 
gömde för att han inte skulle ta i det, jag ville inte bära det på mig förrän jag kom 
därifrån. 

– Det är bra, sade gårdskarlen och menade att det var bra av honom att komma på den 
idén att jag kunde ha ett namn.53 

 
Den citerade texten kommer från ett kapitel, Tidig upplevelse, en text som handlar om 

Johnsons tidiga ungdom som han lät publicera i BLM i juni 1934. Texten kan – som en av 

få i hela författarskapet – sägas uppfylla stränga krav på vad som kan kallas en 

självbiografisk text i Philippe Lejeunes mening: 

In its modified form, the definition of autobiography would be: 
– – –: Retrospective prose narrative written by a real person concerning his own 

existence, where the focus is his individual life, in particular the story of his personality.54 
 

Definitionen förutsätter att det jag som berättas refererar till en verklighet utanför 

texten och att det jaget är identiskt med författaren, men också med berättaren; att de alla 

har, eller kan antas ha, samma namn. Självbiografin som genre definieras som ett kontrakt 

mellan författare och läsare, en överenskommelse om en läsart. Namnet blir en viktig pant 

för giltigheten i överenskommelsen. Att jag–berättaren har samma namn som författaren 

är en förutsättning för paktens giltighet. 

Eftersom berättaren, jag, i det citerade stycket ur Tidig upplevelse, faktiskt också hette 

Olof vid tiden för berättelsen, kan den självbiografiska överenskommelsen mellan 

författare och läsare sägas föreligga och Tidig upplevelse skulle kunna läsas som ett 

avsnitt ur Johnsons självbiografi, om någon sådan varit möjlig. Johnson fann att den inte 

var det. 

Citatet ur BLM:s juninummer är mycket likt, nästan identiskt, med sista kapitlet i den 

roman, Nu var det 1914, som utkom senare under hösten samma år och avsnittet i BLM är 

                                                
52 Johnsons kommentar till Herodotos Klio med tanke på Minnas i Spår förbi Kolonos, s. 29. 
53 Eyvind Johnson, Tidig upplevelse, BLM nr 6, s. 9. 
54 Philippe Lejeune, On Autobigraphy, Minneapolis 1989, s. 4. 
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därför den allra första publiceringen av det som blev Johnsons stora 

självbiografiska projekt. Skillnaden mellan de två texterna är att kapitlet Tidig upplevelse 

är berättad i första person – ”Olof, sade jag” – medan romanen berättas i tredje person, 

den handlar om Olof, om han. Johnson har senare förklarat ändringen; hans avsikt var att 

skriva sin självbiografi, men han insåg att det inte var möjligt:  

Jag begrep redan då att man inte kan skriva ’självbiografier’ men möjligen göra en 
roman med relativt stor sanningshalt i. Romanen om Olof är ju i mycket hög grad roman, 
men med åtskilligt av verklighet i.55 

 
Johnson menar sig i första hand vara intresserad av sanningen och i Verkligheten i en 

roman, en artikel i Vintergatan 1937 inför utgivningen av den sista delen av romanserien 

om Olof, inleder Johnson med den retoriska frågan: ”Vad är sanning?” Hans svar blir en 

undanglidande ironi: 

Det är så enkelt att förklara att jag inte vågar fresta den intelligente läsarens tålamod med 
en sak som varje barn känner till. Jag nämner den bara för ordningens skull.56  
 

I artikeln diskuterar Johnson självbiografins gränser, dess omöjligheter, med 

utgångspunkt från de erfarenheter han samlat under arbetet med de fyra romanerna om 

Olof Persson. Lika angelägen som han är att fånga sanningen, lika säker är han på att det 

inte är möjligt; i den paradoxen ryms hans författarskap. 

Till problemen att berätta en sann livshistoria hör enligt Johnson särskilt svårigheterna 

att tala om smärtan. Den upplevda verkligheten kan ibland vara så avlägsen att författaren 

knappt kommer ihåg den, men den kan ibland ”också vara alltför tydlig i minnet, alltför 

pinsam eller rent ut sagt svår att minnas för att göra litteratur av”.57 

Problemet med att berätta om det svåra sysselsätter ständigt Eyvind Johnson, som ofta 

använder ett självbiografiskt material, men som undviker bekännelser och skyr det 

känslosamma. ”Huvudpersonen måste ständigt bevakas [– – –] för att inte bli romanheros 

eller allt för mycket smitta ner författaren med tycka–synd–om–sig–själv–känslor”.58 

En utlämnande bekännelselitteratur liknande 1970–talets kvinnliga självbiografer är 

otänkbar för Johnson och i Spår förbi Kolonos, när han under nattflygningen funderar på 

Clerk–romanen, ironiserar han över öppenheten: 

Öppenhet, vad är det? Något som man använder för att tala om att man har det svårt, 
har haft det svårt; något som inte används så gärna för att tala om att man har det bra? 

[– – –] 

                                                
55 Brev till Olle Holmberg 13.2 1956, citerat i Örjan Lindberger, Norrbottningen som blev Europé, 

Kristianstad 1986, s. 306. 
56 ”Om verkligheten i en roman”, omtryckt i Personligt politiskt estetiskt, Kristianstad 1992, s. 143f.. 
57 Ibid., s. 150. 
58 Ibid., s. 146. 
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Öppet och inför alla erkände han sina förtjänster (SFK 36). 
 

Smärtan måste beskrivas med andra medel och diminuendot blir hans metod, 

lågmäldheten och distanseringen, men också omskrivningen; smärtan får inte levas ut 

utan måste varje gång mötas på nytt. 

Inför detta utvecklar Eyvind Johnson sagan som en berättarteknik för att närma sig det 

svåraste.  

Och då blir sagan om det onda som hänt andra en omväg och en säkerhetsventil: 
genom en lögn räddar man en bit av sanningen och sin boks huvudperson. [– – –] Ett 
motgift mot minnen som ännu bär gift i sig är sagan: den lögn som är närmast 
sanningen”.59 

 
De tre första delarna av Romanen om Olof  kröns med en saga, som återger skiftande 

känslolägen hos huvudpersonen ”på ett tydligare sätt än många försök till realistisk 

beskrivning som finns i de andra kapitlen”.60. 

Med hjälp av en annan berättelsenivå och med stöd av sagans och drömmens intuitiva 

logik, försöker författaren nå fram till andra skikt i den självbiografiska representationen. 

Realismen är inte tillräcklig för att fånga sanningen, den sanning som är en 

grundläggande premiss i hela Johnsons strävan. ”Det gäller att söka upp sanningen om 

människan där den finns”61 säger han i Romanfunderingar, ursprungligen ett föredrag för 

Verdandi i Uppsala maj 1942. 

Sagorna handlar om det som är smärtsamt och svårt, ibland kanske också pinsamt eller 

skamligt, att berätta. Det onda som hänt andra är lättare att berätta och blir därför en 

omväg som räddar en sanning om bokens hjälte. Sagan blir ”den lögn som är närmast 

sanningen”.62 Med sagorna konkretiseras ”stämningar som funnits hos författaren och 

finns hos hans boks huvudperson”. 

Formuleringarna faller in i den spridda och enligt Lejeune ”naiva föreställningen” att 

romaner är sannare än självbiografier. För Lejeune är sanningen egentligen inte något 

intressant kriterium. När huvudpersonen och berättaren är identiska med författaren kan 

också lögnen vara en självbiografisk kategori. Med utgångspunkt från ett yttrande av 

André Gide, en kommentar till den egna självbiografin Si le grain ne meurt; ”allt är alltid 

mer komplicerat än vi påstår, kanske kommer vi närmare sanningen i romanen”63, menar 

Lejeune att den typen av påståenden där författaren med avsikt nedvärderar självbiografin 

                                                
59 Ibid., s. 151. 
60 Ibid., s. 150. 
61 Eyvind Johnson, ”Romanfunderingar”, i Personligt politiskt estetiskt, Kristianstad 1992, s. 174.. 
62 Ibid., s. 151f. 
63 Lejeune, s. 26f. 
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för att i stället glorifiera romanen i själva verket indirekt utvidgar den 

självbiografiska pakten och skapar ett självbiografiskt rum (espace autobiographique) 

inom vilket deras romaner skall läsas: 

Thus these declarations are perhaps involuntary but very effective tricks: we escape 
accusations of vanity and egocetrism when we seem so aware of the limitations and 
insufficiencies of our autobiography; and no one notices that, by the same movement, we 
extend on the contrary the autobiographical pact, in an indirect form, to the whole of what 
we have written. 

 
Om Johnson möjligen inte skrivit självbiografi i Lejeunes stränga mening, så har han 

genom ett kontinuerligt kommenterande av sina texter – sitt hävdande av sanning och 

erfarenhet och sin mening att författaren i allt skriver om sig själv – med en indirekt 

överenskommelse med läsaren skapat och bekräftat ett självbiografiskt fält, ett rum för 

denne att stiga in i. 

Den särpublicering av novellen Tidig upplevelse som Johnson lät göra i BLM i juni 

1934, kan tolkas som en medveten läsanvisning. Med den jag–berättade och förtida 

versionen av slutkapitlet i Nu var det 1914 etablerar Johnson en pakt med läsaren; 

romanen är självbiografisk. 

 

 

Exempel: Romantisk berättelse och Tidens gång 

Efter Romanen om Olof dröjde det innan Eyvind Johnson kunde fortsätta med det 

självbiografiska projektet. Kriget och värntjänsten med Krilon–sviten och Strändernas 

svall blev viktigare och arbetet med den egna livshistorien, bearbetningen av den privata 

livssmärtan och författarblivandet återupptogs inte förrän i början av 50–talet med den 

självbiografiskt infärgade dubbelromanen Romantisk berättelse (1953) och Tidens gång 

(1955). De två romanerna berättar om författarens 20–tal i Berlin och Paris och handlar 

därmed också om tillkomsten av flera av de första böckerna. Tidens gång kan därför till 

stora delar läsas som en kommentar till Herr Clerk, vår mästare och Minnas. 

Dubbelromanen är liksom Romanen om Olof ingen monolitisk självbiografi i Lejeunes 

mening och den genrebetecknas varierande som självbiografiska romaner, fiktiva 

självbiografier och nyckelromaner. I stället för att berätta om sin egen smärta väljer 

Johnson att, liksom i Olof–romanernas drömmar, berätta om andras. I centrum av 

böckerna står kusinerna Yngve, Greger och Constance Garans och deras näre vän Olle 

Oper liksom också Hedvig, flickan de alla, på olika sätt, är förälskade i. Samtliga dessa 

personer kan i olika grad läsas som representationer av författaren. 

Historien berättas i två plan; den i Schweiz boende Yngve berättar dels om sitt liv, sina 

vänner och resor på 50–talet, dels om sitt liv och sina vänner, särskilt Olle, i 20–talets 
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Berlin och Paris. Yngve är författare och arbetar med en bok som tycks vara den vi 

läser. Hans liv liknar Eyvind Johnsons som också bodde i Schweiz i slutet av 40–talet och 

de av sina romaner som Yngve nämner tycks vara Johnsons från tiden, medan de noveller 

och romaner som Olle arbetar med i hög grad liknar Eyvind Johnsons från 20–talet. Olles 

ungdom och uppväxt överensstämmer med Eyvind Johnsons som han berättat dem i 

Personligt dokument och Romanen om Olof. 20–talsberättelsen, som i huvudsak handlar 

om Olle stöds av ett dokumentärt material. Historien berättas i stor utsträckning genom 

Johnsons egen korrespondens från tiden med autentiska brev som återges lätt redigerade.  

En konstruktion blir tydlig; subjekt och objekt i satsen ”jag berättar om mig själv” får 

representeras av två, ibland flera, personer. Yngve föreställer den mogne och berättande 

Eyvind Johnson och Olle den unge och återberättade. Med fiktionens hjälp försöker 

Johnson göra den självbiografiska berättelsen ärligare och därmed sannare; läsaren 

uppmärksammas på den nödvändiga skillnaden mellan den berättande och den berättade, 

mellan nu och då och de risker som minnet och återberättandet rymmer. Samtidigt 

möjliggör konstruktionen, genom den distansering den innebär, ett närmande till 

smärtsamma erfarenheter, som blir lättare att återge, när de drabbar någon annan. 

Det tjugotredje kapitlet i Romantisk berättelse illustrerar Johnsons försök, hans kamp 

med det självbiografiska berättandet. Året är 1953 och kapitlet inleds med att Yngve sitter 

med sina anteckningar och erinrar sig hur det var den gången för 30 år sedan när han 

hälsade på sin vän Olle i dennes hyresrum i Berlin. ”Han låg påklädd på bäddsoffan när 

jag kom.” Jaget, Yngve, berättar om han, Olle; det är en redogörelse för ett möte, en 

återgivning av ett samtal för länge sedan, men i det samtalet börjar Olle berätta om sin 

barndom; texten förvandlas och är inte längre en rapport utan blir mimetisk, en 

gestaltning: 

Jag var så mörkrädd så att jag inte vågade gå ut på dass ensam mörka kvällar. Jag var väl 
en sex eller sju år. Det var bara några hundra meter ner till handelsbon men jag minns det 
som lång väg. Jag sprang. [– – –] Sen, lite längre fram på andra sidan vägen var mitt 
föräldrahem, där det fanns trygghet ibland. Jag såg alltid efter om mamma stod i fönstret. 
Jag hade bett henne att inte dra ner rullgardin så jag kunde titta in och se henne. Om hon 
inte stod i fönstret bakom blomkrukorna så stod hon vid spisen. (Romantisk berättelse s. 
338) 

 

Olle berättar för Yngve om svåra stunder, om förödmjukelser i barn– och ungdomen. 

Liksom novellen Tidig upplevelse i BLM är det en berättelse i första person; det är åter O. 

Perssons jag–berättelse, och i bägge kapitlen finns en gemensam grundton av 

övergivenhet och mörkräddhet; det visar sig att de faktiskt återger samma händelser. 

–[– – –]Och på natten var jag väldigt mörkrädd, jag vaknade och skrek att jag var rädd. 
Då visste jag inte varför jag var rädd… 
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[– – –]Det gick över det med, men mörkräddheten fanns kvar ända till jag blev 
alldeles ensam en gång i fjorton–femtonårsåldern. (Romantisk berättelse s. 351) 

 
Berättelsen pekar tillbaka mot en passage som finns i slutet av den på liknande sätt 

jag–berättade novellen Tidig upplevelse, den som skulle bli slutet av romanen Nu var det 

1914; det är höst och Olof är ensam kvar på tegelbruket och han blir utsatt för ett 

närmande, en gubbe som också blivit kvar för att städa upp dras till den unge Olof, söker 

kontakt. 

– – –, hans surnade lust, hans darrande skägg, hans nakna, omänskliga blick, hans 
sprickiga händers ålderdom: att se detta var att bli skändad, att visa detta för mig så öppet 
och så pinat–fegt–lystet var att skända, och om han rört vid mig skulle jag ha slagit till – 
inte av fysisk skräck men med samma känsla som när man slår ut ett fönster när man är 
nära att kvävas. (”Tidig upplevelse”, BLM 1934, nr 6 s. 10) 

 
Episoden fortsätter och känslan stegras när han ligger ensam i baracken den natten och 

inte kan sova. 

Något kom uppför trappan, och av luftdraget visste jag att ytterdörren där nere stod 
öppen. Nu föll spinkribban, den kyliga luften kom i ett svep bort till mig, strök över mitt 
ansikte. Jag kunde inte röra mig, viljan att rusa upp fanns kanske inte: det som tassade 
mot mig över golvet var så ofantligt, att viljan måste förlamas när det kom. Den enda 
klara förnimmelsen jag hade var av luftdraget. Det som följde med det in i rummet, måste 
vara en människa. (”Tidig upplevelse”, BLM 1934, nr 6 s. 12) 

 
De två citaten, Olofs och Olles berättelser om utsattheten och övergivenheten i ”Tidig 

upplevelse” och Romantisk berättelse, är kanske det innersta, det närmaste uttrycket för 

Johnsons självbiografiska berättande, man kan finna i författarskapet. Här berättar han 

själv under eget namn – formen är klassiskt självbiografisk – om egna och avgörande 

upplevelser i ungdomen och bilderna kommer att ständigt återkomma i författarskapet.  

 

Jag–representationen i Romantisk berättelse och Tidens gång problematiseras ytterligare. 

Uppdelningen i ett berättande ”jag” och ett ”berättat” själv, i Yngve och Olle, är inte 

tillräcklig. Vid sidan om dem finns också kusinerna Greger och Constance Garans. Greger 

skriver dagbok under 20–talet och fungerar som en iakttagare av Olle, ett utomstående 

vittne och en rapportör till Yngve som senare använder dagboksmaterialet för sina 

romantiska berättelser. 

Constance är konsertpianist. Hon är den kanske mest tydligt konstruerade personen i 

dubbelromanen och hennes roll kanske den viktigaste. Hennes namn förkortas Const och 

hon är periodvis föremål för Olles kärlek och beundran. Const kan i likhet med de andra 

kusinerna läsas som en aspekt – en representation – av författaren. 

Vid sidan av kusinerna Garans finns också ytterligare en representation i Hedvig, en 

ung, åtråvärd och utlevande kvinna, som alla de övriga; Yngve, Greger, Constance och 
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Olle, på olika sätt, är förälskade i, kanske till och med besatta av. Det är Hedvigs 

öde som driver de annars pratiga romanerna framåt; det är hon som bär smärtan. 

Berättelsen om henne och Const, kvinnorna i Tidens gång, pekar tillbaka på romanen om 

herr Clerk och J. A. Galén och kan ge ingångar till läsarter och tolkningar, men innan jag 

fördjupar resonemanget analysen av Hedvigs berättelse, vill jag belysa en särskild sida av 

Johnsons berättarteknik. 

 

 

Olof, Olle, Yngve och Hedvig – något om namnen hos Johnson 

Namngivningen av Johnsons romangestalter är sällan tillfällig; berättelsernas personer har 

namn som bär betydelser, anvisar tolkningar och läsarter, riktningar. Det finns alltid 

anledning att stanna och fundera över namnet; det är en läsart som Johnson själv anvisar 

när han låter Johannes Krilon härleda sitt namn ur franskans Cris longs, de långa skrien, 

det ljudlösa mantrat; ”håll ut”, som höll riddaren och förfadern Johannes vid liv när han 

kastats i fängelsehålorna för kätteri.64 

I en tidig radioinspelning berättar Johnson om hur han kommer fram till namnet Berr 

för en av huvudpersonerna i romanen Herr Clerk/Minnas. Han ljudar sig fram 

systematiskt och i alfabetisk ordning, börjar med A, fortsätter med B, lägger till bokstäver 

och lyssnar till klangen tills han kommit till Be, fortsätter, över Bed till Ber, överväger 

”det fruktansvärda” Berx, men stannar för Berr, som är ”kort, aningen fränt, utan sköna 

klanger och utan större skrytsamhet”.65 Personen får ett namn som, i vart fall för 

författaren, samklingar onomatopoetiskt med den karaktär han tänkt sig. 

Andra namn är tydligare och kan enklare härledas; herr Clerk lever i prästerligt celibat, 

men namnet ger också associationer till en bokhållare, en själlös rättare. Hur vi skall 

överväga Johannes A Galén är möjligen tydligt  – vi har med en galning att göra – men 

initialerna J.A.G. antyder också en hotfullare läsart. Namnet Johannes med varianter från 

Hans till Jean är ofta återkommande i författarskapet och kunde vara värt en egen studie, 

Johannes Lupigis och Johannes Krilon blir då två givna tyngdpunkter vid sidan av Galén. 

Vem är alltså Olof Person? Och vem är Olle Oper och Yngve Garans? 

Eyvind Johnson föddes som Olof Edvin Verner Jonsson, son till Olof Petter Jonsson 

och sonson till Jonas Persson. Namnet Olof Person är ett tydligt och sant namn, härlett ur 

Johnsons eget och hans släkts, men ändå inte det sanna namnet. 
                                                

64 Det kan nämnas att Krilon - av andra, bl a T Stenström- också har lästs som en syntes av Kristus och 

Platon. 
65 Frihet, CD–skiva utgiven av Eyvind Johnsonsällskapet 2003. 
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Den Olof Edvin Jonsson som stegade söderut utefter malmbanan och lämnade 

fosterföräldrarnas stuga i Näsberg 1915 började tidigt laborera med sitt namn. De första 

publiceringarna 1919 undertecknades varierande med Eyvind Ung, Everhard, Edvin 

Johnson, han provade också Eije Wind och John Vindey och redan här kan anas, att det 

begynnande författarskapet inte bara handlar om att berätta författarens liv och 

erfarenheter, utan också om att skapa honom. Snart blir han Eyvind Johnson. 

Yngve Garans är berättaren i Romantisk berättelse och Tidens gång. Hans namn kan 

till förstone tyckas tillfälligt och utan betydelse, men den bokstavsrimmande samklangen 

hos namnen Yngve och Eyvind är sannolikt inte tillfällig; det var så Johnson ljudade fram 

sina personers namn och Yngve var ett namn han använt tidigare. Så hette den 

bildningstörstande och därför utstötte unge snickaren i novellen ”Snickarprofessorn 

Tantalus” i De fyra främlingarna, Johnsons allra första bok. Den unge arbetaren Yngve 

Björk kan läsas som ett tidigt försök, en första variant av Olof Persson, Martin Berr och 

Eskil Grund.66 Efternamnet Garans – i romanerna ofta uttalat på franska och då också 

fonetiskt stavat Garang – klingar likt franskans garant, som betyder borgensman. Yngve 

Garans går i god för minnesberättelsen om sin och Olle Opers ungdom och 

författarblivande i Berlin och Paris.67 

Constances namn som förkortas Const är tydligt och ger henne en särskild, närmast 

symbolisk betydelse i romanen. Olle Opers namn är lika tydligt; Oper är verket och det 

omskriver Olof, O. Persson, som för Johnsonläsaren är ett etablerat alter ego för 

författaren.68 

Slutligen kan man också härleda Hedvigs namn till författaren. Det är inte svårt att 

föreställa sig hur Johnson har ljudat sig fram till ett kvinnonamn som klingar som hans 

eget. Hedvig med sitt vokala inrim knyter sig tydligt till Edvin, men kanske också till 

Henrik, Herr Clerks förnamn. 

 

 

Sagan om Hedvig 

                                                
66 Eskil Grund har initialerna EG, som på nynorska betyder jag. Vid tiden för Herr Clerk hade J precis 

träffat och gift sig med Aase från Vestlandet. Så konspireras man att fundera över EJ:s namn. 
67 Man kunde säga att Johnson fiktionaliserar Lejeunes självbiografiska pakt. 
68 Lejeune uppmärksammar skillnaden mellan en självbiografs enda bok och en författarens självbiografi 

som ett inslag i ett författarskap. I det senare fallet finns redan ett förhållande – om än inte en pakt – mellan 

läsare och författare och därmed förutsättningen för det Lejeune vill kalla Espace Autobiographique. 
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Dubbelromanen om Johnsons 20–tal är en delvis svårtillgänglig berättelse. 

Upprepningarna och dubbleringarna, där skeenden omtalas såväl i brev som i återgivna 

iakttagelser och minnen gör berättelsen pratig och omständlig; ”farligt nära dilleriernas 

gräns” skriver Thure Stenström i essän ”Eyvind Johnson och smärtans estetik”69. Mycket 

av denna omständlighet är en följd av Johnsons ambition att redovisa en dubbel– ibland 

trippelexponerad sanning, stödd på såväl minnen som faktiska brev, på fiktion och 

dokument. 

Centralt i denna labyrintiska livsväv finns också en dramatiserad och förmodat 

huvudsakligen fiktiv historia inskriven, ett smärtsamt handlingsförlopp som långsamt 

växer fram i antydningar och utsnitt tidigt i Romantisk berättelse och som i sin hela tragik 

inte avslöjas förrän i slutet av Tidens gång, dubbelromanens andra del. 

Sagorna i Romanen om Olof har en viktig funktion i framställningen av Olofs miljö 

och förutsättningar. De är bakgrundsmålningar av psykologiska och sociala skeenden, av 

känslor och stämningar och när Johnson återupptar det självbiografiska projektet med 

dubbelromanen Romantisk berättelse och Tidens gång 15 år senare och i dem monterar in 

sagan om Hedvig, Lucy och Constance, de tre kvinnorna, ligger det nära till hands att tro 

att Johnson med sin fiktiva konstruktion försöker uttrycka något viktigt i den 

självbiografiska kontexten på samma sätt som han gjort i Romanen om Olof, där sagan av 

Johnson sades vara ”närmast sanningen”.70 

Sagan om Hedvig har inte blivit föremål för några ingående analyser i 

Johnsonlitteraturen71 och har inte heller definierats som en i den självbiografiska romanen 

inmonterad berättelse, en saga i Olof–romanernas efterföljd och med en särskilt betydelse. 

Sagan är liksom dubbelromanen i sin helhet labyrintisk. Centralgestalterna, som alla är 

kvinnor, byter plats och skepnad, är sinsemellan utbytbara och går upp i varandra liksom 

Yngve och Olle i ramberättelsen. En läsart antyds i slutet av Tidens gång när iakttagaren 

Greger har läst igenom sin kusin Yngves manuskript och utbrister: 

 – – – En sak har slagit mig; att det finns så lite sånt där du vet – mellan man och kvinna – 
i ditt manuskript. Sådana akter hör ju i alla fall till det mänskliga livet i hög grad, eller 
hur? 

Stumhet först. Sedan yttrade jag: 
– De gjorde det mest på nätterna när författaren sov och inte kunde iaktta dem. 
Greger sade: 

                                                
69 Thure Stenström, Romantikern Eyvind Johnson, Lund 1978, s. 227. 
70 ”Om verkligheten i en roman”, Personligt politiskt estetiskt, s. 151. 
71 Johnson–biografen Lindberger ser i Människan i tiden sagan och porträttet av Lucy som ett angrepp 

på viss samtida litteraturkritik och som ett försvar av Johnsons näre vän Rudolf Värnlund. Stenström 

uppehåller sig i Romantikern Eyvind Johnson kring sagans formulering av smärtans tema. 
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– Men vad handlar det hela egentligen om? – – –  
– Jag vet inte ännu, inte i botten. Men jag gissar att det rör sig om konstens villkor. 

Eller åt det hållet. (TG 465) 
 

Så kommenterar författaren sin text när läsaren når slutet av dubbelromanen. 

Kommentaren antyder ett möte mellan två olika och dittills separerade teman. Det ena är 

det privata och hemliga hos sexualiteten och det andra är det berättade, avlöjandet som är 

konstens villkor. 

I sagan om Hedvig tycks den symbios mellan konst och smärta – det terapeutiska 

momentet, som Johnson ofta återkommer till – formuleras på ett skarpare sätt. Konsten får 

sin näring av smärtan och erbjuder samtidigt en bearbetning och lindring av smärtan, men 

konsten kan också exploatera lidandet hos någon annan och göra smärtan tyngre och till 

slut omöjligt att bära. I sagan bygger Lucy sin novell i Hedvigs ruiner; konsten sårar och 

skadar, och en slutsats tycks vara att det skrivande och det sanningssökande som är 

självbiografins och nyckelromanens väsen också skapar en skuld.  

Sagan om de tre kvinnorna Hedvig, Const och Lucy tangerar några återkommande 

motiv i författarskapet, varav flera introduceras i Minnas. Här liksom i sagan finns 

självmordet och kärlekssorgen, men också den destruktiva erotiken och 

homosexualitetens utstötthet. 

Sagan väver samman sexualitet och konstnärskap. Svek och förlust är förutsättningar 

för konstnärskapet, men detta innebär också behärskning och kontroll. I ett långt 

textstycke som skildrar ett möte mellan kusinerna Garans i augusti 1927 – de ska 

egentligen samråda om Hedvig som åter råkat illa ut – inleder Constance ett samtal, 

närmast en monolog om sexualitet och konstnärskap: 

Vi kan inte döma, sade hon – och hon tänkte nog på Hedvig – – –. När vi ser ’ett fall’, en 
’snavning’ blir vi rädda, – det är kanske för oss själva. Ilskan mot Gide (som hon läste 
mycket då – i ilska) visar kanske vad den rädslan består av – – –. Tryggheten finns nog, 
men den kommer kanske först när man upptäcker att man är enkönad, sade hon. Konsten 
är kanhända alltid enkönad, men den hämtar sin näring, sin kraft, sitt liv ur det dubbla, ur 
dubbelsyn och dubbelkännande (TG 239). 
 

Monologen fortsätter med att hon undervisar om kvinnors sexualitet för de två alltmer 

generade kusinerna, men hon använder ”knappast ett enda ord som inte skulle kunna 

tryckas i Svenska Morgonbladet”(TG 242) och hon talar om manliga och kvinnliga 

älskare, om teknik och anatomi som om det vore ”en lektion i hur man ska spela ett 

pianostycke; en lektion i konsten att vara konstnär mitt i det yttre och andra liv som ändå 

finns och att vara mänska, kvinna i det konstnärskapet”(TG 243). 

De fiktiva inslagen i den självbiografiska dubbelromanen om åren i Berlin och Paris 

kan läsas som Johnsons försök att berätta om det som fanns bakom skeendena, bortom 
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tankar och repliker, det som inte kan berättas, det svåraste i berättelsen om 

författarblivandet och de hårda utlandsåren. 

Berättelsen om Hedvig och Constance är en labyrint med många vägar, också några 

som ännu inte beträtts och några som kanske är återvändsgränder, men här finns oprövade 

öppningar in i författarskapet liksom anvisningar för annorlunda läsarter. Den centrala 

placeringen i de självbiografiska romanerna antyder att dessa inslag har betydelse för en 

vidare förståelse av Johnsons författarskap. 

Sagan om Hedvig är en given och viktig referens vid studiet av Johnsons noveller och 

romaner från den här tiden, särskilt Minnas, som kanske mer än någon annan 

Johnsonroman problematiserar sexualiteten. Här finns destruktiva kvinnoporträtt, 

nedbrytande och fjättrande sexualitet och självmord, men också avhållsamhetens 

ensamhet och tomhet vid sidan av drömmar om oskuld och renhet – om utopin – och allt 

kastar ljus och skuggor långt in i det författarskap som skulle följa. 

 

 

 

V. Den djuppsykologiska dimensionens två riktningar 

– metod för berättande och verktyg för förståelse 

Romanen Herr Clerk, vår mästare har ett motto: 

ett för övrigt inte fullt bevisat påstående av Herr Clerk, vår mästare, eller av någon 
annan, i så fall troligen författaren; men tanken där fanns långt tidigare både hos Henri 
Bergson och Marcel Proust och säkerligen hos många andra före dem: 

Ingen handling sker som icke är moder till en annan. Intet ord är så platt att det icke är 
havande med andra om vilka man ingenting vet. När icke människans mun svarar, svarar 
den ändå, kanske utan att veta det. En dag upptäcker hon en ny känsla hos sig själv, och 
en ny röst. Nej, intet ord är så sterilt, att det ej kan föda ett barn, intet språk är så fattigt att 
det icke har ordet smärta, ordet ångest och ordet minne! Ingen människa är så fast och 
sluten i sitt tal, att hon icke förråder att hon gömmer på något – en gång, två gånger, flera. 
Ett lidande är uthålligare än den glömskans säck, man stoppar det i; säcken multnar i 
stället för innehållet, och en dag är minnet naket och ömtåligt och skriker högt och gällt 
just därför att det tegat så länge! (SFK 9f) 

 
Johnson nämner de franska förebilderna, men mottots tankegångar pekar också, och 

kanske mer, mot Freud. 

I sin avhandling Eyvind Johnson och djävulen visar Mona Kårsnäs hur Johnsons 

intresse för djuppsykologi tar sig tydliga uttryck i flera av hans romaner. Hon kartlägger 

författarens tidiga möten med Freuds texter som de redovisas bland annat i tjugotredje 

kapitlet i Romantisk berättelse. I Traumdeutung (Drömtydning I & II) understryks 

barndomens betydelse och neurosers ursprung i förträngda sexuella traumana. ”Flykten 

från sanningen sägs vara mentalt skadlig, medan ett bejakande av den innebär ett 
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tillfrisknande”.72 Förekomsten av omedvetna motiv understryks i Zur 

Psychopathologie des Alltagslebens; det psykiska skeendet ses som determinerat och 

orsaksbundet. 

För Kårsnäs, som studerat den förkortade versionen, Minnas, är mottot ett tydligt 

exempel på det som Freud kallar bortträngning. Romanen är konstruerad kring 

återkommande polariteter, vilket Kårsnäs härleder från Johnsons läsningar av Freud. 

Clerk och Galén representerar två skilda människonaturer, men bägge har gemensamt de 

negativa verkningar som bortträngning leder till. Clerk blir en halv och känslomässigt 

stympad människa, en fånge inom egna murar. Galén lyckas inte tränga undan sin 

vämjelse inför sig själv och sina minnen och till slut blir katastrofen oundviklig; han blir 

en mördare. 

Samtidigt som Clerk och Galén är två enskilda personer, den ene intellektuell och 

bildad den andre primitiv och ociviliserad, får de enligt Kårström, också  

stå för var sitt inslag i samma eviga människonatur. De representerar en driftstyrd, 
primitiv respektive en förnuftskontrollerad, medveten del av människonaturen, en 
skiktning, som utgör förutsättningen för Johnson:s tankegångar om bortträngningen.73  
 

Resonemanget tycks ha stöd i Johnsons analys av Gides metoder i Falskmyntarna som 

framgått i tidigare resonemang om influenser.74 

På samma sätt menar Kårström, att också syskonparet Ivar och Martin kan läsas; den 

skötsamme och studerande Martin och den driftsstyrde Ivar parallelliserar Clerk och 

Galén. De får representera olika skikt i människonaturen samtidigt som de är två skilda 

personer. 

Djuppsykologin tillhandahåller enligt Kårsnäs en modell som blir ett verktyg för 

Johnson, en metod, ett sätt att berätta. Resonemanget utvecklas till att också omfatta 

lärdomar från Jung. Galén kan, enligt Kårsnäs, diskuteras som en illustration av Jungs 

”Dämon”, den omedvetna libidons primitiva natursida. Att Johnson skulle vara bekant 

med Jungs teorier vid denna tid tycks dock vara en spekulation, eftersom det inte går att 

säkert visa att Johnson läst Jung redan på 20–talet. 

Johnsons beläsenhet i Freuds teorier är däremot väl dokumenterad och Freud nämns till 

exempel som referens i förordet till Minnas. 

                                                
72 Kårsnäs, Mona, Eyvind Johnson och Djävulen, Uppsala 1984, s. 7. 
73 Ibid., s. 21. 
74 Se denna uppsats sid. 8. 
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Johnson har berättat om hur han första gången kom i kontakt med Freuds 

Traumdeutung när han låg sjuk på sitt rum i Berlin och fick besök och hjälp av en vän och 

granne. 

När jag i min tur blir sjuk kommer han trappan ner med Freuds Traumdeutung som 
medicin. 

[– – –] 
Medicinen hjälpte en bra bit.75  
 

Episoden liknar den som omtalas i det tjugotredje kapitlet i Romantisk berättelse, där 

Olle Oper berättar för Yngve Garans om hur han just fått låna Freuds böcker av en 

granne: 

– Han har gett mig den största present man kan ge någon människa. En möjlighet till 
klarhet, förstår du. (RB 331)  

 
Det är i detta kapitel som Johnson låter Olle närma sig de svåraste barndomsminnena 

samtidigt som denne tycker sig hos Freud finna en metod att hantera dem, när ”han inte 

står ut med det invändiga – när det – det – det v ä l t r a r  opp” (RB 333). 

När kapitlet är slut, innan de skiljs, avslutar Olle samtalet med att koppla ihop Freud 

och Hedvig, genom att tänka dem, nämna dem samtidigt, liera dem: 

– Först nu har jag fått veta’t, sade han igen. Veta varför genom honom. (Han höll 
böckerna i knät, klappade dem.) En av dom största mänskor som nånsin har levt heter 
Sigmund Freud. Har du läst nåt av honom! Det borde du göra fort. 

När jag gick hem sade han: 
– Du ifall du träffar Hedvig, så hälsa. (RB 352) 
 

I samtalet mellan Olle och Yngve redovisar Johnson den betydelse Freud fick för 

honom. Han menar då inte i första hand – tänker man sig – att Freud gett honom ett 

verktyg för att förstå och berätta andra människor, människor i allmänhet, utan för att han 

fått hjälp att förstå sig själv, fått ett redskap med vilket han kan bearbeta sina egna 

bortträngningar, de egna barndomsminnena, fått hjälp att berätta sig själv. 

Den bekännelse och den tacksamhet till Freud som avsnittet i Romantisk berättelse 

uttrycker och det sammanhang det sker i, infattningen av svåra, för Johnson svårberättade, 

barndomsminnen gör denna passage i Johnsons berättande om sig själv till en nyckel in i 

författarskapet vad gäller så väl hur det berättas som vad det berättar. 

Freud och djuppsykologin tillhandahåller inte enbart en metod, för att förstå och 

återge, ett sätt att berätta. För Johnson var det minst lika betydelsefullt att Freud också 

tillhandahåller ett motiv för att berätta – det terapeuiska – och kanske också en förklaring 

                                                
75 ”Perspektiv på 30–talet”, tre artiklar i ST april 1961, återgivna i Personligt politiskt estetiskt, 

Kristianstad 1992, s. 89. 
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till behovet att berätta. Freud befriar på flera sätt Johnson, vilket förklarar något 

av Johnsons entusiasm som den kommer till uttryck i citatet ovan från Romantisk 

berättelse. 

I sin tredje essä ”Eyvind Johnson och smärtans estetik” i esäsamlingen Romantikern 

Eyvind Johnson inleder Thure Stenström sin studie av lidandemotivet hos Johnson med 

ett resonemang om Johnson och den romantiska estetiken. Det finns hos författaren, 

menar Stenström, en klassisk behärskning: 

I konsten framställer man inte privatlidandet direkt. Man objektiverar det, förädlar det och 
ger det i sista hand en mening som det saknar i verkligheten.76 

 
Återhållsamheten med det egna lidandet har inte enbart med stolthet eller skygghet att 

göra och är heller inte något uttryck för en kärv norrländsk rallarmoral, utan är i stället ett 

led i en konstnärlig strategi: 

Bikt och bekännelse är inte vad denne diktare värdesätter högt, den oförbehållsamma jag–
redovisningen har i honom ingen tillskyndare. Tvärtom finns det många bevis för att 
Eyvind Johnson betraktar det öppenhjärtiga självporträttet med uppenbar misstro. 

[– – –] 
Människan som berättar oförbehållsamt, i tro att hon biktar, är i hans ögon den 

förljugna. Människan som diktar och som använder dikt och förbannad lögn för att berätta 
om lidandets makt i världen, blir därmed en sanningens tjänare.77 

 
Stenström tycks mena att Johnsons fruktan för sentimentalitet, hans balansgång mellan 

den privata sorgen och den egna förtvivlan å ena sidan och den förallmänligade, den 

allmängiltiga, som gäller andra människor i andra tider, å den andra, har betydelse för 

författarens val av berättandeformer. Som exempel nämner han sagorna i Romanen om 

Olof, i vilka just det smärtsamma har tvingat Johnson till ett att annat och mer indirekt 

uttryck. 

I själva verket kan man påstå att just denna johnsonska paradox, att berätta om nära 

besvikelse och förtvivlan, utan att egentligen göra det, utan att komma nära, är den 

viktigaste förklaringen inte bara till vad han berättar, utan också och kanske framför allt, 

till hur han berättar. Den paradoxen kan sägas vara källan till den metafiktionalitet som 

han börjar utveckla i romanen Stad i ljus liksom till de romantiska ironierna och de 

labyrintiska berättelseplanen, som allt mer skulle komma att prägla författarskapet. 

Samma paradox, att berätta utan att göra det, är också källan till själva språket med dess 

prövande av synonymer, dess tillbakahållande och återtagande ton, dess sökande 

ambivalens; att aldrig ha påstått, men möjligen ha nämnt. 

                                                
76 Stenström, s. 220. 
77 Ibid., s. 204. 
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I essäns inledning berör Stenström också kortfattat den terapeutiska aspekten 

på lidande–estetiken hos Johnson: 

Det ordinära talesättet att diktaren ’skriver av sig’ sin smärta, befriar sig från plåga genom 
konstnärligt skapande, speglar ett sådant betraktelsesätt och återgår troligen i sin 
renodlade form på Freuds psykologi; konstens terapeutiska verkan skulle då för 
konstnärens vidkommande just i en delvis omedveten skaparakt, motsvarande det lyckliga 
drömtillståndet eller den lyckade psykoanalysen. Diktaren transformerar sin smärta i 
konst och blir fri från den.78 

 
Denna befrielse har Johnson själv resonerat om i eftertankarna till Romanen om Olof i 

”Verkligheten i en roman:” 

Nämligen så: Vi söker den obehagliga sanningen inom oss själva för att kunna utrota den. 
Vilket är andens försvar av mänskan och försvar av sitt instrument.79 

 
Och när han fortsätter att tala om det konstnärliga skapandet, minnets arbetsmetod, och 

beskriver det som ett återskapande i censurerade eller utökade bilder, återsken, illusion av 

liv, ansluter han nära till Freud och kapitlet ”Dröm och diktning” i andra delen av 

Drömtydning: 

Men i grunden skapar sig också dikaren i sitt verk en mångfaldigt vanställd och i 
symboler förklädd uppfyllelse av sina hemligaste önskningar, också möjliggör han 
därmed för de i barndomen bortträngda men i det omedvetna mäktigt fortverkande 
driftyttringarna en tillfällig lösning (katharsis).80 

 
Man kan anta att det hade stor betydelse vid mötet med Freud, att denne stödde sig på 

flera av Johnson egna auktoriteter vid tiden. Freud refererar flera gånger till Nietzsche och 

erkänner honom som en förelöpare till psykoanalysen.81 På liknande sätt citeras den för 

Johnson viktige Schopenhauer. Referenserna till respekterade filosofer blir en viktig 

bekräftelse för Johnson och bidrar till att förklara den entusiasm inför ”En av de största 

människor som någonsin har levt”, som Johnson låter Olle Oper uttrycka i det tidigare 

nämnda samtalet med Yngve Garans i Romantisk berättelse. Det är i det samtalet som 

författaren kopplar samman sin smärtsamma berättelse från barndomen med de verktyg 

som läsningen av Freud ger honom, när denne nämner sambandet mellan drömmen och 

barndomsmaterialet: 

Drömmens övernormala minne och dess förfogande över barndomsmaterialet har blivit 
grundpelare i vår lära; i vår drömteori ha vi tillskrivit den från det infantila stadiet 
stammande önskan rollen av oumbärlig motor för drömbildningen.82 

 

                                                
78 Ibid., s. 213. 
79 ”Om verkligheten i en roman” i Personligt politiskt estetiskt, s. 145. 
80 Drömtydning II, Stockholm 1927, s. 106. 
81 Ibid., s. 83. 
82 Ibid., s. 198. 
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Barndomsminne 

Det finns något som liknar en drömbild, kanske ett barndomsminne, som blir ett 

återkommande motiv i Minnas/Herr Clerk och kanske i hela författarskapet; det är att stå 

utanför och titta in, att vara ensam och se in i en gemenskap, att frysa och längta in i 

värmen, stå ute i mörker, vara mörkrädd och se in i det ljusa fönstret, att längta och åtrå. 

Ivar står på gatan utanför Berit Erlandssons bostad: ”Utan att tända ljus ställde hon sig 

vid fönstret och såg ner på gatan: ynglingen stod där nere och tittade upp.” (HC 32) Han 

vakar oroligt utanför hennes mörka fönster när hon är bortrest, stirrar ”upp mot de mörka 

fönstren” (HC 122) och väntar på henne utanför när hon firar jul hos en annan familj: 

”Ivar stannade utanför och såg upp mot de ljusa fönstren fyllda av obekanta skuggor. När 

någon gled förbi ljuset där uppe undrade han om det kunde vara Birgit. Strax efter tänkte 

han på modern” (HC 145). När Birgit övergett honom står han nedanför rivalen Ströms 

fönster och ertappas av herr Clerk, som känner igen situationen; ”Ivar stod framför huset 

och tittade upp mot ett fönster, – – – . Precis så där har jag också stått, tänkte herr Clerk” 

(HC 181). Ivar står utanför Berits dörr, ser den ljusa springan och lyssnar. På samma sätt 

står utkastaren utanför servitrisen Lillis dörr när Ivar flyttat dit. Och när Ivar sover över 

hos fröken Flink, vakar Lindblom, som också uppvaktar henne, nedanför fönstret (HC 

206). 

Det blir en variant av samma motiv när Galén står utanför småstadens läroverk ”och 

såg in på plan genom det höga spjälstaketet. Varje dag, varje dag” (HC 263). 

Denna situation, att stå utanför och titta in och längta, en iscensatt polaritet, varierad 

som mörker och ljus, kyla och värme, ensamhet och gemenskap är så tydligt 

återkommande i romanen att den kan sägas vara emblematisk, vilket också bekräftas i 

kapitlet Nattflygning i Spår förbi Kolonos, när Johnson från flygplanet ner till Grekland 

ser Sverige under sig: ”Någonstans utanför ett hyreshus i en stad, i ett gathörn eller på en 

väg, står en yngling och stirrar mot ett upplyst fönster flera trappor upp eller in i en stuga” 

(SFK 31). 

Samma bild, i olika varianter, återkommer i hela författarskapet. I Tidens gång står 

Yngve Garans nedanför Hedvigs fönster i Berlin: 

Jag gick runt kvarteret och kom tillbaka, jag tog mig god tid. Hennes fönster lyste 
ännu, men så släcktes det. Jag tänkte mig möjligheten att Olle var där uppe; och sedan – 
med kraft, med intensitet – att han nog inte var där uppe, men kraften i tanken räckte inte 
länge. 

Jag väntade utan att vänta något särskilt. Jag stod där, jag gick fram och tillbaka på 
trottoaren, jag sade mig själv att jag var löjlig och oföretagsam, och jag var olycklig. (TG 
55) 
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 Situationen återkommer också i ett par 

viktiga noveller från tiden med herr Clerk. ”Brev till en dam” handlar om ett återseende 

på ett hotell i Gascogne. För åtta år sedan övergav damen sin betydligt yngre och mycket 

förälskade älskare, för att i stället gifta sig med en skjortfabrikör. Nu sitter hon nere i 

hotellets park och tittar upp mot hans fönster. Han i sin tur sitter på sitt rum och tittar på 

henne genom ett arrangemang med toalettbordets spegel. 

Och jag förstod att ni skulle se upp mot mitt fönster, för det gjorde ni dagen förut; och 
jag vet att ni frågat ut personalen, fast er man stod bredvid, men ni litade på att han inte 
begrep språket. 

[– – –] 
Sen såg ni på klockan – titt, tätt – reste er, satte er igen, reste er, gick några steg, 

stirrade upp på andra fönster på samma sida, räknade dem, räknade dem om igen – och 
efter en timme och 7 minuter gick ni.83 

 
Tonen i novellen är nedrig; huvudpersonen är bitter och inriktad på hämnd. Han 

distanserar sig från sin gamla kärlek genom nedlåtenhet och förakt: ”Ni är en gammal och 

korpulent dam”, tänker han om henne. 

”Dolorosa”, den andra novellen, som bör nämnas i sammanhanget, publicerades första 

gången i Stockholmstidningen den 24 mars 1929 och togs sedan med i samlingen Natten 

är här84. 

Berättaren som liksom Johnson bor i St Leu–la–foret får en kväll besök av en gammal 

vän, lejontämjaren B., som berättar sin sorgliga historia. B. har varit barn i huset i parken 

mitt emot, men jagats bort av sin mor när hon skaffade sig nya älskare efter faderns död. 

B. klättrar upp i ett träd i parken utanför moderns bostad och spanar in i hennes upplysta 

sovrum: 

Jag minns inte hur jag kom på idén att klättra upp i mittersta granen och gömma mig. Jag 
satt där länge, till långt ut på kvällen, medan man sökte mig överallt. Jag vågade kanske 
inte gå ner, jag ville aldrig mer träffa min mor. Så tändes ljus i hennes rum, och jag såg 
henne och den där mannen. Hon talade häftigt, och han sökte lugna henne. Hans goda 
ansikte var vidrigt att se. Hon tyckte kanske detsamma och vände honom ryggen – och då 
fick hon syn på mig uppe i trädet och slet upp fönstret och skrek: ’Titta, Charles, där sitter 
djävulen!’85 

 
Granen varifrån B. spionerar på sin mors upplysta fönster har en viktig roll i novellen, 

det är den som kallas Dolorosa, och den står som en ständig påminnelse om 

                                                
83 Johnson, Eyvind, DN, ”Brev till en dam”, 15 maj 1927. 
84 Johnson, Eyvind, Natten är här, Stockholm 1932. Novellsamlingen tillägnas den belgiske författaren 

André Baillon och har ett motto som hämtats ur ett samtal med honom och slutar: Et les écrivains? Il faut 

toujour parle de soi–même! De là vient la Vérite. (Och författarna? De måste alltid tala om sig själva. Därur 

kommer sanningen.). 
85 Ibid., s. 41. 
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utestängningen. När modern ligger på sin dödsbädd gör sig sonen B. påmind genom 

att såga ner granarna utanför hennes fönster: 

Men så sa du dolorosa – och då flög det i mig att också jag borde hämnas – innan det 
blev för sent. Och hon skulle nog veta vad det betydde om hon en dag såg att någon fällt 
just det trädet. Hon skulle förstå att jag fanns, att jag mindes henne.86 

 
Situationens genesis, den ursprungliga versionen, barndomens version, kan härledas till 

det viktiga 23 e kapitlet i Romantisk berättelse, där Olle Oper i sitt sjukrum i Berlin 

berättar för besökaren Yngve Garans om sin barndoms smärta, ett av de allra tidigaste 

barndomsminnena överhuvudtaget. Det är ett centralt kapitel, i sig ett mästerstycke genom 

skiktningen av självbiografins olika själv i den självbiografiska dubbelromanen. De två 

samtalar om Hedvig och om Freud som Olle entusiastiskt tagit sig an, men också om 

fattigdom, stolthet och sentimentalitet och framför allt berättar Olle en historia om 

tacksamheten och mörkerrädslan, om hur han hämtade tidningen i handelsbon vid stora 

vägen och sprang tillbaka i mörkret: 

Jag såg alltid efter om mamma stod i fönstret. Jag hade bett henne att inte dra ner 
rullgardin så att jag kunde titta in och se henne. Om hon inte stod i fönstret bakom 
blomkrukorna så stod hon vid spisen. Ibland lyste det i kammaren bredvid, ifall pappa var 
där. Om det var mörkt i kammarn så låg pappa där och funderade eller satt vid kökssoffan 
och teg. Jag stannade utanför och hämtade andan och tittade in genom fönstret om det inte 
var för nerisat, och snöt mig i vanten innan jag sprang in till grannens och lämnade deras 
tidning. 

 

Den omedelbara kraften i den här bilden kommer sannolikt från den unge Eyvinds 

uppväxtförhållanden. 

I samband med att Eyvind Johnsons yngre bror Tore föddes blev hans far sjuk och 

försvann in i en depression, blev tokig, sa man, och den treårige Olof Edvin fick flytta till 

sin moster och växa upp som fosterbarn bara några gårdar bort från föräldrarnas hus. Han 

har beskrivit situationen i Personligt dokument: ”– – – och när jag kom hem var det som 

en besökande, trots att jag bodde alldeles intill; jag gick bort fast jag gick hem och gick 

hem ibland när jag gick bort”.87 

 

 

Barndomens återkomst 

                                                
86 Ibid., s. 44. 
87 Eyvind Johnson, Personligt dokument, Stockholm 1976, (särtryck ur Ansikten Albert Bonniers Förlag 

1932), s. 3. 
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I sin bok Barndomens återkomst presenterar Clarence Crafoord en 

psykoanalytisk syn på hur barndomsminnen kan forma återkommande mönster och bli ett 

tema genom livet. Också diktade minnen, fantasier, kan visa sig vara sannare än 

författaren anar. Crafoord stöder sin framställning med psykoanalytiska läsningar av 

Selma Lagerlöfs Memoarer, Strindbergs Tjänstekvinnans son och Prousts På spaning... 

och visar hur barndomsminnet – förlusten av Mårbacka hos Lagerlöf, Strindbergs 

incestuösa längtan efter modern samt madeleinekakan och den uteblivna kyssen hos 

Proust – blir nycklar in i författarskapen. Barndomsminnena och deras återkomst i livet är 

ett sätt att lära känna ett livsöde: 

Våra barndomsminnen förblir de lustiga episoder, de nostalgiska bilder eller de bittra 
erfarenheter som vi alla bär med oss. Samtidigt finns våra livsöden och livsfrågor dolda i 
barndomsminnenas text och kan när som helst aktualiseras av olika händelser eller 
sammanträffanden under livet. Men det behöver heller inte ske. Många lever sina liv utan 
att syssla med de här frågorna. Andra ägnar sitt liv åt dem, som våra författare.88 

 
Den ständiga upprepningen uttrycker en strävan att uppnå överensstämmelse, utsläcka 

smärtsamma omöjligheter, förluster som egentligen inte kan bäras och därför tvingats 

bort, trängts undan, glömts men bara för att ständigt återkomma i maskerade skepnader, 

formulerade i nya varianter. Den hos Johnson återkommande bilden med någon som står i 

mörkret utanför ett fönster och tittar in i ljuset, förefaller att var ett sådant minne, ett 

sådant sår. I det avslutande kapitlet Barndomsminnet skriver Crafoord: 

Om vi nu till slut åter kastar en blick på de olika barndomsminnena som jag har valt att 
diskutera i den här boken är det lätt att se hur ett gemensamt tema dyker upp hos samtliga, 
nämligen moderskroppen och den till synes svikande fadern, som i alla minnena skymtar i 
bakgrunden till den dominerande modersgestalten.89 

 
En liknande tolkning av Johnsons fönstersekvens står fram som uppenbar. Kanske kan 

man invända att varje psykoanalytisk läsning ytterst alltid kommer att handla om den 

passion som ”flödar mellan modern – som barnet delvis uppfattar som en del av sig – och 

det egna självet”90, den passion, libido med Freuds språkbruk som senare skall knytas till 

andra personer utanför moder–barnrelationen. Invändningen att man kan reducera varje 

barndomsminne till ett gemensamt ursprung är både rätt och grundligt fel, menar 

Crafoord. 

Smärtan är i någon mening alltid gemensam och därför trivial; vi delar alla de 

existentiella villkoren; tillblivelse, födelse, livslopp och död, men smärtan är också 

individuell. Det är inte enbart den ursprungliga separationen som det upplysta fönstret 

                                                
88 Clarence Crafoord, Barndomens återkomst, Viborg 1996, s. 284. 
89  Ibid., s. 282. 
90  Ibid., s. 241. 
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berättar om, utan om andra separationer, andra förluster, som emellertid får bära 

den ursprungligas smärta och vara en ständig erinran. 

I den starka känslan av övergivenhet och utanförskap som präglar bilden av någon som 

står i mörkret och tittar in finns en av nycklarna till Johnsons författarskap. Det 

utanförskap, som gestaltas så tydligt i den emblematiska bilden av någon som står utanför 

och tittar in, blir betydelsefull ur flera aspekter och kan analyseras i förhållande till flera 

fält. Utanförskapet kan uttrycka barndomens ensamhet, föräldralösheten, men också 

klassresan och resan ut i världen. Ensamheten kan handla om klass, men den kan också 

handla om kön. 

 

 

VI. Smärtan 

– Klassresan 

Eyvind Johnson uppfattas ofta som en intellektuell författare, en autodidakt som 

förvandlades till akademiker, ”en idédiktare av utpräglat cerebral och lärd läggning, som 

med syrlig ironi vet att hålla läsarna från livet”91, noterar Thure Stenström i inledningen 

till essän ”Eyvind Johnson och smärtans estetik” i vilken han hellre vill framhålla en 

känslans och känslighetens författare, en diktare med drag av sorg och vemod, av ömhet 

och vekhet. 

I tidigare avsnitt av denna framställning har Johnsons ovilja att blotta sig nämnts, 

liksom hans motstånd mot att exploatera smärtan. Samtidigt finns den paradoxala strävan 

efter att tala sant och denna strävan kom ofta att innebära att han berättade om sig själv. 

Det var den sanning han trodde sig känna bäst och det är förståeligt att Johnson ständigt 

och i olika, mer eller mindre konstfärdiga former, återkom till sina barndomsminnen.  

Det gäller i första hand de självbiografiska romanernas sex delar, de fyra om Olof från 

Norrbotten och de två om Olle från Berlin och Paris, men också andra romaner måste 

nämnas; Minnas, Stad i ljus, 1917 och Spår förbi Kolonos liksom minnesberättelsen 

Vinterresa i Norrbotten och flera uppsatser och artiklar av mer saklig karaktär 

tillsammans med ”Personligt dokument” och ”Om ursprung och miljö” och andra 

dokumenterande redogörelser. 

Den självfallna utgångspunkten för att förstå en människas livskänsla är hans barndom, 

menar Stenström i sin essä ”Johnson och Smärtans estetik” och håller särskilt fram 

                                                
91  Stenström, s. 202. 
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faderns sjukdom ”den allt överskuggande händelsen”92 som också leder till 

uppbrottet från familjen och dubbelheten i att samtidigt gå hem och gå bort. Där finns 

också de inflyttade föräldrarnas främlingsskap i Norrbotten, deras emigrantskap, en 

känsla av rotlöshet och längtan hem till söderns fruktträd.  

Örjan Lindberger utvecklar beskrivningen av Johnsons barndomsförhållanden i sin 

biografi Norrbottningen som blev europé och håller fram samma smärtsamma faktorer; 

främlingsskapet i Norrbotten och faderns sjukdom. Med torr och saklig ton redogör 

Johnson själv för just dessa förhållanden i barndomen i en artikel i Svenska Dagbladet 

1949: 

När vi började småskolan hade vi rester av mammas och kanske pappas språk kvar som 
tung- och strupminnen och var därför – kanhända också genom pappas sjukdom – en 
smula löjliga. Pappa som hade varit en ljuslynt, glad, kvick värmlänning och nu var den 
tyste, Den som nästan inte talade, Den som levde i Det inre.93 

 
Det är typiskt för författaren att han inte beklagar sig, inte tycker synd om sig själv, 

något som såväl Stenström som Lindberger noterar och redovisar med citat från samma 

artikel: 

Om jag nu, så många år efter, säger att jag hade det bra hos mina fosterföräldrar och en 
jämförelsevis god barndomstid hos dem, så är det ingen efterrationalisering, ingen 
förgyllning av fakta. 

 

Till tidiga och smärtsamma erfarenheter lägger Lindberger också Johnsons år i Stockholm 

i början av 20-talet med den konflikt inom Stockholms ungsocialistiska klubbar, som 

ledde till att Johnson stöttes ut ur partiet och hänvisades till litteraturen.94 ”Författaren 

uppstod ur ungsocialistens nederlag”, sammanfattar Lindberger. 

Till tidens svårigheter hör också problemen med ekonomin – Johnson svalt under 

perioder – och de ständiga refuserna från tidningarna. 

Den förödande kritiken av den första boken, novellsamlingen De fyra främlingarna, 

blev också ett dråpslag. Under rubriken ”Om kräks själsliv” skrev Social-Demokratens 

Erik Hedén: 

Att de kunna stå ut, bok efter bok, år efter år, och skildra samma eviga viljelösa förkomna 
kräk! Att det finns så många unga proletärdiktare som vilja stoltsera i överklassdiktarens 
avlagda kläder!95 

 
I Hemligskrivaren, Birgit Munkhammars essä om Johnson, konstaterar hon att försöket 

”att se proletären som individ, till och med en problematisk sådan med själsliga kval och 
                                                

92 Ibid., s. 207f. 
93 Ur ”Om ursprung och miljö”, Personligt politiskt estetiskt, s. 46. 
94 Örjan Lindberger, Norrbottningen som blev europé, Kristianstad 1986, s. 76f. 
95 Social-Demokraten 22/12 1924. 
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inte bara en hederligt tom mage föll inte väl ut”.96 Och när hon tecknar författarens 

bakgrund uppehåller hon sig kring just detta, konflikten mellan proletären och författaren, 

klassresan och rotlösheten i såväl Norrbotten som i proletariatet. 

Den ensamhetsbubbla och de kapade förtöjningar som skilsmässan från familjen gav 
upphov till präglar tidigt Eyvind Johnsons förhållande till omvärlden. Det här var 
reaktionsmönster han skulle komma att få god användning för. Kanske gjorde den 
behärskning och det förnekande av egna ångestkänslor, som han så tidigt fick anledning 
att öva sig i, honom också till en dugligare resenär i klassamhället?97 

 
Munkhammar liknar författarens resa upp genom klassamhället vid en färd i en 

dykarklocka. 

Dykarklockan är en bubbla, ett luftrum. Den är en ensamhet, en känslokyla, ett tigande 
eller en förställning som kan bilda så pass tjocka väggar att den kan stå emot det 
omgivande trycket och inom sig hysa en bräcklig identitet. Först måste den isolera från de 
egna, så att skilsmässan från dem inte bli ogörlig – och detta avskiljande sker ofta nog 
alldeles ofrivilligt.98 

 
Hennes fortsatta framställning uppehåller sig vid detta avskiljande som kom att forma 

Johnsons livskänsla, från det tidiga politiska intresset där författaren med Romanen om 

Olof kartlade och redovisade kapitalismens mekanismer, till 50-talets engagemang för ett 

svenskt medlemskap i NATO och en svensk atombomb. Romanerna från den tiden tillhör 

inte hans bättre menar hon: 

Många av dem vittnar om en flyktingkänsla och en upplevelse av brott med det förflutna, 
som måste ha ett samband med hans sociala samtidsposition. Det nu alltmer hektiska 
laborerandet med olika tidsplan och medvetanden, olika språk och olika versioner av 
’sanningen’ kan knappast enbart ses som utslag av intresse för romantekniska experiment. 
Den nästan tvångsmässigt gestaltade språkliga relativiteten har tydliga drag av 
identitetsupplösning och social hemlöshet: vem är han, vem var han, vilket är hans 
språk?99 

 
De tre framställningarna av en grundläggande livskänsla hos Johnson – Stenströms 

från 70–talet, Lindbergers från 80–talet och Munkhammars från 00–talet – följer varandra 

nära och kan sägas ge liknande förklaringar, en likartad biografisk bakgrund, till det 

uttryck av främlingsskap, som förmedlas i  den emblematiska bilden av någon som står 

utanför och tittar in. 

De tre beskrivningarna av främlingsskapet, inför familjen, inför gruppen och 

proletariatet, den saknade hemkänslan, erinrar alla om dykarklockans avskiljande och 

utestängdheten, men de påminner också om den återkommande scenen med ynglingen i 

                                                
96 Birgit Munkhammar, Hemligskrivaren, Falun 2000, s. 73. 
97 Ibid., s. 29. 
98 Ibid., s. 17. 
99 Ibid., s. 145. 
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mörkret nedanför det ljusa fönstret, en bild som också svarar mot den ton av 

besvikelse och ensamhet som tydligt klingar i Johnsons texter. 

Gemensamt för de tre bakgrundsteckningarna är att de alla entydigt knyter denna 

alienation till samhälleliga och ekonomiska förhållanden. Främlingsskapet ses som en 

följd av proletär fattigdom och sjukdom, och är i grunden en följd av motsättningen 

mellan individ och kollektiv, mellan arbete och kapital; alltså en klassfråga. 

Herr Clerk, vår mästare och de självbiografiska romanerna om tiden i Berlin och Paris, 

särskilt sagan om Hedvig, visar att bakom utanförskapet och hemlösheten, finns andra 

drivkrafter. Den politiska läsningen av Johnson skymmer andra och kanske närmare 

läsarter som handlar om kärlek, sexualitet och kön. 

 

 

Kärleken 

Det finns ingen anledning att förminska betydelsen av Johnsons klassresa, färden från 

banvaktarstugan och stenbrottet vid Näsberg 1915 till Flammarions bokhandel vid 

Boulevard des Italiens, där han tolv år senare signerade den franska utgåvan av Lettre 

recommandée. Allt detta ger en förståelig bakgrund till det utanförskap, livsbesvikelsen i 

en förlorad hemkänsla, som kan höras som en grundton i texterna. 

Den grundton av ensamhet och utanförskap, klangen av besvikelse, som är 

karaktäristisk för många av Johnsons romaner är också ett återkommande och tydligt 

karaktärsdrag hos romanernas huvudpersoner. Så är den avskärmade Herr Clerk i Herr 

Clerk vår mästare en tydlig och tidig representant för den typ av deformerad personlighet 

som återkommer i flera av de romaner, som skulle följa på Minnesboken. Bibliotekarie 

Clerk är en föregångare till storheter som Johannes Krilon och Johannes Lupigi; de delar 

en liknande ensamhet, en avskildhet och livsbesvikelse, som kan kännas igen i Johnsons 

självbiografi, i den långa resan.  

Men där finns förstås också annat. I sina egna världar, i Krilons, Johannes Lupigis och 

Henrik Clerks världar är källan till ensamheten en annan, besvikelsen har ett annat namn. 

Alla de tre karaktärerna, tillsammans med många andra i författarskapet, tycks oftare vara 

bestämda av en annan avskildhet, en annan sorg och hemlöshet, än den som förklaras av 

klassresan; de är övergivna älskande och sorgen är en sorg över förlorad kärlek. Motivet 

återkommer ständigt i texterna, men har inte fått särskilt stor plats i studiet av 

författarskapet. 
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Med ett uttryck lånat från Kierkegaard, som f.ö. Eyvind Johnson tycks 
ha läst i Paris på 1920–talet, kunde man också påstå att det handlar om ’flickan som de 
icke fick’.100 

 
Åter är det Thure Stenström som i ”Eyvind Johnson och smärtans estetik” berör temat 

och därvid särskilt uppehåller sig vid Krilon–gestaltens bakgrund; Krilons minne av den 

plågsamma midsommaraftonen på Fågelön då han såg sin älskade Lydias otrohet, en 

situation han återkallar, när han möter henne i kvällsskymningen i romansvitens inledande 

kapitel. 

Några från tidiga Stockholms– och Parisår smärtsamma ungdomsminnen fortsätter att 
leva sitt hemlighetsfulla liv i Eyvind Johnsons prosa från 1920–talet och allt framgent. 
Ibland förpuppas det, ibland slår det ut i full prakt och blir till romantiska berättelser. Men 
verkningsfullast blir detta väl förberedda och inövade motiv, när det får tjäna som 
kontrasterande fond till skildringen av det s t o r a  lidandet ute i världen.101 

 
Den biografiska bakgrunden är inte särskilt känd – om den alls är studerad. I 

”Personligt dokument” nämner Johnson en olycklig kärlekshistoria. Det blir ett av få 

ställen där författaren, torrt och sakligt, i dokumentets form, i den begärda rapporten till 

eftervärlden, nämner en kärlekssorg i sitt eget liv. Den uppmärksamme, som lärt att 

Johnson gärna glider över det smärtsmärtsamma och mumlar när ämnet blir svårt, noterar 

att han i det nedan citerade stycket också knyter självmordstankar, självförakt och 

byaskvaller till kärlekssorgen: 

Erotiken tog också ut sin rätt. Jag hade inte fyllt aderton år. 
En gång kände jag en intensiv lust att dö. Själva döden hade inget speciellt lockande, 

jag var säkert innerst inne rädd för den; men den hörde dock, föreföll det mig, med en 
ofrånkomlig konsekvens till mitt liv; något som också var mitt liv, fast av högre art. Jag 
ville helt enkelt att en viss människa skulle sörja mig djupt. Alla mina handlingar från 
denna tid skedde i tecken av detta; [– – –] Jag led under ett moraliskt tryck och en känsla 
av skuld, som maskerade sig med nonchalans för allt och alla, för mina egna handlingar 
och för vad folk sa.102 

 
I Lindbergers biografi nämns mer i förbigående ett par andra kärlekshistorier från 

Paristiden, men det är knappast erotisk utlevelse, passion, kärlekssvek och svartsjuka som 

präglar biografin. 

Diminuendot är Johnsons sätt att skrika; det är när han sänker rösten, man bör lyssna. 

Och om det mest smärtsamma är han mestadels tyst, men det han tiger om i berättelsen 

om sig själv, blir istället ett återkommande motiv i berättelser om andra. Av den 

anledningen bör det klassperspektiv, ur vilket tonen av utanförskap i författarskapet 

hittills har avlyssnats, kompletteras med ett annat perspektiv. 

                                                
100 Stenström, s. 234. 
101 Stenström, s. 255. 
102 ”Personligt dokument”, Personligt politiskt estetiskt, s. 22. 
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Hur ser egentligen den omöjliga kärleken ut i texterna, den som blir Herr 

Clerks ensamhet; hur gestaltas sveket, hur berättas kvinnorna? 

 

 

Kvinnobilden 

Den samlade kvinnobilden som växer fram i romanen om Herr Clerk är anmärkningsvärt 

negativ, man kunde säga föraktfull eller formad av kvinnoskräck. 

Birgit Erlandsson, som Ivar Berr blir förälskad i och som är drivande för en del av 

skeendet i romanen, presenteras som en ytlig person, grund i såväl tanke som känslor. 

Hennes öde är en schablon, lik någon ur de romaner hon läser. Hon är tidigt förförd, 

gravid och övergiven och antydd änglamakerska: ”Antagligen låg hon ihjäl det” (HC 25). 

Hon ömsom tröstar sig med 25–öresromaner, ömsom plågas av dem när de erinrar om 

hennes egen otillfredsställelse, 

… och först när alla fått dem de skulle ha somnade hon. Andra nätter hjälpte inte ens 
tjugofemöresböckerna. Hon steg upp och såg sig i spegeln. Hon tog av sig nattlinnet och 
dansade runt i rummet till dess hon blev varm, tog sedan en kall avrivning, drack ett glas 
vatten och kröp i säng. (HC 30) 

 
Det är en bild som antyder narcissism, ångest och onani. En annan kväll, efter det att 

hon noterat att Ivar följer efter henne, uppför hon en striptease–akt som ett skuggspel på 

gardinen och väntar på honom: 

I halvslummern inbillade Birgit sig att någon höll på att bryta sig in – men hon var icke 
rädd. Hon kände bara besvikelse när hon vaknade och hörde att det var vinden. (HC 32) 

 
Hennes lust, den kvinnliga sexualiteten är ett hot och blir en av de krafter som driver 

skeendena i romanen. 

Birgits intellekt är grunt. ”En tanke hos Birgit löpte aldrig ur sin bana. [– – –] Hon 

kunde tänka på sitt livs tragedi och färgen ljusblått samtidigt” (HC 27). Hon är fåfäng, en 

tanke kan börja i hjärtat men slutar i kläderna: ”Birgit såg att man tittade därför att hon 

var vacker” (HC 27). Hon fruktar åldrandet och att bli fet och på romanens sista sida, när 

allt summeras presenteras Birgit som rund och präktig (HC 336). Fetma är ett föraktat 

attribut. En annan av romanens kvinnor, Lilli servitrisen på ölkaféet med vilken Ivar har 

en historia, presenteras först som ”den korpulenta” (HC 194) och blir sedan ”tjocka Lilli”, 

fruntimret vid disken som ”gav långa och saftiga blickar av kött och vår” (HC 259).103 

Kvinnorna är lystna och styrs av sina begär. Sexualiteten är inte vacker utan 

tvångsmässig. Kristina Galén manipulerar och manipuleras av sin man. När han behöver 
                                                

103 Kvinnlig fetma ringaktas också i ett par noveller från samma tid, särskilt i den viktiga ”Brev till en 

dam”, DN 15 maj 1927. 
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pengar till sprit uppvaktar han henne med serenader. ”Hennes urkokta ansikte 

rodnade, rörelserna blevo oviga som en ung, upptagen flickas under den förste älskarens 

ögon och hon tappade saker i golvet” (HC 15). Men förförelsen är bara ett spel. I relation 

till Galén är Kristina den starkare, den som begär:  

Ett ord var svenskt och högblått och hette: Lilla vännen! Det var Kristina som ung 
arvtagarinna, bländad av extrapolisens knappar, gestalt och granna mustascher. Ett annat 
ord liknade en tomflaska: Sötnosen! Det var som en frusen gatflicka gjort sista 
ansträngningen på morgonkröken. Ett tredje ord var tungrött, fullmoget och stelt av nära 
förväntan; det var slappt i kraft och av bättre ålder än de flesta: Johannes! – vilket 
betydde: Vi går opp till oss tidigt ikväll, du. – Slutligen fanns ett ord och en Kristina på 
morgnarna efter vissa nätter då frun legat vaken men mannen sovit som en gris; ordet som 
kvinnan på över fyrtio säger till en man som icke vill visa att han är en – ett grått ord som 
saknade doft och klang och var simpel hämnd: Vebon! (HC 20) 

 
Fröken Flink tar Ivar med sig hem, när hon finner honom berusad och slagen utanför 

biografen. På morgonen när han vaknar ser han på hennes kläder:  

Plaggen gåvo honom en flyktig känsla av överlägsenhet och samtidigt av besvikelse: 
de hade inget lockande och det var som om de dolt fläckar, eller varit smutsiga, ömkliga , 
trasiga, och som fröken Flink bort dölja dem. (HC 205) 

 
Kvinnans sexualitet är smutsig, men också hotfull. När Ivar en liknande morgon, 

tidigare i romanen, betraktar den sovande Birgit lockas han och stöts på samma gång bort: 

Draget omkring Birgit mun eggade. Det retade men stötte samtidigt bort genom sin 
erfarenhet – en erfarenhet, en del i Birgits liv som han instinktivt var svartsjuk på och 
rädd för. (HC 76) 

 
Kvinnans begär binder mannen, men är samtidigt flyktigt; mannen är utbytbar. Birgit 

överger Ivar, hon ledsnar på honom, finner honom alltför ung och byter till ständigt nya 

älskare. Hon beskrivs som promiskuös, tillhörig det allmänna. Fröken Flink, som länge 

uppvaktat Ivar, har inga svårigheter att byta ut honom mot Lindblom, när hon inser att 

Ivar inte är intresserad. Och tjocka Lilli fogar sig i att byta Ivar mot kaféutkastarens bror.  

Denna upprepade trolöshet hos kvinnorna blir en av romanens grundläggande 

förutsättningar; Antonia Berr har svikit Herr Clerk när hon gifter sig med Postmästaren, 

samtidigt som hon sviker också denne genom att tillbringa natten före bröllopet hos herr 

Clerk. 

Kvinnorna sviker och männen blir svikna; de formas av kvinnornas svek. Till och med 

en bifigur som fattighjonet och gårdskarlen Zeitz ges en historia som handlar om sviken 

kärlek (HC 118). 

Till romanens konsekvent och negativt genomförda kvinnobild hör också en delvis 

oväntad men lika konsekvent bakgrundsteckning av kvinnornas sociala och ekonomiska 

förhållanden. Det blir en bild som, i alla fall till en början, tycks motsäga framställningen 

av lystna och fåfänga kvinnor. 
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De flesta av romanens kvinnor försörjer sig själva, tjocka Lilli arbetar 

som servitris och fröken Flink som kontorsdam, men där finns också Birgit Erlandsson 

som driver vitvaruaffär med anställt biträde och Kristina Galén som förestår pensionatet 

med uthyrningsrum och matsal med flera anställda. Bara två av romanens kvinnor försörjs 

av sina män, Antonia Berr indirekt, eftersom hon har en pension efter sin man 

postmästaren, och fru Johansson, som dock har det ekonomiska ansvaret för familjen. Det 

är till henne lönekuvertet lämnas. 

 

 

Feminismen 

Under julen 1924 och vårvintern1925 drog sig Johnson tillbaka till Norrbotten. Det blev 

en intensiv period av läsande. Det var vid den här tiden han på allvar började intressera 

sig för antiken, men till en början var det i första hand stora europeiska tänkare som 

gällde. Han satt uppe vid malmbanan i Näsberg och läste Freud och Krapotkin, Thomas a 

Kempis och särskilt Nietzsche och Schopenhauer, men han läste också annat.  

I ett brev till Rudolf Värnlund i januari ber han denne låna Wieth–Knudsens 

Feminismen och skicka upp den till Boden. Ett par månader senare rapporterar Johnson. 

Tack för boken. Jag har läst ett par kap. och tycker om en del saker, särskilt då jag 
finner Wieth–Knudsen framföra några Schopenhauerska tankegångar. W–K säger en hel 
del saker sm man tänkt själv, eller åtminstone instinktiv ’känt’.104 

 
Wieth–Knudsens antifeministiska bok kom ut 1924. Den fick stor spridning och 

översattes till flera språk; till svenska redan utgivningsåret. Wieth–Knudsen var professor 

i socialekonomi, finans– och rättvetenskap vid Norges Tekniska Högskola och hans bok 

Feminismen har vetenskapliga anspråk och betecknas som ”En sociologisk studie över 

kvinnofrågan från forntid till nutid”. 

Det är en historisk och ekonomisk beskrivning av familjens och kvinnofrågans 

utveckling från antiken till nutid, en framställning som slutar i en resignerad uppgivenhet; 

den vite, nordiske mannens kultur kommer att gå under. 

Och om hans intellekt nu i elfte timmen icke inser farans verkliga natur och omfattning 
och reser ett hårt motstånd mot hela detta femnistiska otyg, lika fördärvligt för både män, 
kvinnor och barn, oförenligt med nordiskt väsen och mera kulturfientligt än någon annan 
’andlig rörelse’, en förbannelse och ett gift för allt vad vår ras med årtusendens svett och 
blod byggt upp för att trygga det skröpliga människolivet här på jorden – ja då äro den 
vite mannens bästa dagar räknade.105 

 

                                                
104  Brev till Rudolf Värnlund 3 mars 1925. 
105 K A Wieth–Knudsen, Feminismen, Uppsala 1924. s.245. 
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Argumentationen mot feminismen förs på bred front och spänner från de 

katastrofala följder, som den moderna äktenskapslagstiftningen medför för mannen och 

familjen, till den ekonomiska belastningen med underskott i handelsbalansen, som den 

kvinnliga konsumtionen av utländska ull– och sidentyger och annat krafs innebär. 

Hundratals telefonfröknar, tusentals kvinnliga bodbiträden och kontorister ha var och 
en dussintals klänningar, kängor, lågskor, strumpor och hattar, under det att en kvinna i 
liknande samhällsställninng för en mansålder sedan nöjde sig med en vardags– och en 
söndagsklänning, ett par kängor och ett par lågskor, hemstickade ullstrumpor, en vinter– 
och en sommarhatt.106 

 
Till bakgrundsteckningen hör också – möjligen utanför socialekonomens kompetens –

en analys av könens karaktärer och skilda kvalitet, vilket innebär redovisningar av 

hjärnvolym, grad av mognad, psykiska karaktärsdrag vad beträffar intellektet, känslolivet 

och moralen. 

Wieth–Knudsen för i bevis att kvinnans förstånd alls icke är dåligt, men det är 

kortsynt, varför hon mera borde lära sig respektera mannens andliga långsynthet.107 

Hennes känsloliv har mindre djup än mannens och äger större flyktighet. 

Innebörden är den, att nästan varje spirande kärleksförhållande mellan man och kvinna 
en gång kommer i ett psykiskt läge, då hans stadighet och känslostyrka börja fresta henne 
att göra narr av honom. [– – –] Denna medfödda grymhet, som kallas för kvinnans 
oskyldiga koketteri, är ett av de osvikligaste tecken på att kvinnans normala känsloliv icke 
kan äga det djup och allvar som mannens.108 

 
Wieth–Knudsens kvinnosyn må idag framstå som näst intill stollig, men var en 

visserligen konservativ men möjlig, till och med normal, ståndpunkt 1925, när Johnson 

läste boken och kände igen sådant han ”själv hade tänkt”. Åter kunde Johnsons 

läromästare Nietzsche och Schopenhauer stå som garanter för den kvinnobild som Birgit 

Erlandsson – grund i känslor och flyktig i kärlek, självförsörjande och 

konsumtionsinriktad – representerar. 

 

 

Några kvinnobilder 

När Minnas kom ut blev mottagandet förhållandevis gott. Anna Lenah Elgström, som 

senare skall utveckla en kritik av Johnsons kvinnobilder, tycker i Socialdemokraten 8/1 

1929 att ”Förälskelsen är fint tecknad”. Invändningarna uteblev och kvinnoporträtten i 

Minnas skulle följa av många fler, lika schablonartade som avståndstagande. Minnas 

                                                
106 Ibid., s.208. 
107 Ibid., s 53. 
108 Ibid., s.57. 
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följdes av Kommentar till ett Stjärnfall i vilken Laura Stormdal i många stycken 

skulle likna Birgit Erlandsson i sin lust, sin otrohet och ytlighet. I Johnsons allra sista bok 

Några steg mot tystnaden finner man porträttet av den förföriska och destruktiva 

Elisabetta som visar en nakenbild av sig själv för rammakaren Peder Urais – liksom Birgit 

blottar sig för Ivar – och därmed binder honom till sig och krossar honom genom att 

lämna honom. Hans liv får i fortsättningen levas i den bitterheten.109 I den sista romanen 

berättas och återberättas också Colinets saga om den unge filosofen Buridan och 

drottningen Jehanna av Navarra, som 

[– – –] brukade locka till sej unga, inte ont väntande unga män och på det vildaste 
lidelseuppfyllda och ömmast ljuva vis begagnade sej av deras unga kraft för att sedan låta 
sina livtjänare slänga ut dem i Seinens vågor, vari de, helt utmattade av sitt besök hos den 
höga damen eller bedövade av starkt vin eller lömskt gift, [– – –] på det allra ömkligaste 
omkom genom drunkningsdöd.110 
 

Författaren understryker också att denna berättelse i berättelsen, historien om den 

mansslukande drottningen skulle och måste spridas: 

– För att utan alltför stora risker nå så många som möjligt med sin redogörelse, kom den 
unge filosofen på ett fiffigt sätt att sprida sina meddelanden. Han [–––] köpte ett par 
dussin nyttofåglar, den sortens inte fullt upplärda brevduvor, som finns till salu hos 
fågelhandlarna på Seinebroarna i Paris, och de budbärarna släppte han ut i den vida 
världen.111 
 

Brevduvorna med sina berättelser om den äldre kvinnan som förför och överger yngre 

män har samma funktion som Eskil Grund i Minnas/Herr Clerk. Han får av Herr Clerk ta 

emot historien om Ivar och Berit för att föra den vidare. 

Den platta och nedlåtande, samtidigt skrämda, beskrivningen av Birgit Erlandsson är 

inget undantag, inget utslag av en omognad tidigt i författarskapet. Den är i själva verket 

karaktäristisk. Johnsons kvinnoporträtt är infärgade av förakt, kanske rädsla, och det kan 

förvåna att denna aspekt på författarskapet inte är mer studerad. 

Tydliga invändningar mot Johnsons kvinnoporträtt kommer inte till uttryck förrän i 

recensionerna av Strändernas svall. I SvD 2 november 1946 opponerar Sten Selander mot 

att kvinnorna enbart blir könsvarelser. Anna–Lenah Elgström, ST 12 november 1946, 

”frestas tro att författaren lyder ett omedvetet begär efter mannahävdelse i denna 

mannakulturens skymningsland. Hans värld är besynnerligt enkönad”. 

I sin avhandling om Strändernas svall tolkar Marete Mazzarella teckningen av 

kvinnorna i romanen som arketypiska symboler för livsdrift, antiteser till krigets och 

                                                
109 Eyvind Johnson, Några steg mot tystnaden, Stockholm 1973, s. 77. 
110 Ibid., s. 419. 
111 Ibid., s. 419. 
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våldets krafter112 – alltså icke verkliga personer. En liknande undanglidning gör 

Måna Kårsnäs i sin avhandling Eyvind Johnson och djävulen, där hon ansluter till 

Mazzarellas synsätt och förklarar de tidiga kvinnobilderna som kontrasterande Anima – 

kvinnliga principer, alltså ej personer – som ställs mot de manliga personernas 

intellektualism.113 

Birgit Munkhammar nämner och förminskar samtidigt betydelsen av Johnsons 

kvinnobild i essän ”Städer, skogar”. Det är som om hon gör författarens synpunkt till sin, 

när hon raljerar över Johnsons kvinnor: 

De ytliga, fladdriga och mer eller mindre neurotiska kvinnor, som de johnsonska 
romanhjältarna till läsarnas förtvivlan ofta är hopplöst förälskade i, liknar alla varandra. 
De talar i utrop, har olika slags utbrott, är nyckfulla och vet inte vad de vill, sneglar 
ständigt på andra manspersoner och drivs av gud vet vilka begär att göra både sig själva 
och andra olyckliga.114 

 
Tre kvinnor – Mazzarella, Kårsnäs och Munkhammar – noterar alltså i olika grad 

Johnsons avståndstagande kvinnoporträtt, men det stannar vid en notering, blir ingen del 

av analysen. I de två avhandlingarna tillfogas en förklaring, ett försök till förstående, och i 

Munkhammars stora Johnson–essä Hemligskrivaren utelämnas aspekten helt. 

Också Ebba Witt–Brattström förbigår Eyvind Johnson i sin uppsats Hur Lars Hård 

blev Lars Mjuk – en linje i vår arbetarlitteratur.115 Hennes analyser av Fridegård, 

Värnlund och Lo–Johansson kretsar kring en tydligare motsättning mellan 

mannen/författaren/agitatorn och kvinnan/modern/överklassdamen. Det är inte den 

könens konkurrens som råder mellan Bo Probst och Måna i Lo–Johanssons Måna är död 

eller den mellan Olle och Vera i Rudolf Värnlunds Hedningarna som icke hava lagen, 

som finns i Johnsons Herr Clerk, vår mästare. Det är inte Ivar Berrs konstnärskap, eller 

hans proletära plikt som hotas av Birgit Erlandsson – han är varken författare eller 

agitator – det är hans identitet som man som sätts i fråga. När han super ner sig och blir 

arbetslös, är det själva lusten, sexualiteten i sig som för honom dit. 

Det är svårt att hitta en positiv kvinnobild i Herr Clerk, vår mästare. Fyllot och 

kolbärarens Johanssons fru kunde vara en, men hon blir bara en i marginalen löst tecknad 

schablon av rejäl arbetarhustru.  

                                                
112 Merete Mazzarella, Myt och verklighet, Helsingfors1981, s.206. 
113 Mona Kårsnäs, Eyvind Johnson och Djävulen, Uppsala 1984, s.36. 
114 Staden mellan pärmarna, Värnamo 1998, s. 99. 
115 Ebba Witt–Brattström, Ur könets mörker Etc., Stockholm 2003, s. 213f. 
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Till slut återstår bara den overkliga kvar, drömkvinnan. Det är den unga 

Antonia Berr, Antonia innan hon blev kvinna och ännu var så ung att hon kunde ha en 

pojkes, en ynglings namn, och kallas Tony. 

Tony, den bleka; Ungdomen, Rosendrottningen, snörliv, högskaftade kängor, vita 
tänder, halvt dolda av fuktiga, röda läppar. (HC 178) 

 
Det är så – nästan som en erotisk dröm – Herr Clerk vill minnas sin ungdoms kärlek, 

sin enda, inte som den mogna kvinnan, Antonia, den som övergivit honom. ”Han ville 

inte tänka på den. Han ville tänka på en förhistorisk Tony, eller en Nausikaa” (HC 179). 

Kopplingen till Nausikaa, den unga och rena, blir särskilt intressant eftersom drömmen 

om Fajakernas unga prinsessa inte bara representerar en renare, mer undergiven erotik än 

de kåta äldre kvinnornas, Berits och Kristina Galéns. I Drömtydning – som Johnson, den 

hemlöse, var väl bekant med och låtit sig befrias av – representerar Nausikaa det Freud 

kallar nakenhetsdrömmen, exhibitionsdrömmen, vars kärna är samtidigheten i tvånget och 

önskeuppfyllelsen att blotta sig och skämmas. ”Därför slår den dröm, som sagan om 

Nausikaa ger gestalt, regelbundet om i en ångestdröm”, skriver Freud i den första och mer 

inventerande delen av Drömtydning. 116 I den andra och mer analyserande delen 

återkommer Freud till Nausikaa i kapitlet ”Dröm och diktning”: 

Nausikaaepisoden i Odysséen framträdde som mönstertyp[er] för en stor grupp av 
fantasiskapelser, som visade sig vara mångfaldigt förklädda och mer eller mindre 
förskjutna produkter av den bortträngda infantila lusten att blotta sig. [– – –] Alla dessa 
nakenhetsmotivets gestaltningar ha sin drivkraft övervägande i barnets särskilt mot 
föräldrarna riktade sexuella nyfikenhet, varvid de tendenser som eftersträva ett 
tillfredsställande av de förbjudna begären, finna uttryck likaväl som de kulturellt inställda 
jaget hämmande, bortträngande strävanden.117 
 

Johnsons Nausikaareferens pekar mot hans behov av att berätta sig själv utan att ändå 

göra det, den självbiografiska paradoxen att blotta sig och skämmas, men den pekar också 

på behovet att berätta överhuvudtaget, att låta författarrollen bli en livsväg. 

Freud tycker sig finna de erotiska källorna till det poetiska skapandet och nämner 

särskilt incestfantasins – nakenhetsmotivets riktning mot föräldrarna – dess ”stora 

betydelse för det poetiska skapandet liksom för konstnärens själsliv och det psykologiska 

förståendet av hans verk”.118 

Att ställa sig naken inför den unga prinsessan och oskulden är att samtidigt berätta sig 

själv och att förverkliga en förbjuden dröm. 

 

                                                
116 Drömtydning I, s. 141. 
117 Drömtydning II, s. 106. 
118 Ibid., s. 107. 
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VII. Begäret 

– sexualiteten 

När Olof Lagercrantz anmälde Johnsons roman Tidens gång i DN 2 november 1955, var 

det särskilt porträttet av Hedvig han ville minnas. 

Berättelsen om henne är kanske det vackraste i denna roman, liksom skildringen av 
hennes död är det mest gripande. 

 
Berättelsen om Hedvig är invävd i hela dubbelromanen och kulminerar med hennes 

död vid något av 20–talets sista år. Berättelsen är ett i huvudsak fiktivt inslag i romanerna 

och bör betraktas som en saga med samma funktion som sagorna i Romanen om Olov; att 

berätta om det svåraste. Sagan förenar flera svåra motiv, vilka också återfinns i Herr 

Clerk, vår mästare. Hedvig liksom Johannes Galén, lever nära en smärta; den att inte få 

vara sig själv, att begränsas. De missbrukar alkohol, Hedvig också andra droger. Deras 

längtan är en annan, deras sexualitet har en vidare definition; de är hemlösa och går så 

småningom under. De tar sina liv. 

Galén presenteras som född under två stjärnor, Mars och Venus; han är både krigisk 

och älskande, formad under ett såväl manligt som ett kvinnligt tecken. Han har varit 

militär, burit uniform, men nu är han hjälpkarl åt sin fru i pensionatet. Hans sexualitet är 

en gåta som han under sömnlösa nätter grubblar över: ”Hur är det att jag vill det jag inte 

vill och ibland inte vill det jag vill?” (HC 19). Så är maran som plågar Galén: 

Det andra! Galén vågade icke ordet. Om Galén kunnat ursäkta sig med Platons 
utläggningar om kärleken skulle han kanske vara lycklig. 

Det var så: han kunde ibland inte låta bli att klappa småpojkar på kinden. (HC 19) 
 

Denna Galéns längtan är en av romanens drivkrafter. Han dras till den unge Martin, 

Ivars lillebror, men försöker komma undan sitt öde genom att söka sig till 

missionsförsamlingen och låta sig omhändertas av den frälsta fröken Capell. Till slut kan 

han dock inte undgå sitt öde och dramat fullbordas med Martins död och Galéns 

självmord. 

Herr Clerk är på flera sätt en parallell till Galén. Bibliotekarien dras också till Martin, 

men hans lust är förträngd, kontrollerad, sublimerad till faderlighet och mentorsskap. Han 

har valt att begränsa sig själv. 

Herr Clerk vill att minnen skulle vara gamla plagg, man tagit av sig, ingenting annat; 
gamla plagg man hänger in i sin garderob, men aldrig mer tar på sig. (HC 62) 

 
En gång älskade han den unga Tony, nämnd som yngling och som Nausikaa, den rena 

oskulden, men nu har han sedan länge stängt in känslorna och lusten. 
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När han ibland greps av den orosliknande lusten att ta fram dem, titta på, 
röra vid dem, räddade han sig ut i vardagens rike och sade till sig själv: Vilken härlig dag! 
Av instinktiv rädsla eller av bekvämlighet var han sluten även inför sig själv. Därför 
kände han under dessa år, de döda minnenas år, aldrig djup sorg, men heller aldrig djup 
glädje. (HC 62) 

 
Galén är ociviliserad och primitiv, han styrs av skräck och lust, medan Herr Clerk är 

bildad, en intellektuell som kontrollerar sina känslor; han känner Platon och antiken, det 

är dit han längtar; till Platons Gästabud, där han kunde omformulera sina drömmar, 

förfina sin lust. 

Ivar Berr är en parallell till Galén, likt denne är Ivar i sina drifters våld, men hans 

längtan står inte som Galéns till småpojkar, utan till äldre kvinnor. Det är lusten, 

sexualiteten, som drar honom neråt mot superi och självförakt. Hans sätt att undkomma 

blir flykten, som också kan uppfattas som ett slags självmord, ett sätt att försvinna. 

Kolbäraren och suputen Ivar Berr kan inte längre existera, han lämnar staden och uppgår i 

en annan identitet, för att sedan återkomma som Eskil Grund. Och då för att återberätta 

hela historien. 

 

 

Homosexualitet 

Homosexualitet var inget vanligt tema i svensk litteratur vid tiden för Minnas. Kochs 

Guds sköna värld är ett udda exempel som Johnson var välbekant med. Utanför Norden, i 

Europa, särskilt Frankrike, såg det emellertid annorlunda ut. 

Prousts Sodom och Gomorra hade just kommit ut när Johnson anlände till Paris från 

Berlin i början av tjugotalet, och 1927, när romanen om Herr Clerk planerades var Den 

återvunna tiden, den sista delen av På Spaning efter den tid som flytt, nyss utkommen. 

Johnson skrev som nämnts i inledningskapitlen tidigt hem till svenska tidningar och 

berättade om Proust, som tillsammans med Gide var en av de viktigare vägvisarna. 

Johnson presenterade Proust för bland annat Norrländska Socialdemokratens läsare redan 

sommaren 1926. Året därpå ägnades Gides Falskmyntarna en ingående analys i tre 

artiklar och här närmar sig Johnson – nämner, för att använda hans eget språkbruk – 

sambandet mellan självbekännelse och dikt: 

Varje stor diktare är mer eller mindre en självbekännare. Dikt liksom bikt är en sak som 
har med moralen att göra. Pierre Mac–Orlan förklarar: ’Om jag inte blivit författare hade 
jag blivit mördare’, det vill säga, hade han icke givit en känsla utlopp i en riktning hade 
den själv tagit utlopp i en annan och i handling. Gide har en gång på något ställe gjort en 
liknande antydning om sig själv; och därför kan man icke i allt identifiera Gide med 
Edouard.119 

                                                
119 Ny Tid, 20/9 1927. 
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Att skriva, att ge känslorna utlopp i text sublimerar driftens handlingar till dikt. Texten 

blir ställföreträdande, blir dikt istället för handling, menar Johnson, samtidigt som han 

tycks vilja distansera författaren Gide från hans huvudperson, Edouard, och dennes 

utlevda sexualitet.  

I Falskmyntarna liksom i flera av Gides verk förekommer en typ på vars böjelser man 
icke kan missta sig: [– – –] Deras böjelser äro oftare för det maskulina, alltså skiljande sig 
från vanliga mäns. Det är sjukt. Och det skrämmer folk, något som icke är att undra över. 

 
Till skillnad från läsaren betraktar Gide, enligt Johnson, sin hjälte med sympati och tar 

inte ställning mot hans sexualitet. Resonemanget i artikeln blir otydligt och får karaktär av 

försvar, utan dock att bli ett tydligt ställningstagande. Det är inte den sexuella läggningen 

i sig som är problemet, utan att leva ut den: 

[– – –], och om Gide i a l l t  vore Edouard skulle man med äckel vända sig bort. Icke 
för sakens skull, då den i flesta fall är ärftlig belastning, alltså sjukdom, men för det sätt 
varpå den framställes. 

 
Johnson menar att det blir en fråga om gott och ont; en fråga om författarens moral, om 

läsarens ståndpunkt, eller fördom, och slutligen, i ett resonemang som inte är alldeles 

tydligt, en ”smak– och miljösak”. Det som betyder något blir till slut Gides storhet som 

författare. 

I artiklarna nämner Johnson också Gides roman Den Omoraliske, en roman som kan 

erinra om Minnas. Huvudpersonen Michel återberättar sitt liv för sina vänner. Det är ett 

liv utan passion, ett liv i uppror mot religionen och i kamp mot lusten. Det finns en 

avskurenhet hos Michel, en längtan som inte kan tillfredställas, och som liknar herr 

Clerks. Liksom denne finner också Michel tröst i Odyssén. 

Ur fickan drog jag upp en liten Homeros, som jag inte öppnat sedan avresan från 
Marseille, läste om tre rader ur Odyssén och lärde mig dem. Jag fann tillräcklig andlig 
näring i deras rytm och njöt den efter mitt behag, …120 

 
Den Omoraliske handlar också om flykten till Afrika, till unga flickor och pojkar och 

en annan erotik, ett annat liv. Det erinrar om den flykt som Arthur Rimbaud genomförde, 

en annan av modernismens portalfigurer, och en flykt som också Johnson planerade vid 

den här tiden.121 Rimbaud var den tredje av Johnsons hjältar och i Romantisk berättelse 

finns följande notering om Rimbauds Une saison en enfer, som denne skrev omedelbart 

efter uppbrottet från kärlekshistorien med Verlaine:  

Julnatten 1923. 

                                                
120 André Gide, Den omoraliske, Uppsala 1947, s. 53. 
121 ”Perspektiv på 20– och 30–talen”, ur Personligt politiskt estetiskt, Kristianstad 1992, s. 90. 
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– – – Gav Fast. D. den fina upplagan av Rimbauds dikter, som jag köpte i 
Paris och lät binda in snyggt där i den hemliga tanken att ge den åt – någon. Fast. Dora 
var riktigt rörd över att jag tilltrodde henne förmågan att läsa dikterna. Hon kanske gör 
det! 

Rimbaud (det var min hemliga tanke) förklarar mycket hos mig. Jag vet ingen som är 
så modern. Men jag tvivlar på att Fast. Dora kommer på att det var en självbiografisk gest 
jag gjorde. (RB 425) 

 
 

Johnsons tre franska vägvisare var inte bara portalfigurer för modernismen, inte enbart 

förnyare av litteraturen, utan uttrycker också en vidare sexuell acceptans än den 

heterosexuella normalitet som formulerades i Björkelund och Näsberg. 

Proust, Gide och Rimbaud – liksom kanske också i någon mening Freud och Nietzsche 

– knyter den modernistiska litteraturen, det modernistiska konstnärsskapet till 

sexualiteten. 

 

 

Homosexualitet är ett centralt motiv i Herr Clerk,vår mästare. Det är dock inte särskilt 

vanligt i Johnsons produktion i övrigt och förekommer egentligen bara i de texter som likt 

Herr Clerk, vår mästare kan sägas ha en självbiografisk dimension och tillhöra det 

självbiografiska fältet. 

I romanen Nittonhundrasjutton som enbart publicerades som följetong i Brand 1930 –

31 skildras ett par ungdomar födda kring sekelskiftet i en norrländsk småstad. Det är 

huvudpersonen Mattias och hans kamrat Sigurd. Den förre blir relegerad från skolan för 

inbrott och börjar tidigt hänga på krogen och umgås med damer – han blir älskare till den 

lystna och betydligt äldre fru Julia – medan Sigurd är en plugghäst som – möjligen med 

antydd homosexuell läggning – ägnar sig åt en oaccepterad, till och med föraktad sexuell 

praktik tillsammans med andra pojkar: 

Sigurd stod där och glodde hålögt. 
– Du är alldeles röd under ögonen, sade Mattias. 
Med detsamma hade han en känsla av att det var grymt. Men man hade sagt att Sigurd 

och ett par pojkar till höll på med… 
Det är väl för att du läser så mycket, sade han vänligare. Och så gnuggar du väl 

ögonen, när du sitter oppe. Har du svaga ögon? 
– Ja jag gnuggar ögonen, kom det hjälplöst från Sigurd. Han var helt röd i ansiktet. Så 

sträckte han på sig: – Du ska inte tro – tro, tro att …122 
 

Sigurd omkommer i en trafikolycka. Han blir överkörd och på bilens passagerarsäte 

sitter Mattias och ser det ske. Liksom Hedvig och Galén måste Sigurd dö för att den andre 

skall kunna gå vidare. 
                                                

122 Eyvind Johnson, Nittonhundrasjutton, publicerad i Brand fr o m nr 45 1930, s. 38 i en tänkt urklippt 

och inbunden version. 
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I Se dig inte om finns en passage där Olof badar tillsammans med vännen 

Fredrik. Det blir en skildring av ynglingars nakenhet, den nödvändiga jämförelsen som får 

en pubertal homoerotisk ton: 

– När jag var sexton år hade jag mycket mer hår där. 
Han pekar; och när han går några steg gungar hans organ manligt i sin svarta buske. 

Överhuden är uppdragen, det ser mognare ut. Olof böjer sig fram och ser på sig själv, har 
har inget att säga. 

– Om man rakar blir det tjockare, säger Fredrik. 
Det kittlar, och han kan inte hjälpa att det rör sig fast han kämpar emot. Han sneglar på 

Fredrik, den hänger inte heller så lugnt.123 
 

Det tydligaste uttrycket i Romanen om Olof, när homosexualiteten också blir hotfull, är 

händelsen på hösten i slutet av Nu var det 1914, där Olof utsätts för det tidigare 

diskuterade närmandet av en gubbe som också blivit kvar på tegelbruket. Det är en 

situation som pekar direkt mot det ödesdigra mötet mellan Martin och Galén. 

Situationen bekräftas av Skratt–Fredrik senare i romanseriens tredje del, Se dig inte 

om, när han berättar om sitt möte med samma gubbe på tegelbruket: 

Olof rös till. 
– Vi kan väl köra nu, sade han. 
Fredrik gjorde sig ingen brådska; han berättade saken: 
– Visst fan kan han få se, sa jag och visade, om han vill se två gånger kostar det femti 

öre. Det gav han mig också. Men han fick inte känna. Det kostar en femma, sa jag, det är 
min taxa. (R O 296) 

 
Sekvensen avslutas med att de ger sig iväg på cyklarna. Det är som om de, särskilt 

Olof, flyr från berättelsen. Och samtidigt, när Fredrik kommer ifatt, låter Johnson honom 

knyta den obehagliga upplevelsen till behovet att berätta: 

– Ja, sade Fredrik när han hunnit upp honom, om en annan skulle sätta igång med att 
berätta allt man sett och upplevt, skulle det kunna bli en hel novell i Tidsfördrivet. Och 
kanske mer ändå. En riktig skiss, eller vad det kallas. (RO 297) 

 
I Spår förbi Kolonos utvecklar Johnson den tanke som bara antyds när herr Clerk 

längtar till Platons antika Grekland. Kapitlet ”Hastig blick på tillståndet på jorden” som 

handlar om hur en sändebudsängel från Himmelrik grälar med den frestande demonen och 

försöker tala Galén till rätta. 

– Tyst onde ande! Tig ögonblickligen! 
Demonen höll sig fast i sänggaveln och skrek: 
– Redan dom gamla grekerna tog sig ett glas då och då och blev lyckliga av det –och 

vad kärleken mellan man och man beträffar, till exempel den mogne mannens varma och 
faderliga kärlek till ynglingar…(SFK 90) 

 
Kapitlet finns inte i Minnas, men i Herr Clerk, vår mästare skildras ett liknande möte i 

kapitlet ”Allvarligt samtal”. Texten är delvis den samma men i Clerk–romanen handlar 

                                                
123 Eyvind Johnson, Romanen om Olof, Gjövik 2000, s. 323. 
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grälet uteslutande om Galéns supande. När Johnson återanvänder 

himmelrikskapitlet i Spår förbi Kolonos bygger han ut det och ger en anvisning för hur 

relationen mellan Clerk och Martin skall läsas. 

 

Explicit sexualitet är inget stort motiv hos Johnson som ibland kan uppfattas som näst 

intill pryd. Skildringar av kärleksmöten är sällsynta och blir oftast bara antydningar. Ett 

av de få ställen där skildringen får präglas av en sympatisk inlevelse och ömhet är mötet 

mellan Olle Oper och Hedvig – förstås – i en kolonistuga augusti 1924 (RB 443). Det är 

ett kort kapitel om ett misslyckat möte som pekar fram mot Hedvigs homosexualitet. 

Efteråt följer Olle henne till spårvagnen och på återvägen tänker han på henne, tycker 

sig se henne klart och samtidigt är det Freud som hjälper honom med formuleringen, att 

tänka samman sexualitet och diktning, att behärska sig: 

Han tänkte på sin bok: den var så klar för honom. Man borde skriva den behärskat. 
Han mindes ett ord: sublimera. (RB 455) 124 

 

 

Självmordet 

Herr Clerk, vår mästare är en roman om ”lusten att fly”, skriver Johnson i förordet till 

Fib–utgåvan. Det är en roman om uppbrott och flykt, den resa ut i världen som blir Ivar 

Berrs och Eskil Grunds, men som också var Eyvind Johnsons. Samtidigt handlar det om 

Herr Clerks flykt in i minnen som blir drömmar om Itaka, och om J. A. Galéns flykt, som 

blir hans självmord. 

Den norrländska småstaden blir för trång; det är inte där någon av dem hör hemma. 

Henrik Clerk längtar till Itaka och Galén till Platons gästabud125 – om han känner till det – 

småstadens litenhet är också dess trångsynthet, det som driver dem därifrån är en 

intolerans, och flykten formuleras ytterst som ett självmord. 

Galén skär halsen av sig. När han väljer bort livet blir det en slutgiltig snöpning. Herr 

Clerk väljer bort livet genom att stänga in sina känslor, självmordets motsvarighet blir en 

andlig snöpning. 

Det finns ett återkommande självmordsmotiv hos Johnson och det knyts ofta till ett 

uppbrott eller en transformering. Självmordet antyds i ”Personligt dokument” och det är 

ett återkommande motiv i novellerna från de tidiga Parisåren.126 I romanen Stad i ljus 

                                                
124 Kursiveringen är min. 
125  Platon, Gästabudet ur Om kärleken och döden, sv översättn.: Jan Stolpe, Lund 1993. 
126 Ex. ”Natt”, Syndikalisten nr 66, 1920 och ”Självmördaren och den runde”, Konsumentbladet nr 14, 

1926. 
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länkas motivet till författarblivandet; att leva vidare är det samma som att skriva, 

alternativet till drunkningsdöden i floden är författarskapet, inte att leva utan att berätta. 

På ett liknande sätt har självmordet en central betydelse i Hans nådes tid; efter Johannes 

självmordsförsök, månfärden, söker han upp Karls den store och, i stället för att mörda 

honom, blir han kejsarens sekreterare och hemligskrivare, därmed också sitt eget livs 

krönikör. Självmordet eller självmordsförsöket representerar vändpunkten; där börjar 

något annat. 

Herr Clerk och J. A. Galén kan som Kårsnäs antyder i Eyvind Johnson och djävulen, 

läsas som två aspekter av samma person, herr Clerks tyglade libido och Galéns skenande, 

den starka bortträngningen och den brustna. 

En liknande konstruktion, om än långt mer utvecklad, är den uppdelning av det 

berättande och det berättade jaget i Romantisk berättelse och Tidens gång, de 

självbiografiska romanerna om 20–talet, där kusinerna Garans och den älskade Hedvig 

kan läsas som representationer, aspekter, av författaren. 

Med sagan om Hedvig och hennes självmord lyfts det tidiga romanprojektet om herr 

Clerk, Ivar Berr och Eskil Grund fram och bekräftas som en del av Johnsons 

livsberättelse. Självmordet blir en metafor för behärskningen, den sublimering som 

Johnson lärt av Freud. 

 

 

VIII. Slutord 

… å alla tre könens vägnar.127 

Övergivenheten, det utanförskap som kommer att bli ett återkommande motiv i 

författarskapet etableras tydligt i Herr Clerk, vår mästare och när den emblematiska 

bilden av en utestängd yngling nedanför ett upplyst fönster gestaltas, när utanförskapet 

formas i texten, berättar det inte om en utstötthet och hemlöshet ur ett klassperspektiv, 

utan ur ett köns– och kärleksperspektiv. Det är sexualiteten som får bära uttrycket genom 

att vara den isolerande och destruktiva kraften. Den längtan som bilden uttrycker är en 

längtan efter en förmenad, kanske till och med otillåten kärlek, en kärlek utanför 

normativiteten. Ivar är besatt av en äldre kvinna. J. A. Galén åtrår Martin, vilket också 

Herr Clerk gör, men bortträngt och förlagt till en dröm om ett utopiskt land, där han kan 

stå naken inför Nausikaa, oskulden. 

                                                
127 Spår förbi Kolonos, s. 36. 
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När Olof Lagercrantz recenserade Tidens gång i Dagens nyheter under 

rubriken ”Författaren som femhörning” fäster han stor vikt vid de två kvinnorna, särskilt 

bilden av Hedvig. Efter att ha noterat de idealiserade porträtten av Yngve och Greger, 

”idealgestalter, i allt så förträffliga”, och den genompräktige norrlänningen Olle, ”totalt i 

avsaknad av lidelse och liv”, skriver han om Hedvig: 

Berättelsen om henne är kanske det vackraste i denna roman, liksom skildringen av 
hennes död är det mest gripande. Det är synd att de tre männen blivit så löst knutna till 
henne, att författaren låtit dem rädda sig så långt upp på land.128 

 
Sagan om Hedvig är ett fiktivt inslag i den självbiografiska dubbelromanen, ett skrin 

för det svåraste, det omöjliga att berätta, det som måste berättas om någon annan, och däri 

ligger ett avskiljande. Det skamliga och onda isoleras och lösgörs, distanseras från 

berättaren och gör honom – som Lagercrantz i sin recension påstår – till en ädlare, en mer 

behärskad människa. På samma sätt offras den liderlige Galén och herr Clerk blir ensam 

lämnad kvar. Den älskande Ivar Berr blir Eskil Grund, författaren. Det dionysiska 

behärskas och blir apolliniskt; Olof Edvin Jonsson blir Eyvind Johnson. 

Berättelserna om Johannes Galén och Hedvig fungerar som en svart magi, blir skrin 

som grävs ner och tar det onda med sig i graven. Med Galéns och Hedvigs död förenklar 

och förädlar Johnson bilden av sig själv, ”räddar sig långt upp på land”. Berättelserna blir 

verktyg som formar ett själv, som inte bara är den äldre och visare, den av minnen och 

erfarenheter skapade Yngve Garans, han som berättar om den unge Olle Oper och dennes 

”Minnesbok”, utan också den av berättelsen formade, den han har gjort sig till, den svale 

akademikern, betraktaren, de pryde herr Clerk. 

Självmordet blir en metafor för författarblivandet. Lusten, begäret, det låga, offras, och 

dess energi, skaparkraften, vänds – som Freuds sublimering eller Bergsons auto–creation 

– bort från livet och mot berättelsen. 

Det självbiografiska och samtidigt berättarmedvetna berättandet skapar en bild – det 

kallas numera image och anses viktigt – av författaren utanför texten, i verkligheten och 

offentligheten. Då blir berättarens text också ett partitur och en scenanvisning som inte 

bara skapar ett berättat själv i berättelsen utan också berättaren utanför, den referent, det 

själv vars existens utanför berättelsen, självbiografins traditionalister var övertygade om. 

 

                                                
128 DN den 2/11 955. 
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