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S V E R K E R  G Ö R A N S S O N

Berättartekniken i Eyvind Johnsons roman 
Molnen över Metapontion

i
När Eyvind Johnsons roman Molnen över Metapontion kom ut hösten 1957, 
fäste sig recensenterna särskilt vid det förhållandet, att handlingen utspelades 
på två olika plan. Göran O. Eriksson menade t. o. m., att det rörde sig om två 
skilda romaner: »inga berättar-tekniska trollkonster, hur överrumplande virtuost 
de än är utförda, kan dölja att Molnen över Metapontion förblir två romaner».1 
— Utan att ta ställning till recensenternas värderingar skall jag i denna uppsats 
försöka att i någon mån klarlägga författarens »berättar-tekniska trollkonster» 
och påvisa den parallellism, som trots allt finns mellan dessa »två romaner».

Framställningen gör naturligtvis inga anspråk på fullständighet. Syftet med 
uppsatsen är att genom studiet av strukturen i en av Eyvind Johnsons romaner 
försöka få fram något väsentligt om berättartekniken i denna och kanske också 
därmed något om Johnsons berättarstil i allmänhet.

Jag är väl medveten om att endast det rent »formella» i romanen kommer 
att beröras. Åtskilligt — för att inte säga det viktigaste — av det som kan 
sägas om Johnsons roman saknas därför i denna framställning. Endast i undan
tagsfall, då det förefallit oundgängligen nödvändigt, har ramen för uppsatsen 
sprängts och även sådant som inte direkt kan inordnas under begreppet be
rättarteknik medtagits.

Först kan det vara lämpligt att i korthet antyda »handlingen» i romanen. 
Såsom redan framgått, rör den sig på två olika tidsplan: tiden 415-380 f. Kr. 
och 1950-talet e. Kr.

Klemens Decorbie heter huvudpersonen i de nutida avsnitten. Han är en 
svensk vallonättling, anställd i »europeiska räddningskommissionen, ERC» (47),2 
som har till uppgift att hjälpa flyktingar och andra »displaced persons» till 
rätta i efterkrigseuropa. Under andra världskriget deltar han som frivillig i 
franska armén, blir tillfångatagen av tyskarna och får tillbringa flera år i olika 
koncentrationsläger. I ett av dessa läger sammanträffar han med den franske 
arkeologen Jean-Pierre Lévy, som på kvällarna brukar underhålla sina medfångar 
med berättelser om olika antika personligheter och händelser; i synnerhet uppe-

Denna undersökning är en sammanfattning 
av en trebetygsuppsats i litteraturhistoria, be
handlad i Göteborg höstterminen 1959.

1 G. O. Eriksson, Krilon rannsakad (GHT 
21.10.1957).

2 Siffrorna inom parentes hänvisar till sidor 
i E. Johnson, Molnen över Metapontion, 1957.
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håller han sig vid den Themistogenes, som Xenofon nämner i sin Hellenica 
såsom författare till ett arbete om Kyros’ tåg mot sin broder storkonungen,3 
en uppgift som forskningen sedan länge betraktat som ett skämt av den annars 
så allvarlige Xenofon eller som ett senare tillskott.4 Lévy spinner emellertid 
vidare på Xenofons upplysning och »lyckas rekonstruera» Themistogenes’ liv.

Romanens »moderna» del handlar om Klemens’ resor i Italien en sommar 
»i 1950-talets mitt» (19). Driven av vad han uppfattar som ett löfte till Lévy 
besöker han Metaponto, Taranto och Syrakusa, platser där Themistogenes uppe
hållit sig omkring 2 350 år tidigare. Hela tiden lever den antika världen i 
hans medvetande, så som han minns den beskriven av Lévy och så som han läser 
om den i ett manuskript han fått låna av Lévys änka. Men det är inte bara ett 
sökande efter antiken och Themistogenes; ända sedan krigsslutet har Klemens 
sökt en fransk flicka vid namn Claire, som han mött i ett läger i Ostpreussen 
1944. När han till slut träffar henne, är hon älskarinna till en av de tyska 
vakterna från lägret. Klemens och Claire lever visserligen tillsammans några 
dygn, men hon lämnar honom snart och söker på nytt upp tysken. Sista gången 
Klemens skymtar dem, befinner de sig vid ett av stenbrotten i Syrakusa. Senare 
får han reda på att de omkommit där, genom självmord eller olyckshändelse.

I Klemens’ medvetande finns nästan ständigt minnena från krigsåren och 
föreställningarna om Themistogenes. Hur tänker sig då Lévy och Klemens och 
Eyvind Johnson denne Themistogenes? —  Han är atenare, ungdomsvän till 
Xenofon och liksom denne lärjunge till Sokrates. I ungdomen deltar han i 
Alkibiades’ olycksaliga expedition till Syrakusa, tas till fånga och får slita flera 
år i stenbrotten. Så småningom blir han fri, gifter sig och får två barn, men 
en natt mördas hela hans familj, förmodligen till följd av en nyck hos tyrannen. 
Han lämnar då Syrakusa, beger sig norrut och kommer till Metapontion (nu
tidens Metaponto), där han gästar den rike godsägaren Hagnon en tid. Så små
ningom beger han sig över till Hellas. Här sluter han sig till Proxenos folk, 
som förbereder sig för att delta i det krigståg, som Kyros skall företa inåt Asien. 
Han deltar i tåget tillsammans med en slav, som kallas Issositen, och en slavinna, 
Keria, bägge förrymda från Hagnon. Både »anabasis» och »katabasis» skildras 
ingående och ganska troget efter Xenofons framställning. Efter återkomsten till 
Hellas beger sig Themistogenes åter till Graecia Magna och Metapontion, gifter 
sig med Hagnons änka och framlever resten av sitt liv som välbeställd gods
ägare, sysselsatt med att skriva ner sina minnen av de förflutna strapatserna.

Detta är alltså stommen i berättelsen, det skeende man kan läsa ut bakom 
orden. Men så rakt på sak berättas det inte i romanen. Visserligen sönderfaller 
stoffet i två stora delar, den antika och den moderna, men det innebär egent-

3 Xenophon, Hellenica, with an Engl. Transl. 
by C. L. Brownson (i The Loeb Classical 
Library), London 1947, III: 1, 2 (s. 175)'·
»As to how Cyrus collected an army and 
with this army made the march up country 
against his brother, how the battle was fought, 
how Cyrus was slain, and how after that the 
Greeks effected their return in safety to the 
sea — all this has been written by Themi
stogenes the Syracusan.»

4 Se härom Richard Laqueur i Paulys Real- 
Encyclopädie der classischen Altertumswissen
schaft, Zweite Reihe, Fünfter Band, Stuttgart 
1934, artikeln Themistogenes, Spalt 1685: 
»Tatsächlich nimmt heute die grosse Mehr
zahl der Forscher an, dass, so wie es Plutarch 
aussprach, T. ein Deckname ist, hinter dem 
sich Xenophon verbirgt; Suidas, der noch an
dere Werke des T. kennen will, habe sich 
nur gelehrt zeigen wollen.»



ligen en förenkling att tala om två romaner. Berättelserna är fler och därmed 
också infallsvinklarna mot motivet.
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Berättaren i Molnen över Metapontion är betydligt mer märkbar än som van
ligen är fallet i moderna romaner. Han gör då och då inpass i berättelsen och 
kommenterar handlingen. I det längsta och också mest intressanta kommenterar 
han sin egen situation:

Fragmenten finns och kan läsas av uppmärksamma ögon. Min egen roll är betrakta
rens och i någon mån, i likhet med J.-P. Lévys och Klemens Decorbies, tillrättaläggarens. 
Jag anser inte att jag —  det jag som nu nämns för första och enda gången i den här 
berättelsen — kan ha annan roll i sammanhanget. Att göra sig till allsmäktig ledare 
för dessa gestalter och skuggor, uppstigna ur svårtydda och naturligtvis högst bristfälliga 
skriftrester, vore att ingripa mot och verkligen häda de gudar som ändå styrde deras 
öden. Och att förvandla ett betraktarjag till en eller flera av gestalterna, skuggorna, 
personerna och bipersonerna, det skulle sannerligen vara stor fräckhet och ett inkräk
tande på andras omraden, ett överfall på skyddslösa och döda och dessutom i själva 
verket ogenomförbart. Man kan inte ge dessa varelser, dessa mänskor annat liv och 
annan gestaltning än Themistogenes med professor Lévys och några andras hjälp har 
gett dem; men man kan variera uttrycken. (18)

Den berättare vi här möter och som talar om sig själv i första person har 
jag i fortsättningen valt att kalla EJ för att i någon mån skilja honom från 
författaren och akademiledamoten Eyvind Johnson som borgerlig person.

Av det ovan citerade stället finner vi, att hans attityd är vetenskapsmannens. 
Han vill försöka invagga läsaren i den tron, att de themistogeniska fragmenten 
existerar i sinnevärlden och att berättarens uppgift endast är »tillrättaläggarens» 
och »betraktarens». Han låter förstå, att Lévy och Decorbie är personer, som 
existerar även utanför berättelsen. Det kan tyckas en smula överflödigt att kon
statera detta, eftersom ju verklighetsfiktionen är en outtalad förutsättning i de 
allra flesta romaner. Hos Eyvind Johnson är det emellertid inte alltid så enkelt. 
För att helt förstå romanen måste man sätta sig in i vad berättaren vill, att 
vi skall hålla för sant, och vad han vill, att vi bara skall hålla för sannolikt 
eller tänkbart. Detta hänger samman med den vetenskapliga attityden: författa
ren är ingalunda »allvetande», han endast ordnar ett material.

Ett utmärkt exempel på detta Eyvind Johnsons underförstådda resonemang 
om alla berättelsers relativitet har Peter Hallberg dragit fram. Det är hämtat 
från Strändernas svall:

Vid ett tillfälle skildras, hur en tjänsteflicka går över den inre gården till Odysseus’ 
palats och iakttar en katt:

»En berättare med större kunskap om livets mekanik och som kraftfullt inser det 
onödiga med nyanser skulle kanhända uttrycka saken så här:

Dolios dotter går över gården. Sandalerna smäller. Solen lyser, steker. Kattan är grå- 
spräcklig, i käften —  eller gapet, munnen — håller hon, kattan, fast en råtta. Kattans 
käft är saftigt full av råtta. Dolios dotter svänger med baken.»

Efter ytterligare en sida i den stilen avbryter sig författaren och kommenterar: »Ja, 
så kunde sanningen, den direkt berättade, den kraftfullt återgivna ta sig ut. Men det 
kan också sägas på annat sätt» —  så följer återberättaren Eyvind Johnsons egen ver
sion.5

5 P. Hallberg, Eyvind Johnson, ordet och verkligheten (BLM nr 7 1958, s. 5 4 2)·
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Det är ungefär detta EJ menar med att »man kan variera uttrycken». Vad 
som »verkligen» hände kommer vi inte åt, men vi kan försöka se det från så 
många olika håll som möjligt för att på så sätt närma oss sanningen. Det är 
nästan ett slags källkritik Eyvind Johnson låtsas bedriva i romaner som Strän
dernas svall, Drömmar om rosor och eld och Molnen över Metapontion.6

Till sitt förfogande har så den vetenskaplige berättaren i det här aktuella 
fallet fragment av en viss Themistogenes, bearbetade av den fransk-judiske 
arkeologiprofessorn J.-P. Lévy, och vissa uppgifter om en svensk vallonättling 
vid namn Klemens Decorbie och om dennes samröre med Lévy. Av detta skapar 
han sin roman. Han rekonstruerar det förflutna, det som har varit och det som 
kunde ha varit.

II
Det mest påtagliga i kompositionen är indelningen i delar och kapitel. Roma
nen består av fem delar, numrerade med romerska siffror, och trettiofem kapitel, 
numrerade med arabiska siffror.

Del I (kapitel 1-6) tjänstgör som ett slags inledning. De två första kapitlen 
presenterar —  låt vara mycket fragmentariskt —  Themistogenes. I de fyra föl
jande får vi lära känna Klemens Decorbie och hans förflutna, främst genom 
kapitel 5 och 6, som har karaktär av retrospektion.

I del II (kapitel 7-15) befinner vi oss i Metaponto. I denna del är paral- 
lellismen utförd: huvudpersonerna Themistogenes och Klemens Decorbie be
finner sig på samma platser men i olika tid.

Del III (kapitel 16-22) behandlar uteslutande antiken, skildrar tåget mot 
storkonungen fram till slaget vid Kunaxa. Att inget avsnitt om Klemens De
corbie kommit med i denna del beror väl på att denne aldrig besöker Mindre 
Asien, varför ingen parallellism kan förekomma på samma sätt som förut.

Del IV (kapitel 23-27) behandlar uteslutande Klemens Decorbie. De an
tika motiven införes genom dennes minnen av Lévys »föreläsningar».

I del V (kapitel 28-35), som sammanfattar och avslutar romanen, är första 
kapitlet en berättelse om stämningen bland grekerna efter slaget. De följande 
kapitlen är vartannat retrospektiva anteckningar av Themistogenes och vartan
nat en berättelse om Klemens Decorbie i Syrakusa.

Som tidigare nämnts rör vi oss i romanen med flera olika »källskrifter».7 
Jag skulle föredra att använda termen »fiktionsplan» för att därigenom när
mare betona det rent fiktiva i uppspaltningen: realiter —  dvs. om vi bortser 
från fiktionen —  är ju Eyvind Johnson den allvetande berättaren, som skriver 
hela romanen.

Det första eller översta av dessa »fiktionsplan» är romankompositören EJ:s 
sidorepliker till läsaren och berättelsen om Klemens Decorbie. Ytligt sett är 
det den egentliga romanen. Det märkliga med den rent kompositionsmässigt

0 Greppet finns ju mycket tidigt utbildat 
inom romankonsten. Redan Cervantes i Don 
Quijote arbetar med en föregiven översättning 
från arabiskan, en fiktion, som möjliggör för
fattar jagets distans till de mer eller mindre 
fantastiska händelser, som skildras i romanen.

7 Ett liknande arrangemang finner vi redan 
i Regn i gryningen. Sedan har det kommit 
till användning framför allt i Drömmar om 
rosor och eld och i dubbelromanen Roman
tisk berättelse/Tidens gång, i något annan form 
även i Hans nådes tid.



är, att berättelsen hela tiden hejdas genom inskjutna kapitel, som behandlar 
Themistogenes. Berättelsen om Klemens omfattar dock inemot hälften av boken, 
nämligen kapitel 3-6, 8, 10, 12, 23-27, 30, 32 och 34.

I denna roman i modern miljö ligger på sätt och vis den antika berättelsen 
infälld och i den antika berättelsen de themistogeniska fragmenten.

I kapitel 6 är Klemens pa besök hos Lévys änka och får av henne motta 
ett manuskript, som Lévy lämnat efter sig och som bär titeln »Themistogenes’ 
resa. (Som den kunde ha varit.) En teori av J. P. Lévy» (68). Det sägs, att 
manuskriptet omfattade »precis två hundra maskinskrivna kvartoark» (68), vil
ket till omfång motsvarar ungefär hela den antika berättelsen i romanen, alltså 
även de themistogeniska fragmenten och de kapitel, som inte har »enligt J.-P. 
Lévy» som förtecken.

Det finns nämligen fyra kapitel (19-21, 28), som har »enligt J. P. Lévy» 
som ett slags överskrift. De behandlar uteslutande tåget mot storkonungen och 
återtåget från Kunaxa, alltså händelser som är välkända från Xenofons Anabasis. 
Om man tänker sig hela antikberättelsen skriven av Lévy med utgångspunkt 
från Themistogenes’ anteckningar, blir det svårt att förklara, varför ovannämnda 
fyra kapitel skulle ha en speciell rubricering. Man kunde naturligtvis tänka 
sig, att det är för att markera vad som skiljer dem från Xenofons skildring 
av samma ämne; övriga episoder i antikskildringen (med undantag för de frag
ment av Themistogenes som också är anabasisparafras) är ju helt fritt uppfunna 
och där skulle alltså inte behövas någon speciell rubricering. Men det blir 
i alla fall svårt att förklara de kommentarer, som EJ då och då gör i den antika 
berättelsen, t. ex. i kapitel 16, där det efter ett fragment av Themistogenes 
står:

Vi får inte reda på vem denna Kharikles är. Professor J.-P. Lévy tror i sin kom
mentar att det återigen rör sig om en avlägsen släkting, möjligen handelsman eller 
pantlånare. (189)

En sådan kommentar kan inte gärna härröra från någon annan än EJ. Hur 
antikpåverkad Lévy än tänkes vara, är det väl knappast troligt, att han börjar 
tala om sig själv i tredje person.

Vi får alltså föreställa oss, att EJ har tillgång till Lévys manuskript, men 
att han inte citerar det annat än i de nämnda fyra kapitlen och på enstaka 
andra ställen, där det uttryckligen anges, att vi har att göra med Lévys kom
mentarer. Resten av framställningen är hans egen, men givetvis baserad på 
Themistogenes’ fragment och Lévys berättelser:

Man kan inte ge dessa varelser, dessa mänskor annat liv och annan gestaltning än 
Themistogenes med professor Lévys och några andras hjälp har gett dem; men man 
kan variera uttrycken. (18)

Avsikten med detta komplicerade framställningssätt förefaller vara att be
lysa händelserna från olika håll. Också genom att bryta sönder Themistogenes’ 
memoarer når EJ en större uttrycksförmåga: fragmenten kan placeras in i 
romanen på sådana ställen, där de ger kraftigast effekt.

Av de åtta större themistogenesfragment, som meddelas, kommer det äldsta 
först i kapitel 18, och tar vi sedan de övriga i kronologisk ordning, finner vi

Berättartekniken i A/Lolnen över ftÅetapontion ~j i
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dem i kapitel 22, 29, 2, 1, 31, 33 och 35. Fragmenten i kapitel 1 och 2 har 
alltså brutits ur kronologien. Det i första kapitlet är emellertid en del av det 
större fragment, som meddelas i kapitel 31; visserligen har det åtskilliga varia
tioner i uttrycken, men innehållet är detsamma.

Kapitel 2, romanens mest heterogena, är ett resonemangskapitel. Det är där 
vi finner ovan citerade passus om berättarjaget. Där meddelas också themisto- 
geniska fragment i Lévys bearbetning, vilket innebär, att Themistogenes’ fram
ställning i första person utbyts mot en berättelse i tredje person. Ett »autentiskt» 
fragment meddelas också, kanske romanens viktigaste, där huvudtankarna i ver
ket anges. Över huvud taget har detta andra kapitel karaktär av ouvertyr: led
motiven anslås, allt pekar framåt. Vid första genomläsningen av boken måste 
det emellertid verka förbryllande; vad man kvarhåller är väl bara den vemodiga 
stämning, som utgör romanens grundton.

Dessa fragments funktion i kompositionen är att ge Themistogenes’ återblic
kande aspekt på händelserna under hans mannaår. De tänkes ju vara nedteck
nade först 20-30 år efter de händelser de behandlar.

Kompositionen i Molnen över Metapontion är i huvudsak densamma som i 
Johnsons två närmast föregående romaner, Romantisk berättelse och Tidens 
gång. Fiktionsupplevelsen underlättas emellertid där av det förhållandet, att 
det till stor del är samma personer, som uppträder både på det »nutida» och 
det »förflutna» tidsplanet. Något berättarjag såsom EJ i Molnen över Meta
pontion behövs inte, eftersom ramberättelsen skrivs i jagform av Yngve Garans, 
författaren till den infällda 20-talsskildringen. Verklighetsdraget blir därför be
tydligt starkare, men det är inte alls säkert, att det konstnärliga resultatet blir 
det. Molnen över Metapontion har en helt annan fasthet i kompositionen, en 
tydligare parallellism och mycket litet av den löslighet, som förefaller vara den 
största nackdelen med romaner av typ Romantisk berättelse.

Med den splittrade kompositionen sammanhänger brytandet av den krono
logiska ordningen i berättelsen. För att få ett begrepp om tidsmönstret i ro
manen betecknas här med K alla avsnitt, som berör Klemens, och med T alla 
avsnitt, som handlar om Themistogenes. Numrerar vi dem så i tidsföljd, får 
vi alltså K1, K2, T1, T2 etc.

Skär vi så bort alla EJ-kommentarer och alla meditationer av Themistogenes, 
som inte direkt har med »handlingen» att göra, får vi följande schema för 
romanens tidskomposition:
T llT 1K 8K 3T 2K 4K 2K 5T 3K 6T 4K 7T 5T 7K 9K 1T 6K 10T 8K 11T 11T 9K 12T 12T 10K 13T 13

K1, som är utgångsläget för berättelsen om Klemens, behandlar händelserna 
i koncentrationslägret och sammanträffandet med Lévy. Detta avsnitt kommer 
först i mitten av romanen (det har dock antytts tidigare, t. ex. under besöket 
hos madame Lévy). Istället startar »handlingen» med Klemens’ ankomst till 
Metaponto (K8), fortsätter med en skildring av hans liv efter kriget, hans resa 
till London och Paris (K3). Ytterligare ett stycke längre fram kommer tågresan 
mellan Milano och Rimini (K4). Den avbryts av en återblick på tiden i Ost- 
preussen, då han träffade Claire (K2). Sedan fortsätter tågresan fram till Pes- 
cara (K5). I nästa avsnitt (K6) färdas vi mellan Brindisi och Taranto. (Färden 
mellan Pescara och Brindisi relateras aldrig.) Upplevelserna i Taranto återbe
rättas (K7), varefter man får tänka sig det inledande avsnittet (K8), ty i nästa
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parti (K9) är vi åter i Metaponto. Klemens besöker templet, och infälld i skild
ringen av detta besök får vi en berättelse om Lévy i koncentrationslägret (K1). 
Därefter är vi i Metaponto och Taranto igen (K10). I de följande tre avsnitten 
(K11-13) har vi berättelsen i tidsföljd.

Den antika »handlingen» är inte så omkastad.8 Där följer avsnitten i stort 
sett i tidsföljd i avseende på huvudhandlingen. En annan sak är att Themisto- 
genes’ fragment —  såsom förut nämnts — inte kommer i kronologisk ordning. 
Men där gällde ju kronologin »tillkomsten», inte innehållet.

III

Det är ingen ovanlighet, att en berättelse knyts tätare samman genom ett eller 
flera »ledmotiv», som med vissa mellanrum återkommer med ungefär samma 
stämningsvärde.9 Ibland kan ett sådant motiv växa ut till en symbol. Någon 
skarp gräns mellan ledmotiv och symboler är i många fall omöjlig att draga.

Ledmotivstekniken är ingen sällsynthet hos Eyvind Johnson. Staffan Björck 
har pekat på hur en rad av figurerna i Kommentar till ett stjärnfall får den 
lilla Kråkön »till en fästpunkt för sin livskänsla», och han nämner också ösym- 
boliken i Krilon.1 Även i Molnen över Metapontion finns vissa sådana åter
kommande ledmotiv. De utgör ett sammanbindande element i berättelsen och 
bidrar alltså till att motverka splittringstendenserna inom kompositionen.

Det första finner vi redan i romantiteln: molnen. Det finns många moln i 
romanen, och nästan alltid är de i rörelse. Första gången vi stöter på dem är 
i tredje kapitlet: »Solen högt över dem; och ljusa moln drev mot havsbuk
ten.» (31) Några sidor längre fram heter det efter en rekapitulation av världs
historien från antiken till våra dagar: »Två tusen år i frid medan himlarna 
strömmade förbi — som moln för ingens ögon, som löften för ingens öron, 
som tid.» (33) Här möter vi något, som påminner om en metaforisk använd
ning av ordet: de drivande molnen och tiden förbindes med varandra.

Det är ogörligt och onödigt att här kommentera alla de ställen i romanen, 
där moln förekommer. Endast några exempel:

Moln steg från hotfulla trakter bakom bergen i norr och strömmade över himlavidden 
utåt havsbukten. De drev med höga vindar över Taras i öst och Herakleia och Siris- 
ruinerna i sydväst. Skuggorna drog över bok-, ek- och pinjeskogarna, [...] över strand
snåren och hamnlagunen och vattnet och ändrade för korta stunder alltings färger. (77)

Han lyfte sin breda haka från fårskådespelet mot molnen. Gudarnas skuggor! Zeus- 
skuggor, som hade dragit fram över städer i norr som han hade hört talas om, odlings
orter och tempelplatser där man dyrkade en tyrrhensk poseidon mer än andra gudar: 
riken med kraft i. Skuggorna löpte över kullar och flatmarker som fårskockar, och ut 
till havs. Molnen var vita som linne och vågskum i ytterkanterna men hade kärnor 
av blått och grått, av mörker ini. De formades till profiler, ansikten, gestalter, ( m )
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8 Här har inte beaktats alla de gånger frag
ment av Lévys berättelser om Themistogenes 
dyker upp i Klemens’ tankar. Endast några 
av de längre »tankereferaten» har medräknats 
i schemat här ovan. Skulle alla ställen pro
tokollföras, finge vi ett ytterligt tilltrasslat 
mönster.

0 Om termen »Leitmotiv» se t. ex. O. Wal- 
zel, Das Wortkunstwerk, Leipzig 1926, eller 
W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, 3. 
Aufl., Bern 1954. S. Björck diskuterar be
greppet i Komanens formvärld, 3 uppl., 1955, 
s. 277—282.

1 Björck, a. a., s. 279.
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Och sedan: hur allt förbereddes, molnen steg upp bakom bergen, himlen mörknade, 
olyckans instrument samlades och gjordes i ordning och så: hur allt, väl förberett, ändra
des på en enda natt. (353)

1 det vattniga ljuset under molnskockar, ja molnhorder som drev norrifrån ut mot 
Joniska havet såg slätten ut som en sjö. (400)

Molnen kommer i romanen nästan alltid från bergen i norr. De hör ihop 
med hösten —  och alltså symboliskt med åldrandet. De ligger känslomässigt 
nära »folken i norr», som Themistogenes väntar en dag skall komma och erövra 
hans land. Molnen har väl ingen entydig symbolisk funktion: de tjänar endast 
till att skapa ett stämningsläge. De uppträder i romanen nästan alltid i lyriska 
passager i samband med reflexion av något slag. De ger —  med stark förenk
ling uttryckt —  en bild av den ständigt återkommande hösten, förgängelsen, 
utplåningen. Men de hör också ihop med tiden, med det för Eyvind Johnson 
typiska problemet om »tidens gång». De ger en expressiv bild av »seklernas 
väldiga flykt» över länder och folk, allt medan människorna är sig lika från 
århundrade till århundrade.

Ett annat motiv är snön. Det förekommer endast i antikskildringen, i berät
telsen om tåget genom Armenien. I kapitel 31 skriver Themistogenes:

Snö. Gestalter i snö. Snöns smak, och ljud av steg i snö. Snöns klafs, kyla, råhet, 
snöns bett. En glimt av ett ansikte i snö, och av kroppar, bristfälligt klädda i trasor: 
mänskor som strävar fram i snöstorm.

Av det som hände under vår långa vandring mot havet kommer jag vid dylika min- 
nestillfällen i sena kvällsstunder just ihåg detta: ansikten, gestalter i snö. (350)

Tydligen kommer Johnson också bäst ihåg detta. I Slutspel i ungdomen görs 
på några ställen anspelningar på Anabasis? och i samtliga fall berörs soldater
nas svårigheter att uthärda snön och kylan. Ett enda exempel:

Och när de kom högt upp i de främmande bergen möttes de av nånting vitt, som 
de inte sett förut och som de rörde vid och smakade på, och det var kallt, och de visste 
inte vad det var. Xenofon gav väl tusan i dem, och där satt de utan frälsning i det 
underliga och frös. De krafsade undan det vita som la sej kring dem, och de frös om 
benen och om händerna, och när de lyfte ansiktena med blå och röda och vita näsor 
mot himlen och Zevs och Grekland och lipade, så trillade tårarna ner i deras skägg 
och frös fast där. [—  —  — ] De pulsade framåt i snön, och många av dem förfrös 
fotterna, och deras händer blev också känslolösa, och när de skulle spotta ut sin ilska 
mot detta vita så frös spotten i mun på dem —  och aldrig kom de hem, trodde de. 
Men några kom igenom och ner till varmare trakter, och de kunde sen berätta om hur 
det var.2 3

Även i Krilon diskuteras Anabasis vid ett tillfälle, och även då är det snö
stormen som är det väsentliga:

När jag ser snö som far omkring så här i luften i ett slags förtvivlad ansträngning
att hölja in allt, släta ut allt, brukar jag ofta tänka på Anabasis [-------------] Jag tänker
på ett visst ställe i Anabasis, sade Krilon. Det är när de återvändande soldaterna möter 
snön, jag har för mig att det är i bergen i Armenien. Jag föreställer mig det ungefär 
så här: hur soldaterna är förvånade över detta främmande, hur de rör vid det vita som 
faller ner från himmeln eller yr mot dem, hur det förvandlas till vatten i deras händer

2 E. Johnson, Slutspel i ungdomen, 1937, 3 Ibid., s. 39 f.
s. 38 ff., 247 f.
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och sedan till is i kölden. Manga gar under i snöstormen, sjunker ner i snön, som efter 
vad Xenofon pastar var fem—sex fot djup. Han nämner tretti soldater som dör i snön, 
bäddas kring av detta vita, främmande, i sin dåliga utrustning kan de inte stå emot 
det.4

Vad Eyvind Johnson särskilt har fäst sig vid i Anabasts är tydligen fjärde 
boken där förekommer också den berömda thalattaepisoden, som han vid 
nagra tillfällen återkommer till, både i Slutspel i ungdomen och i Molnen över 
Metapontion. I femte kapitlet skriver Xenofon:

Därifrån tagade de genom mycken snö över en slätt under tre dagsmarscher fem para- 
sanger. Den tredje dagsmarschen var svår. Nordanvind blåste emot och rentav brände 
allt och gjorde människorna stela. [...] Snöns djup utgjorde en famn. Många av dra-
garna och slavarna och omkring trettio soldater dukade under. [------------ ] Av soldaterna
blevo de efter, som fatt sina ögon fördärvade av snön, och de, vilkas tår förfrusit av 
kölden. För ögonen var det ett skyddsmedel mot snön, om man under marschen hade 
någonting svart framför dem, för fotterna åter, om man rörde sig och aldrig stod stilla 
och till natten löste skorna.5

Förmodligen är det denna episod Themistogenes syftar på, när han skriver: 
»[...] det påminner mig om då, för länge sedan, när ljus och snö bländade 
oss och kraften i våra ögon minskades» (370). På ett annat ställe jämför han 
deras situation i snöstormen med den i stenbrotten:

Vi befann oss i Armenien och slogs fortfarande mot fiender [...]. Vi var ännu inte 
ute ur vårt stenbrott, vårt latomeion. Boreas, den hårda vinterliga nordanvinden, ja 
den stormen, blåste rakt mot oss och vi mötte den stora snön. (378)

Även på andra ställen nämns snön, men grundupplevelsen är denna helle
nernas situation under återtåget genom Armenien. Som synes av det sista ex
emplet har snöstormsmotivet något av samma stämningsvärde som stenbrotts- 
motivet. Man kan också tänka på Olofs pulsande i snön under morgonvand
ringen till arbetet: »[...] till slut var man tvungen att stanna ett ögonblick 
och sparka av snön igen. Då var man fri under de första stegen, och glad åt 
sin frihet, som gav djupa tankar.»6 Man skall naturligtvis inte pressa texterna 
på mer innebörd än där finns, men det förefaller inte vara någon tillfällighet, 
att Johnson hos Xenofon fäst sig vid just skildringen av snön. Den norrbott
niska vintern har kanske en gång känts som ett fientligt tryck, som funnit en 
symbol i den armeniska snöstormen.7 Tankarna går till Stad i mörker, där kylan 
och frostigheten har sin motsvarighet i en liknande frusenhet hos människan. 
Vintern blir något hämmande, något att önska sig ur och bortifrån.

Stenbrotten i Syrakusa nämndes förut. Bilden av dem växer ut till en av 
romanens nyckelsymboler. I en av sina minnesanteckningar (kapitel 31) skildrar 
Themistogenes den modlöshet, som rådde bland hellenerna, sedan deras strateger
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4 E. Johnson, Krilon själv, 1943, s. 518 f.
5 Xenofon, Anabasis, övers, av J. A. Heikel, 

1943, s. 160 ff.
0 E. Johnson, Slutspel i ungdomen, 1937» 

s. 45. Strax innan har Olofs tankar gått till
»ett proletariat som strävade framåt genom 
morgonmörkret, genom snön, en och en, för 
att samlas nånstans och böja sig ner i arbete»

(s. 44). Det är samma fångenskap, samma 
längtan efter befrielse; Johnsons allmänt hu
manistiska frihetsidé går ju tillbaka till hans 
ungdoms politiska radikalism.

7 Om Johnsons upplevelse av Xenofon och 
Homeros se Ö. Lindberger, Eyvind Johnson 
och antiken (Studiekamraten nr 11—12 1957, 
s. 195-202).
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tillfångatagits av Tissafernes efter slaget vid Kunaxa. Han berättar, hur han 
kom att jämföra deras situation där mitt inne i Asien omgivna av barbarhärar 
med hellenernas i stenbrotten:

Jag tänkte på hur Tyrannen straffade mina landsmän i Syrakusa tretton år tidigare. 
Jag såg de sju tusen besegrade och fångna instängda i stenbrotten som de bröt och 
grävde allt vidare och djupare. För allra första gången fattade jag riktigt deras förtvivlan 
som dock hade varit min egen. Nu var vi många fler, nästan dubbelt så många, och 
instängda i Asien. Vårt öde var hårdare: ingen av oss skulle kunna rädda sig genom
att läsa upp våra filosofers och diktares verk för någon tyrann. [--------—] Vi var i
ett stenbrott utan återvändo mot höjden och friheten för någon av oss. Vi väntade vårt 
slut här i mörkret —  snart, i gryningen. (355)

Stenbrotten står alltså för det hämmande och bindande, det som förkväver 
människan. De motsvaras i nutidsdelen av de tyska koncentrationslägren. I den 
antika delen liknas de —  som framgår av citatet ovan —  med instängdheten 
i Asien. I kapitel 33 utför Themistogenes jämförelsen ytterligare.

Vi hackade oss ut ur vår fångenskap och liknade män som hackar, som bryter sig 
genom en tjock mur med eländiga verktyg, eller krigsfångar som tar sig ut ur latomeions, 
ur stenbrottets grav. (377)

Stenbrotten blir alltså symboler för samma känsla av instängdhet, samma 
situation utan reträtt, där det bara gäller att sakta och med möda bryta sig 
väg ut. Snöstormen, som de hade att forcera under sitt tåg genom Armenien, 
stenbrottets grav, som inte medgav någon flykt, koncentrationslägret hos den 
nya tidens barbarer —  allt är variationer av en och samma mänskliga situa
tion.

I nutidsdelen kommer stenbrotten igen på ett mycket påtagligt sätt. Det är 
i dem som Claire och hennes tyske älskare finner döden. »Deras frihet har varit 
skenbar. I modern tid släpper stenbrotten inte sitt rov.» (Lindberger)8

Man skulle kunna nämna andra, mindre påfallande motiv. Det finns ett 
ömotiv liksom i Krilon. Redan i det themistogeniska fragmentet på romanens 
första sida möter vi det:

Slätten nedanför mitt lanthus var gyttja, många vägar oframkomliga och de nedre 
kullarna låg som öar, tycktes det mig; ja, att vi levde på en ö och att också stranden 
ovanför var en ö i denna värld. (7)

I kapitel 31 återkommer detta fragment i en lätt variation. Bokens sista 
rader behandlar också ömotivet. Det är naturligtvis ingen tillfällighet, att boken 
både börjar och slutar med detta motiv. Slutraderna ger den åldrande Themisto- 
genes’ stämning av avvaktande, trötthet men uthållighet trots allt:

Senare har jag tänkt, att han kanske kommer tillbaka till vår kust med folken från 
norr och som herre —  för han har ingen barmhärtighet mer; men jag hoppas att jag 
ej finns här då.

Det tycks mig ofta att jag lever ensam på en av andra övergiven ö. Stundom vill 
jag kalla den Omega, det slutligas ö, eller det seende ögats ö, ja, jag ger den många 
namn. Ibland kallar jag den Uthållighetens ö. (404)
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Ö. Lindberger, Människorna i stenbrotten (Vi nr 48 1957).
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»Myggan Anopheles» återkommer ibland, »en jättestor svärm som angrep 
kulturens väsen och kärna och hotade historiens gång.» (274) Olof Lagercrantz 
har jämfört denna »saga om malarian» med sagan om lungsoten i Nu var det 
1914,9 och något av samma stämning är det väl:

Myggan Anopheles, frossans vän Anopheles, sumpdunsternas kvällsarbete i en kulturs 
kväll sprutade in död i mänskoblodet. En av de bördigaste slätterna i detta italiska, 
grekiska, romerska Europa fick brist på folk och gott om tid att breda ut sig över 
det som hade varit; lägga sig till ro med ruiner och krukskärvor. (32 f.)

Det viktigaste ledmotivet har emellertid inte nämnts ännu, nämligen tids- 
motivet. Genom hela romanen flyter en ständig diskussion om tiden, tidsbe
greppet, det förflutnas realitet och vårt förhållande till den.

Vid åtskilliga tillfällen anställer Klemens små betraktelser över det förflutna, 
låter historien glida genom medvetandet. På samma sätt är det med Issositen, 
i de kapitel hans synvinkel användes, och med Themistogenes i hans betrak
telser. »Hans minnen lågo där som plåtar, färdiga att skjutas in i nuets skiopti- 
konapparat» heter det om Andreas Sonath i Kommentar till ett stjärnfall.1 Det 
kunde lika gärna sägas om Klemens Decorbie, Issositen eller Themistogenes. 
Men det är inte bara sina egna minnen de är intresserade av: åtminstone Kle
mens och Themistogenes har ett framträdande »historiskt» intresse, de försöker 
levandegöra det förflutna för sig, se det med egna ögon. (Så t. ex. Klemens 
reflexioner över Metapontos förflutna på sid. 32!) Och det är väl romanens 
egentliga grundmotiv: ett gestaltande av tidsrelationer, av att ting, händelser, 
gestalter liknar varandra men ändå inte är desamma. Eller med romanens egna 
ord:

»Det kan tyckas» (viskade professor Lévy), »det kan tyckas, ibland, när man är trött, 
det kan tyckas att allting har hänt förut på alla platser där man har varit. Det kan 
tyckas att allting är färdigt som händelse. Det kan tyckas att allting är fullbordat. Men 
det är nog inte så, kära kamrater. Varenda händelse är en alldeles ny händelse. Det 
är därför som livet ännu finns. Och det gör att vi alla kan hoppas.» (309)

Här har vi väl romanens idéinnehåll i ett koncentrat. Vi skall här inte när
mare diskutera detta resonemang — av Artur Lundkvist kallat »mera gammal- 
klokt än intressant»2 — det hör inte till ämnet för denna uppsats. Det får 
räcka med att konstatera, att tiden är det centrala ledmotivet för romanen.

IV

Det är uppenbart, att kompositionen i en roman som Molnen över Metapontion 
hänger nära samman med gestaltandet av tidsupplevelsen. Anledningen till att 
Johnson valt en splittring av berättelsen är väl delvis den, att han velat stegra 
känslan av samtidighet olika tidsepoker emellan. Berättarväven har till uppgift 
att framhålla parallellismen mellan de olika tidsåldrarna och därmed också det 
likartade i ödenas utformning.

9 O. Lagercrantz, Olof Eyvind Kenofon (DN 2 A. Lundkvist, Färder i dubbel tid (MT 
21.10.1957). 21.10.1957).

1 E. Johnson, Kommentar till ett stjärnfall,
1929, s. 89.
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Ett intressant resonemang om litteraturens möjligheter att åstadkomma en 
simultaneitetsupplevelse finner vi i Lägg undan solen:

Crofter Brace tänkte: Vi kan inte återskapa verkligheten, men vi kan framkalla bilder 
av den. Vi har hjälp av fakta av försvunnen och död verklighet. Ett av vår tids svåraste 
estetiska problem är just samtidighetsproblemet. Jag är här ■— men jag är där ändå: 
hur går det ihop? Den nödvändiga simultaniteten, intrycket av överallt-närvaro i rummet 
och tiden, kan dikten inte skapa, bara bildkonsten kan det. Målarna, konstnärerna, kan 
ge oss dä och nu och fjärran och nära i en duk, i en bild. Diktarna kan inte lyckas 
där, för hur sönderbrutet och omkastat skeendet än framställs så måste det ena ordet 
följa det andra, den bild som orden ger glider, sveper, rör sig efter linjer som går från 
nu till då och från då till nu och mellan fjärran och nära, mellan det individuella och 
det gemensamma. Man kan inte omfatta en dikt, en berättelse, ett skådespel med blicken, 
inte suga upp samtidighetsintryck ur ett diktverk så som man kan suga in dem ur en 
tavlas fyra hörn.

Han blundade.
I medvetandet finns århundradenas eller decenniernas samtidighet, i dikten får du 

den inte: Miltons morgon är Miltons och din, du är medveten om det men du måste 
skilja på dem. I dikten får du inte samtidighet, men i medvetandet: och den samtidig
heten är vår tids ångest eller källan till den, de snabba jämförelsemöjligheternas ångest. 
Ångest och glädje, komedi och tragedi, smärta och njutning, död, födelse, åter död, 
återfödelse — i medvetandet är det förflutna och nuet närvarande bredvid varandra. 
Och i bildkonsten kan du hitta det. Men aldrig i dikten. Där får du välja bild efter 
bild, mellan bilderna, flytta på dig, fly från och fly till.3

Romanförfattarens ouppnåeliga ideal är alltså — säger Staffan Björck i en 
kommentar till första hälften av ovanstående citat —
att i samma andedrag kunna meddela vad som i ögonblicket Q händer personen A på 
platsen i och personen B på platsen 2, men på en gång göra klart, att A i sina tankar 
kanske befinner sig i tiden A på platsen 5 och B i tiden jt på platsen 13.4

En så invecklad simultaneitet är givetvis omöjlig att uppnå inom roman
konsten, men mindre sammansatta förhållanden är ju ingen ovanlighet i den 
moderna romanen. Det kan räcka med att erinra om Marcel Prousts försök 
att gestalta strömmen av minnen, som väller fram genom ett medvetande, 
och James Joyces försök att åstadkomma simultaneitetseffekt med hjälp av inre
monolog.5

3 E. Johnson, Lägg undan solen, 1951, s. 
5 4  E

4 Björck, a. a., s. 212.
5 Beträffande terminologien följer jag i fort

sättningen i stort sett den klara framställ
ningen i Robert Humphreys Stream of con
sciousness in the modern novel, Berkeley and 
Los Angeles 1954. »Stream of consciousness» 
blir för H. närmast en psykologisk term, på 
svenska ungefär »medvetandeflödet». »Stream- 
of-consciousness novel» är en roman, som på 
ett eller annat sätt söker gestalta detta. Här
vid kommer olika tekniska grepp till använd
ning. H. urskiljer fyra sådana: »direct interior 
monologue, indirect interior monologue, om
niscient description, and soliloquy» (s. 23). 
»Direct interior monologue» är den teknik 
vi möter t. ex. i slutkapitlet i Ulysses. Den 
är i jag-form och utan »author intervention

through explanation or commentaries» (s. 24). 
»Indirect interior monologue» är i tredje per
son: »an omniscient author presents unspoken 
material as if it were directly from the con
sciousness of a character and, with commen
tary and description, guides the reader through 
it» (s. 29). Detta är ibland att uppfatta som 
erlebte rede. »Omniscient description» är en 
underavdelning av det man vanligtvis menar 
med »point-of-view-technique», en underavdel
ning så tillvida som det i det här samman
hanget endast gäller gestaltande av »the stream 
of consciousness» och inte t. ex. beskrivning 
av omvärlden sådan den ter sig för en viss 
persons ögon, den är »the novelistic technique 
used for representing the psychic content and 
processes of a character in which an omnis
cient author describes that psyche through con
ventional methods of narration and descrip-



Denna teknik, som också Eyvind Johnson har övertagit, ger stora möjlig
heter att blanda olika tidsplan i ett enda medvetande. Odysseus i Strändernas 
svall återupplever sålunda gång på gång Tröjas förstöring och mordet på 
Astyanax. Där har minnet karaktär av samvetskval, av förföljande minne unge
fär som erinnyerna i Orestien. Exempel på samma sak finner vi också i Molnen 
över Metapontion. Större delen av femte kapitlet består av Klemens’ erinringar 
under en flygresa från Stockholm till London. Dessa står emellertid i den episka 
ekonomiens tjänst: berättaren passar på tillfället och låter oss genom Klemens’ 
minnen få del av de viktigaste händelserna i hans förflutna. Mestadels an
vändes'författarrelation med användande av Klemens’ synvinkel — alltså »om- 
niscient description» men på några ställen går berättaren över till »soliloquy», 
tyst tal; där är kapitlets informativa karaktär särskilt påtaglig:

Ett förslappningsknep var så här och med inre röstens hjälp:
Mitt namn är Klemens Decorbie, och det har en viss mening, ett innehåll, det är 

inte bara en benämning. Jag är född i Sverige av svenska föräldrar [etc.]. (53)

Detta är ett genomgående drag i romanen: att berättaren skjuter figurerna 
framför sig som språkrör och i möjligaste mån undviker att själv stå för rela
tionen. När EJ därför någon gång tar till orda — utan att anlägga någon av 
personernas synvinkel — märks det så mycket mer. Oftast är det —  som vi 
senare skall se — fråga om direkta kommentarer vid sidan av skeendet, för
troliga anmärkningar från berättare till läsare.

Ett försök till åstadkommande av simultaneitetsupplevelse finner vi i kapitel 
24. Klemens befinner sig vid templet strax utanför Metaponto (om hans resa 
dit har vi fått veta i föregående kapitel). Hans tankar går tillbaka till Lévys 
berättelser under lägertiden.

Första avsnittet av kapitlet är en ur Klemens’ synvinkel upplevd berättelse 
av Lévy om Hagnons och Themistogenes’ besök vid just detta tempel, där 
Klemens nu befinner sig. (Uttryckt med Björcks formler är det alltså fråga 
om, hur personen K på platsen 1 i ögonblicket 0 i tankarna sysselsätter sig 
med vad personen L på platsen 2 i ögonblicket A berättar om personerna H 
och T på platsen 1 i ögonblicket T.)

Andra avsnittet skildrar Klemens inne i templet. Han går i tankarna igenom 
det historiska skeende, som berört denna plats, ett slags världshistoria i sam
mandrag. Detta avsnitt är till formen tankereferat och författarrelation med 
anläggande av Klemens’ synvinkel, alltså »omniscient description». Enstaka par
tier kan betraktas som »soliloquy», någon enstaka mening möjligen som »er- 
lebte rede».6

Tredje avsnittet är huvudsakligen tyst tal. Klemens sysselsätter sig åter med 
Lévy och dennes huvudmaning: »Glöm inte bort, att de levde ungefär som vi 
gör fast i andra kläder och i något annorlunda religioner: men de åt och svalt, 
de hade roligt och de sörjde.» (275)

tion» (s. 33 f.). »Soliloquy», slutligen, skiljer 
sig från »direct interiör monologue» därige
nom, att det har karaktär av tyst tal och 
förutsätter — eller åtminstone möjliggör ·— 
en tänkt åhörare (vanligen personen själv).
»The purpose of it is to communicate emo-

Berättartekniken i M olnen över Metap ontion ~jc)

tions and ideas which are related to a plot 
and action; whereas the purpose of interior 
monologue is, first of all, to communicate 
psychic identity» (s. 35 f.).

ö Om detta begrepp se Björck, a. a., s. 122- 
127, 159-165.
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Den direkta inre monologen är väl att betrakta som det yttersta skottet på 
det naturalistiska trädet. Längre kan man inte gärna gå i minutiös detalj iakt
tagelse. Möjligen kan man som Gunnar Brandell invända, att inre monolog — 
i betydelsen fritt associerande —  inte är någon vanlig företeelse hos en normal 
människa.7 Den skulle uppträda endast hos vissa sinnessjuka och vid starka 
trötthetstillstånd. Normalt är tankelivet disciplinerat, följer en viss riktning, 
sysslar med ett visst problem. Eyvind Johnson har också undan för undan in
skränkt användningen av inre monolog —  både direkt och indirekt. Förmod
ligen är det snarast av estetiska skäl; användningen av den teknik, som här 
kallats »omniscient description», ger en smidigare berättelse än den inre mono
logen med dess bundenhet till ett enda medvetande.

Ulysses, som ju ger det främsta exemplet på inre monolog, är likväl inte 
enbart en naturalistisk roman. Ord och händelser pekar ständigt utöver sig själva: 
varje sak är samtidigt någonting annat. När det gäller att suggerera ett intryck 
av samtidighet har Joyce i denna teknik ett medel vid sidan av »the stream of 
consciousness», nämligen användandet av archetyper. Leopold Bloom är ju på 
sätt och vis Odysseus och Stephen Dedalus är Telemachos. Begreppet metempsy- 
kos, själavandring, spelar en mycket stor roll i romanen, och bakom det bloomska 
kringvandrandet i Dublin ser vi hela tiden Odysseus’ irrfärder som ett slags 
grovt mönster.

I Molnen över Metapontion ligger det emellertid något annorlunda till. Kle
mens Decorbie och Themistogenes är inte identiska på samma sätt som Leopold 
Bloom och Odysseus; de har endast liknande upplevelser i olika historiska sam
manhang. (Naturligtvis kan man invända, att detsamma är fallet med Bloom 
och Odysseus. Det framgår ju aldrig direkt av romanen, att Bloom är Odysseus 
— den slutsatsen måste läsaren själv dra. Det viktiga är emellertid, att vi i 
Molnen över Metapontion har två åtskilda berättelser, som har en serie be
röringspunkter, medan vi i Ulysses endast har en berättelse, som är byggd över 
ett givet välbekant mönster.)

Till sin läggning är Klemens och Themistogenes rätt lika. De representerar 
vad man skulle kunna kalla det intellektuella genomsnittet från sina respektive 
epoker. Ingen av dem är någon särskilt märklig man, ingen av dem är hand
lingsmänniska, men båda dras de in i det världshistoriska skådespel, som pågår 
runt dem. Båda är de av den i Eyvind Johnsons romaner så ofta förekommande 
tillbakablickande människotypen. De ägnar sig båda åt skriftställarskap: The
mistogenes skriver ner sina minnen från krigståget och sina betraktelser över 
världen och tiden i allmänhet, Klemens skriver äventyrsromaner.

De har båda förlorat sina familjer under våldsamma förhållanden: Klemens 
genom en tysk torpedbåt på Nordsjön, Themistogenes genom lönnmord anstiftat 
av tyrannen i Syrakusa. Historiens grymhet går ut över dem båda: Themisto
genes är fången i stenbrottet, Klemens i koncentrationslägret.

Parallellismen gäller emellertid inte bara Klemens och Themistogenes. Den 
är dubbel, för att inte säga tredubbel. Issositens öde korresponderar med Kle
mens’, och Lévy har beröringspunkter både med Themistogenes och Issositen. 
Ytterligare kompliceras förhållandet av att Themistogenes utvecklas i riktning

7 Brandell, Den inre monologen (BLM nr 5 1939, s. 362—366).



mot den »snälle» Hagnon och får vissa likheter med denne. Vidare är Xenofon 
och Themistogenes egentligen bara spegelbilder av varandra. De är så lika, att 
t. o. m. romanens gestalter nästan förväxlar dem:

Och då han såg Xenofon och Themistogenes bredvid varandra tyckte han att de 
var ett par bröder, fast olika klädda. (204)

Xenofon oc^ Themistogenes bada var klädda nästan lika nu och var svåra att 
skilja åt på avstånd. (235)

Längst bak kom lilla, magra professor J.-P. Lévy från Paris i sällskap med Themisto
genes fran Syrakusa och en annan man som liknade Themistogenes ganska mycket; där 
fanns släktskap, och den mannen hade rundklippt skägg och bar ett kort svärd och 
benskenor. (154 f.)

Man kommer emellertid svårligen åt parallellismen i romanen genom att 
granska enskilda detaljer; det är snarare i själva livsstämningen som likheten 
mellan romanens huvudpersoner ligger. Themistogenes, Xenofon, Issositen, Lévy 
och Klemens är olika sidor av samma gestalt.8 På liknande sätt förhåller det 
sig med kvinnofigurerna. Redan i namnen ligger associationsmöjligheter nära 
till hands: Nora, Cora, Claire, Keria. En utförlig behandling av de innehålls- 
mässiga konsekvenserna av denna likhet mellan romanens gestalter faller emel
lertid utom ramen för denna uppsats.

B er ätt ar tekniken i M.olnen över DAetapontion 8 1

V
Vid flera tillfällen har berättarens närvaro i verket redan berörts, men den 
skall här kommenteras något ytterligare. I första kapitlet av Romanens form
värld diskuterar Staffan Björck just detta problem och tycker sig inom 1900- 
talsromanen kunna konstatera en tendens mot berättarens utplåning, mot den 
»osynlige berättaren», som gömmer sig i sitt verk. För att närmare förklara 
sin tes företar han »en gruppering av epikens resurser just efter den växlande 
roll som berättaren spelar»:

Om man oavbrutet gör den tysta reservationen, att berättarkonstens möjligheter i 
praktiken endast uppträder sammantvinnade med varandra, kan man tillåta sig att teo
retiskt ordna dem jämsides på en linje. I mitten står då vad som här kallas relationen, 
dvs. registreringen av den fortlöpande handlingen. Relationen omges på ena sidan av 
den yttre och inre scenen eller situationen, på den andra av beskrivning, tankereferat, 
analys, kommentar och reflexion. Ju längre ut på denna sista flygel man kommer, dess 
mer dominerar berättaren, dess klarare hör man hans stämma vid sidan av storyn. Går 
man däremot till den motsatta kanten, är det figurerna själva som härskar: orden är 
deras egna, talade eller tänkta, och berättarens roll inskränker sig till att nedteckna dia
logen eller det inre talet och inflicka nödvändiga stumpar av relation eller beskrivning. 
Linjens båda ytterpunkter, den dramatiska situationen (inre eller yttre) och författarre- 
flexionen, är starkt antagonistiska, men relationen lyckas till en viss grad försona dem.9

För Eyvind Johnsons romaner gäller kanske mer än för några andra Björcks 
inledande reservation i citatet här ovan, nämligen »att berättarkonstens möjlig-

8 Jämför avslutningen av Romantisk berät
telse IT idens gång, i vilka en betydligt mer 
iögonfallande »uppspaltning» av den egent
liga huvudpersonen äger rum: »Då jag kom 
närmare såg jag hur de smälte ihop — eller 
om det var en ljuseffekt eller mörkereffekt 
som gjorde att det verkade så. Till sist tyckte
6 -  6 2 4 0 1 1  Samlaren 1962

jag att de hade blivit en enda, rätt töcknig 
gestalt, som var tillverkad av kvällsmörker med 
en smula ljus i. Jag tyckte att gestalten mest 
av allt var Olle.» (E. Johnson, Tidens gång, 
1955, s. 472.) I Molnen över Metapontion 
blir gestalten mest av allt Themistogenes.

9 Björck, a. a., s. 10.
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heter i praktiken endast uppträder sammantvinnade med varandra»* Man kan 
inte hänföra en roman som Molnen över Metapontion till någon av ytterpunk
terna på Björcks linje, man kan över huvud taget inte fixera den till ett be
stämt läge: den oscillerar oupphörligt, ena stunden har vi direkt författarkom- 
mentar, den andra har vi en nästan scenisk framställning.

Låt oss först undersöka de ställen, där berättarjaget självt griper in i be
rättelsen. I Molnen över Metapontion är det givetvis beroende på romanens 
grundfiktion och sammanhänger med vad som förut sagts om kompositionen. 
När berättar ja get framträder kommenterande och reflekterande, är det ingalunda 
aningslöst som en följd av författarens häftigare engagement i handlingen utan 
ytterst medvetet. EJ:s framträdande är även det ett led i den estetiska akten; 
skulle berättaren förvisas ur berättelsen, skulle romanens karaktär avsevärt för
ändras. Vill man tillspetsa det, kan man säga, att berättarjaget är en »hand
lande» person i romanen. Det har samma funktion som »återberättaren» i 
Strändernas svall och i Thomas Manns Josef-serie; det är väl f. ö. den sist
nämnda som i många avseenden varit den stora förebilden för vissa av Eyvind 
Johnsons 40- och 50-talsromaner.1

Man bör emellertid observera skillnaden mellan detta berättarjag och det 
»jag», som berättar romaner, där handlingen fingeras vara mer eller mindre 
självupplevd och där »jag» alltså är huvudperson i berättelsen — som i Robert 
Graves’ I Claudius — eller en kommenterande biperson —  som i Graves’ Count 
Belisarius eller Manns Doktor Faustus.2 EJ har liksom berättaren i Joseph und 
seine Bruder ingen existens utanför berättar funktionen; en annan sak är, att 
man av hans sätt att berätta till slut får en ganska god bild av honom: han 
blir en inkarnation av romanens stämning och stilton.

På vilka sätt träder han då själv in i berättelsen? Det mest iögonfallande 
stället —  s. 18 —  har redan behandlats: det är ett slags berättar jagets pro
gramförklaring, men det innebär också ett slags inskränkning: berättaren är 
ingalunda allvetande, eller rättare —  han är allvetande inom ett begränsat om
råde.3 Om Klemens Decorbies historia vet han ungefär lika mycket som Kle-

1 Någon specialundersökning av Thomas 
Manns inflytande på Eyvind Johnsons berät
tarteknik har tyvärr ännu inte gjorts. C. A. 
Munk Nielsens uppsats Eyvind Johnson und 
Thomas Mann (Orbis litterarum, Tome XIII, 
Fase. 1-2, Copenhague 1958) behandlar näs
tan uteslutande idépåverkningarna på Krilon- 
serien. Inflytandet från Mann har dock länge 
observerats, så t. ex. av Erik Hj. Linder i 
Fyra decennier av 1900-talet, (1949) 1958, 
s. 645, 647. Jfr f. ö. berättarens meditation 
på s. 18 i Molnen över Metapontion (citerad 
ovan s. 69) med t. ex. följande passus ur 
Manns Der Erwählte, Frankfurt am Main 1951, 
s. 195: »Der Geist der Erzählung ist ein 
mitteilsamer Geist, welcher gefällig seine Le
ser und Lauscher überall hinführt, selbst in 
die Einsamkeit seiner aus Worten gesponnenen 
Gestalten und in ihr Gebet. Doch weiss er 
zu schweigen auch und schonend auszusparen, 
was gegenwärtig zu machen ihn allzu misslich

diinkt» [etc.]. Greppet med den kommente
rande återberättaren finns dock fullt utbildat 
redan i Krilon-serien. Ett exempel bland 
många: »Han hade en kärleksförbindelse, men 
utrymmet har inte tillåtit skådaren, omtolka
ren, författaren att gå närmare in på denna; 
[...] En vän till författaren, som är profes
sor i att läsa raderna rätt i böcker» [etc.]. 
(Grupp Krilon, 1941, s. 500.)

2 Om olika typer av jagberättare se B. Rom
berg, Studies in the narrative technique of 
the first-person novel, 1962.

3 När det här talas om »allvetande», gäller 
det naturligtvis inom fiktionen. I verkligheten 
är naturligtvis författaren allsmäktig i förhål
lande till sin litterära skapelse. Jämför också 
uttrycket »omniscient description»; allvetenhe- 
ten där gäller författarens inblick i sina figu
rers själsliv. Ett användande av denna teknik 
utesluter alltså inte en inskränkning i allve- 
tenheten på andra områden, t. ex. beträffande



mens själv. Han ger oss inga informationer bakom ryggen på denne. Om Claires 
och tyskens bråda död vet Klemens endast vad han läser i tidningen, och EJ 
antyder inte, att han vet mer han heller. Läsaren lämnas liksom Klemens i 
okunnighet om huruvida det var självmord eller olyckshändelse. På samma sätt 
förhåller det sig med de antika partierna: berättaren bryter inte stämningen 
genom att i förväg ge oss någon upplysning, som inte personerna i romanen 
känner, t. ex. att Kyros’ tåg egentligen gällde Artaxerxes. Men han säger heller 
inte, att det gällde pisiderna utan att de »visste att de skulle tåga mot peisi- 
dierna i Tauros när de hade förenat sig med Kyros barbarhär i Tyriaeion i 
Frygien». (207) Upplysningen lämnas, alltså av soldaterna själva, återberättaren 
redogör bara för vad dessa visste, eller trodde sig veta.

Ett sätt, på vilket berättaren ger sig tillkänna, är användandet av första per
son pluralis av pronomina (i det tidigare kommenterade citatet användes ju 
första person singularis). Det är inte uteslutet — skriver Björck om detta stil
drag —
att vi här stundom har att göra med en pluralis maiestatis eller snarare en pluralis 
modestiae för berättaren ensam, men oftast torde också läsaren inbegripas i vi-formeln. 
Och i regel känns det också helt naturligt, att berättaren på detta sätt rör sig vid sidan 
av sin framställning och tar läsaren under armen för att visa honom på en eller annan 
detalj i det skeende som rullas upp. Han är en sorts conferencier inför sitt eget verk 
och [...] vanligen beredd också till kommentarer och reflexioner med utgångspunkt i 
det åskådade materialet.4

Vi har flera exempel på detta i Molnen över Metapontion:
Beträffande Themistogenes från Syrakusa —  och Athen — så var han trettitre eller 

trettifyra år gammal det på många sätt märkliga året 402 före vår tideräkning. (9)

Det kan förefalla föga märkligt, att EJ här skriver »vår tideräkning», men 
det är likväl ett uppgivande av den »objektiva» stilen. Då det gäller en histo
risk framställning blir det något av en anakronism: utgångspunkten är given, 
berättelsen skrivs efter Kristi födelse och i ett samhälle, som tar denna hän
delse som utgångspunkt för sin tideräkning. (Jämför Rydbergs sätt att börja 
Den siste atenaren med ett kapitel, som heter »I Aten, en morgon för ett tusen 
fem hundra år sedan».)

En som också har lämnat vissa bidrag till berättelsen är vår landsman Klemens De- 
corbie. (9)

Här har vi ytterligare en inskränkning: EJ vänder sig till en svensk läse
krets eller talar om sig själv i egenskap av svensk.

Vår vän Klemens, en vallon från Sveriges förbannade, välsignade, oförstående och 
fullt intelligenta land [...]. (23)

Och Klemens Decorbie, en av våra hjältar, kände en självironisk belåtenhet över att 
hans berättelse var så gott som klar. (158)

B erätt ar teknik en i M olnen över M etapontion  8 3

bifigurers förflutna, utan snarare tvärtom: syn
vinkeltekniken har väl uppkommit till stor del 
som en reaktion mot den äldre romanens all
vetande berättare.

4 Björck, a. a., s. 18. Björcks resonemang 
gäller i första hand tiotalisterna, men det

kan också tillämpas på Eyvind Johnson. Det 
»hjärtliga samförståndet mellan berättare och 
publik» saknas emellertid hos den senare. Sna
rare skapar EJ:s ingripande en känsla av di
stans till romanhandlingen, en ironiens di
stans.
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Denna decorbieska självironi tycks ha smittat över på EJ —  åtminstone på 
dessa två ställen. Ironien vänder sig ju förstås inte bara inåt utan även mot 
gestalterna och mot läsaren; man skulle kanske kunna våga sig på att ibland 
tala om ett slags »romantisk ironi».

Dylika ingrepp i handlingen är emellertid undantag, och säkerligen med
vetna sådana. Oftast är berättaren mån om att dölja sig bakom sina figurer. 
Han skapar scener, som talar för sig själva, eller låter gestalterna komma till 
tals i (inre) monolog eller (yttre) dialog. Låt oss se på följande citat:

Paris, något om Paris.
CFCA där sade:
—  Vi fortsätter ju, det är klart. Men ni vet lika bra som vi hur stora chanserna 

är nu —  så långt efteråt. Tio — elva år!
En eftermiddag var Klemens hos madame Lévy. Hon bodde i en liten våning fyra 

trappor upp i ett gammalt, slitet hus vid Rue du Dragon nära Saint-Germain-des-Prés. 
Det var ett hem med gedigen, putsad och blankpolerad fattigdom. (62)

I första meningen skymtar vi berättaren. Han vänder sig till läsaren och 
meddelar, att nu kommer något om Paris. Samma teknik har använts i det av
snitt, som föregår det citerade. Det börjar »Vad mer om London?», varpå följer 
en skildring av Klemens’ upplevelser i London, och slutar »Allt om London». 
(Man kan möjligen komma att tänka på katekeskapitlet i Ulysses, där ju en 
liknande metod används.)

Sedan följer en scenisk framställning. Istället för att relatera Klemens’ besök 
hos CFCA ger oss berättaren deras svar i replikform. Det hela går snabbt, en
dast två meningar.

Så övergår berättaren till en skildring av Klemens’ besök hos madame Lévy. 
Här förnimmer vi inte berättarens närvaro. Han befinner sig så nära Klemens, 
att de nästan är identiska. Synvinkeln, som kommer till användning i fortsätt
ningen av kapitlet, är hela tiden Klemens’.

Den episod vi här behandlar, besöket hos madame Lévy, omfattar c:a sex 
sidor. Den består till större delen av dialog, den är alltså i det avseendet scenisk. 
Någon inre monolog i egentlig mening förekommer inte, men väl minnesin- 
tryck hos Klemens, t. ex. ett närmare två sidor långt minnesfragment från tiden 
i lägret, aktualiserad i medvetandet givetvis på grund av att samtalet rör sig 
om Lévy och lägervistelsen. Återstoden, det som alltså inte är repliker och 
minnesfragment, är bara ett tiotal rader, anföringsverb, beskrivningar av ma
dame Lévy — hela tiden ur Klemens’ synvinkel. Ett längre stycke förekom
mer:

Hennes hår var isgrått. Medvetandet om färgen kom långsamt till Klemens. Vinterligt 
ödslig havsis, någonstans i norr. Hennes ansikte med de mörka, klara ögonen var en 
egyptisk änkedrottnings på pyramidbyggarnas tid; och fint franskt benigt. Hennes kropp 
nu kunde vara reklam för en mer än lyckad avmagringskur; hon svalt väl inte direkt 
men köpte in födan försiktigt. Hon hade något sällsynt och tidlöst: grace. Men hän
derna var en giktbruten och utsläpad bondkvinnas: en som har mjölkat fem eller tio 
kor om dagen i fyrti år, burit hinkar, tvättat arbetskläder, hållit i grepen och vräkt ut 
gödseln genom gluggen i den trånga stenlagårn i Vendée. (66)

Detta kan inte rubriceras som inre monolog — framställningen är alldeles 
för sammanhängande och opersonlig för det — snarare kan man då kalla det



för en beskrivning med användande av Klemens’ synvinkel. Man får tänka sig, 
att det är Klemens, som gör dessa reflexioner, när han sitter och ser på henne. 
Svårigheten att avgöra, om det är Klemens eller EJ, som står för exempelvis 
den stilla ironien i påståendet, att »hennes kropp nu kunde vara reklam för 
en mer än lyckad avmagringskur», beror väl till stor del på det förhållandet, 
att Eyvind Johnsons gestalter så ofta har samma utpräglat intellektuella lägg
ning som han själv. (Klemens Decorbie har ju flera nära andliga släktingar i 
andra av Johnsons romaner; Greger Garans i Romantisk berättelse och Tidens 
gång och Crofter Brace i Lägg undan solen har ju t. o. m. nästan samma yrke 
som Klemens.5)

Den inre monologen har också avtagit i Eyvind Johnsons romaner, alltefter
som dessa har blivit mer intellektuella. Berättaren kan på ett helt annat sätt 
använda sig av synvinkelteknik, när det gäller personer som Krilon, Odysseus 
eller Olle Oper, än fallet var t. ex. med grosshandlare Stormdal. Det är ju också 
i tidiga böcker som Minnas och Kommentar till ett stjärnfall som den inre 
monologen är ymnigast företrädd.6 När den uppträder någon gång i 40- och 
50-talsromanerna, är det närmast som undantag.

Det fria associerandet har också beskurits — den episka ekonomien till 
fromma. Jagmonologen är emellertid inte helt obefintlig i Molnen över Meta- 
pontion. Den finns där, oftast i form av »tyst tal» (soliloquy) men också som 
direkt inre monolog (gränsen är ofta mycket svår att dra). Mestadels används 
den i känslostegrande syfte, ofta i slutet av en beskrivning eller ett tankereferat. 
Så t. ex. i nedanstående exempel:

J.-P. Lévy, den franska arkeologen som Klemens Decorbie hade träffat mycket per
sonligen i ett tyskt fångläger femton år tidigare, talade om det här med kulligheten 
och vinkvadraterna också. Man kände igen det. Här är jag, du jude som upptäckte ariska 
världen åt arierna eller vad de ska kallas. Här. Varför stiga av just här? Löften? Löf
tena? (22 f)

Första person inställer sig naturligt för författaren, när berättelsens tempera
tur hö*js. Det personliga förhållandet till Lévy framhävs genom motsatsen jag 
-du: »Här är jag, du jude [...].» Något av känslostegringen beror väl också 
på anspelningen på de nazistiska rasdoktrinerna, ett ämne, som är affektladdat 
både för Klemens och Eyvind Johnson.

Såsom ett exempel på den teknik, som kommer till användning i den antika 
berättelsen, väljer jag det sjunde kapitlet, det första i berättelsen om Themisto- 
genes. Då det är ganska omväxlande och därmed också rätt upplysande be-
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6 Som ett kuriosum kan nämnas, att Brace 
även förekommer som biperson i Tidens gång, 
där han visar sig vara god vän med just Gre
ger. Och man kan fråga sig, om inte den 
Henry Temple, som förekommer i Molnen 
över Metapontion, i själva verket är identisk 
med Crofter Brace, som ju i Lägg undan so
len också bär namnet Henry Templeman.

0 Gunnar Wiman har i De%n inre monolo
gen i Eyvind Johnsons roman Kommentar till 
ett stjärnfall (MFÅ 1956, s. 59-73) påpekat,

att »om en författare vill säga något väsent
ligt genom en av sina personer, är den inre 
monologen [...] ett mindre lämpligt uttrycks
medel» (s. 69). Johnson låter därför Magnus 
Lycks tankar bli mer artikulerade än någon 
annan huvudpersons. »Ofta identifierar sig be
rättaren så nära med Magnus, att läsaren kan 
råka i tvivelsmål om, huruvida det stycke han 
läser är fristående reflexioner av berättaren 
eller Magnus’ tankar» (s. 70).
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träffande de olika slag av berättarteknik, som kommer till användning i roma
nen, skall jag behandla det ganska ingående.

Kapitlet består av fem olika delar; närmast skulle man kunna likna dem 
vid scener i en film. I den första skildras, hur Narthakierns kvinnor tvättar 
och sladdrar under förmiddagstimmarna. Berättaren är osynlig; han är en kamera 
och en ljudupptagningsapparat. Det blir huvudsakligen en scenisk framställning: 
dialog med sammanbindande relation. På ett enda ställe anläggs en synvinkel. 
Det heter om kvinnorna:

De ställde ner korgarna och tittade sig kring med inte alls nyfikna ögon. Blickarna 
tog in allt som fanns att ta in och var vanligt för dem: Hagnons åkrar, brunfeta av 
höstplöjning, Hagnons betesmarker ner mot havet, Hagnons fruktträdgård och olivlundar, 
Hagnons skogar, Hagnons djur och åkerslavar, [...] Hagnons vägar, förstaden, staden, 
det man kunde se av den härifrån, de första husen och templen bakom. Kvinnorna 
kom ihåg igen och tjattrade sig mot Hagnons rike innanför muren, Hagnons stora lant
hus på Hagnonkullen. Salivdroppar föll från Narthakierns mun ner i det glesa, lortiga 
gubbskägget: snart mat. (74)

Vi får alltså ett nästan filmatiskt svep över Hagnons marker, men kamera
mannen märks inte. Istället ser vi de tre kvinnorna stå där och se ut över 
gården i den dammiga middagshettan. Synvinkeln är deras men ändå inte deras. 
Det är inte deras medvetande som registreras. Vi ser inte gården med deras 
ögon, men vi ser vad de kunde ha sett; vi ser vad deras ögon vilar på utan 
att det ger dem någon impuls.

Det förefaller mig, som om det vore en viss skillnad mellan denna syn
vinkel och den, som vi hade exempel på i skildringen av Klemens’ besök hos 
madame Lévy. I det senare fallet ges verkligen Klemens’ egna reaktioner, i 
det förra är arrangemanget endast ett tekniskt grepp för att dölja berättaren. 
Kvinnorna tjänstgör som ett slags »ledfigurer». (Om vi tänker oss det på en 
film, skulle vi först få en bild av kvinnorna, när de sätter ner korgarna och 
börjar se sig omkring, sedan skulle vi få kamerasvepet över Hagnons gård och 
därefter kvinnorna igen, när de tar upp korgarna och fortsätter att gå.)

Ännu tydligare är det i det omedelbart följande stycket, där vi ser skeendet 
ur en gets synvinkel:

Getterna höll sig kvar. Två drack men utan iver ur övre hon. Den tredje stod ännu 
med lyft huvud och lyssnade och spanade efter rörelser. Något rör sig för min blick 
— så tänkte geten sin långa, höstliga gettanke. Någon rör sig på övre vägen långt 
borta. Det fortsätter att röra sig. Någon kommer på besök till min väldiga gud Hagnon.

Strax efter lyfte de båda andra getterna huvudena och såg moln och visste att det 
höll på att bli höst. Om ytterligare en liten stund, när de var på väg uppåt bäcken 
med gott intryck av Hagnons vattenhoar, hörde de hundskall och vallpojkskrik. De 
visste genast vad det betydde och sprang fortare. (75)

Detta är naturligtvis inget försök till analys av getters själsliv, utan syftet 
är att meddela läsaren, dels att någon nalkas gården (längre fram får vi veta, 
att det är Themistogenes, men redan nu är det meningen, att vår nyfikenhet 
skall retas; meddelandet pekar framåt), dels att det håller på att bli höst, att 
moln drar förbi på himlen. Det intressanta i sammanhanget är, att det inte 
är berättaren, som meddelar detta, utan att det framkommer indirekt genom



hans beskrivning av getterna. Synvinkeln blir alltså här liksom i föregående 
exempel ett rent tekniskt hjälpmedel.

Avslutningen — »de visste genast vad det betydde och sprang fortare» — 
har ungefär samma funktion som nertoningen i en film. Handlingen upphör 
— i det här fallet lämnar getterna helt enkelt »scenen» — och läsaren/ åskåda
ren blir inställd på att något nytt skall komma. I nästa avdelning av kapitlet 
tilldrar sig handlingen också på en helt annan plats, nämligen uppe i staden 
Metapontion:

Att iaktta i middagsvilan var bland annat:
En man som i maklig takt red en åsna på den dammiga vägen västerifrån. Han 

hade ett klädbylte framför sig i sadeln och en slav till fots ett stycke efter. Mannen satt 
bra och likgiltigt ledigt, som om han var van vid hästar. Han bar livrock, broderad 
kappa och vidbrättad hatt. Den gråhåriga, mörkbruna slaven lomade trött bakom; han 
bar ett knyte på en käpp över axeln.

Hästar, tjurar, oxar i vila och vitgrå, långhornade kor i betesmarken lyfte mularna 
och glodde. Slavar och fria jordbruksarbetare som slöade i olivskuggan reste sig på 
armbågen och yttrade några ord och gissade ifall han skulle till vadstället eller ner till 
staden. Han följde övre vägen mot floden och det gamla Heratemplet där borta; de 
antog att han skulle till Taras eller upp i de farliga bergen. Men vid templet vek han 
av och fortsatte in mot staden och försvann bakom en kulle. (75)

Här har vi återigen något som liknar en filmscen. Endast visuella intryck 
meddelas läsaren, fullt i överensstämmelse med ingressens »iaktta». Synvinkeln 
är betraktarens, likgiltigt vem — t. ex. slavarna och jordbruksarbetarna. Berät
taren är osynlig.

Efter ytterligare ett stycke har mannen hunnit in i staden:
Han höll in åsnan och frågade en ung man som stod i ett portvalv efter Hagnons 

hus. Det var Isanors sjuka och obegåvade son. Han svarade med några obegripliga gom
ljud, som om han hade varit i fyllan eller i sömnen. Fast det var mitt under middags
vilan tittade folk ut ur portar och fönstergluggar. Några kunde inte behärska sin ny
fikenhet utan frågade vördnadsfullt eller spydigt vad han var för en. Han upplyste dem 
förbindligt men inte helt blygsamt om att han var advokaten och läraren Themistogenes 
från Athen —  egentligen; att han kom från ett längre besök västerut och var på väg
till en släkting i Taras; att han tänkte besöka Hagnon nu. [-------------] Utan att fråga
om det särskilt fick han veta att han var välkommen och att Hagnons hus var här, 
snett emot Isanors, men att Hagnon var på sin lantgård längre ner mot havet. Det 
hördes på rösterna, fria tjänares och slavars, att de tyckte att Hagnon var en fin eller 
i varje fall mäktig person. (76)

Först nu får vi alltså veta, vad vi hela tiden anat, nämligen att mannen är 
Themistogenes. Fullt i enlighet med den sceniska framställningen låter EJ ho
nom tala om det själv. Det var ju hela tiden fråga om vad man kunde iaktta 
(och tydligen också höra), och berättaren kunde därför inte meddela, att man
nen hette Themistogenes.

Men hur förhåller det sig då med »Isanors sjuka och obegåvade son»? Där 
meddelar ju författaren ett namn? —  Tydligen har berättaren placerat sig så 
nära stadsborna, betraktarna, att det är från deras synvinkel händelsen ses: 
Isanors grannar och husfolk såg naturligtvis mycket väl, vem den främmande 
talade med. Meddelandet är alltså inte att uppfatta som ett inpass från den 
allvetande berättaren. Den sista reflexionen — »det hördes på rösterna [...]
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att de tyckte att Hagnon var en fin eller i varje fall mäktig person» — är 
däremot berättarens, möjligen sedd ur Themistogenes’ synvinkel.

Även detta avsnitt slutar med en nedtoning. Man ser mannen rida bort med 
sin slav efter sig. Man får en bild av djuren på Hagnons gård och hur de reage
rar inför den kommande. Därefter vänder sig »kameran» mot naturen: »Moln 
steg från hotfulla trakter bakom bergen i norr och strömmade över himlavid- 
den utåt havsbukten.» Skuggorna drar fram över marken och ändrar »för korta 
stunder alltings färger».

Tredje avsnittet skildrar mötet mellan Themistogenes och Hagnons uppsy- 
ningsman, Issositen. Berättaren för ordet, dock utan att märkas. Issositen är 
den som är föremål för störst intresse. Scenen mynnar ut i en inre monolog 
hos Issositen:

Themistogenes gick ensam in på inre gården. En bildad, tänkte Issositen. Hans slav 
var utsliten, allt såg slitet ut. Ingen rik. De kommer hit och vill äta sig mätta. Och 
Hagnon får prata ur sig. Jag måste väl lyssna och förevisas.

När han gick tillbaka mot sin egen dörr försvann de tankarna och känslorna; han 
mindes det andra starkare. (78 f).

Även Issositen lämnar »scenen», han går tillbaka till sitt hus. »Scenen» blir 
tom. Nästa avsnitt börjar inne i Hagnons hus. Det är ett tekniskt mycket enkelt 
parti. Berättaren visar oss den sovande Hagnon och för oss sedan ut på gården 
igen till getterna och kvinnorna. Vi får se den främmande slaven och åsnan 
med deras ögon: »De såg att åsnan och slaven var värdelösa. De antog att 
slaven hade feber och kände ingen lust att prata med honom.» (80)

I kapitlets sista avsnitt är Issositen åter huvudperson. Han befinner sig i sitt 
hus hos sin döda kvinna, ensam med sin sorg. Synvinkeln är hela tiden hans. 
Större delen av avsnittet består av erinringar från det förflutna. Berättaren 
ingriper sällan: han har ju Issositen som språkrör, och det erfordras inga be
skrivningar utifrån. Mestadels är berättelsen ett slags tankereferat, en skildring 
i tredje person men med Issositens synvinkel. Då och då bryter emellertid direkt 
anföring igenom:

Han böjde sig över henne och sade att det var osant om Sybariskan, att han var 
ensam, att han kände ensamhet och att han alltid tänkte på henne, å Mysia, du min 
enda kvinna. [— — — ] Hon gnällde, grät, skrek, bad honom slå ut huvudvärken, 
piska den ur henne, locka den till lederna, till fingrarna, till tårna, till magen och 
ryggen, ta bort den, ta  b o r t  den!  å, t a  b o r t  den!  med hädelser, med böner, 
med trolldom, med död!

lssosit, hjälp mig! (81 f.)

Det direkta tal, som avslutar första meningen, vilken annars är hållen i 
indirekt tal, är Issositens eget. Känslostegringen fordrar här direkt anföring 
liksom svårigheten att uttrycka detta utrop indirekt. De kursiverade ställena är 
däremot direkt tal från Mysia, så som Issositen återkallar det i sin inre mono
log. Orsaken är densamma: de mest affektladdade ställena fordrar direkt tal.

Även i fortsättningen av detta avsnitt har vi exempel på indirekt tal:
Och Krinippos hälsade äntligen genom Hagnon, [a] att det var alldeles för varmt att 

komma till lantgården, [b] Luften var för tjock och svettsur där nere sommartid. I 
stället borde Issositen och hans kvinna och andra sjuka på gården vända sig till Hälsans



Athena, till den Hygieia som hade tvingat pest att dra bort från Athen och närmare 
städer borta i Hellas, [c] Förlita dig på gudarna, de gör inga misstag.

[d] Nästa gång Issositen gick dit upp fick han höra kunnigt prat om sjukdomen 
pyretos och andra sjukdomsord och benämningar på plågor [...]. Han fick goda råd: 
[e] hon, Mysia, borde äta kött och dricka mycket vin, om det fanns. (82)

Först får vi anföringsverbet (»hälsade») inbakat i en sats, sedan kommer 
[a] indirekt tal, som övergår i [b], som är erlebte rede. [c] är direkt tal. [dl är 
relation och [e] återigen erlebte rede men i en form, som står den indirekta 
anföringen mycket nära. Kravet att anföringsverb och konjunktioner skall vara 
obefintliga för att man skall kunna tala om erlebte rede uppfylls ju inte här: 
anföringsverbet ligger i ordet »råd», och kolon har betydelsen »nämligen att».

På samma sätt som med återgivande av tal förhåller det sig med återgivande 
av tankar. Erlebte rede förekommer inte men däremot direkt inre monolog:

Han stod ute på golvet en stund. Det här är inte verkligt, det är påhittat av någon. 
Det kan inte godkännas som äkta verklighet. Det finns en annan sorts verklighet i 
Taranto, där tiden spårar ur. (161)

Skall vi försöka sammanfatta våra undersökningar av EJ:s relation till sina 
romanfigurer, finner vi vissa olikheter mellan romanens två delar.

I den moderna delen följer berättelsen hela tiden Klemens. Det är hans 
synvinkel, som hela tiden anläggs, allt ses med hans ögon. För honom — och 
alltså även för berättelsen — spelar minnet en dominerande roll. Hans tankar 
går ständigt till det förflutna, han reflekterar över tidigare upplevelser, läs
ningar, berättelser. På så sätt blir historien om honom också en historia om 
antiken och om Lévy. Det huvudsakliga föremålet för Klemens’ meditationer 
är tiden. Han reflekterar över tidens gång, historiens växlingar och återupp- 
repningar. Tekniken är ibland tyst tal, någon gång inre monolog; mestadels 
används emellertid ett slags tankereferat (omniscient description): författaren 
återger Klemens’ reflexioner och sinnesintryck i tredje person. Detta har kanske 
tett sig naturligt, då Klemens — som förut påpekats — är intill identifikation 
lik EJ och vissa andra av Johnsons romanfigurer. Han blir emellertid också 
därigenom den lösast tecknade gestalten i romanen. Till stor del beror det 
på att vi aldrig får se honom utifrån. Vi får aldrig någon bild av hans utseende, 
hans kläder, det intryck han gör på andra människor etc. Han blir därför lika 
litet påtaglig som de tankar, som väller fram genom hans medvetande.

Trots att han är den figur, som förekommer mest och som oupphörligt be
lyses inifrån, får vi ingen klar bild av honom; han blir ingen verklig gestalt 
utan snarast en förklädnad, ett språkrör för den egentlige berättaren, ett tek
niskt hjälpmedel, som EJ skjuter framför sig för att dölja sin person. Hans 
öde engagerar oss knappast. Vi känner egentligen ingen sympati (i ordets egent
liga mening) med honom men däremot med de gestalter han låter oss komma 
i kontakt med: Themistogenes, Claire, Lévy.

Betydligt starkare är då effekten i de antika partierna. Centralfiguren är ju 
där Themistogenes, men hans synvinkel anläggs inte utom i hans egna an
teckningar (och vid ett enda tillfälle i EJ:s berättelse, vid besöket i Taras, 
s. 181-184).

I den berättelse, som Lévy tänkes vara författare till, förekommer över huvud
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taget inte synvinkeltekniken. Det är en saklig relation med skeendet sett upp
ifrån, från den utanförstående berättarens synvinkel. I EJ:s berättelse anläggs 
olika synvinklar, men som sagt endast en gång Themistogenes’. Mestadels är 
det Issositen, som är den, genom vars ögon skeendet ses. När han försvinner 
ur handlingen, övergår berättaren till saklig relation, då och då avbruten av 
enstaka partier med synvinkelteknik (t. ex. Parysflickans synvinkel s. 168-170).

Användandet av olika synvinklar ger givetvis en viss mångsidighet åt den 
antika berättelsen, medan ju den moderna skildringen får nöja sig med en enda 
aspekt. Försöken att dölja berättarjaget och osökt etablera övergången mellan 
partier med olika synvinklar har lett till den teknik, som jag här ovan kallat 
filmisk. Ledfigurerna i romanen har ungefär samma funktion som ledfigurerna 
i en film: berättaren skall osökt ges tillfälle att beskriva miljöer och skeenden 
utan att han på något påfallande sätt förefaller auktoritativ och conferencier- 
mässig. Han sätter i gång romanmaskineriet och låter det sedan gå av sig 
självt.

EJ i Molnen över Metapontion är ju ingen »allvetande» berättare. Han kän
ner visserligen vad som rör sig i medvetandet hos vissa av hans huvudpersoner 
(och detta förmedlas till läsaren genom indirekt tanke, ibland genom tyst tal, 
någon gång genom direkt inre monolog), men han känner inte bifigurernas 
själsliv. Han vet inte mer än den som för ögonblicket är ledfigur och står i 
centrum för intresset.

Detta är ett drag som skiljer Johnson från exempelvis tiotalisterna; ett annat 
är den sparsamma användningen av erlebte rede. Båda företeelserna pekar i 
samma riktning: berättelsen skall i görligaste mån tala för sig själv, berättar- 
pekpinnen läggs på hyllan. Medan Siwertz t. ex. i Selambs engagerat kommen
terar och diskuterar sina personers uppträdande och karaktär och således sug
gererar sin bild av dem över på läsaren, låter Eyvind Johnson personerna 
själva komma till tals, i inre monolog och (yttre) dialog. Överhuvudtaget 
spelar den direkta anföringen en mycket stor roll i romanen: praktiskt taget 
alla repliker och en stor del av tankarna meddelas i direkt tal resp. direkt 
tanke.

Detta är det »objektiva» draget i Eyvind Johnsons romankonst. Det »subjek
tiva» draget är den stundtals förekommande författarinterventionen, men som 
tidigare påpekats, är denna av helt annan art än hos t. ex. tiotalisterna. Där 
dessa vill skapa intimitet genom sin närvaro i berättelsen, skapar Eyvind John
son distans.

Det skulle vara lämpligt att avsluta denna uppsats med något slags försök 
att fånga Eyvind Johnsons berättarkonst i en formel. Det är emellertid omöj
ligt, då den ständigt växlar, ständigt glider undan. Han använder många stil
arter, många konstgrepp, öser obesvärat ur den litterära förrådskammaren, blan
dar stilgrepp från Homeros till Faulkner. Men trots detta är det inte menings
löst att tala om en johnsonsk stil. Där finns en ironi, som —  även om den i 
mycket går tillbaka på stildrag hos Thomas Mann —  tycks vara något mycket 
personligt, där finns detta långsamma dröjande vid orden, oviljan mot hastiga, 
onyanserade omdömen och beskrivningar, vilket medför de för hans språk så 
utmärkande raderna av synonymer eller nästan synonymer.

En jämförelse mellan källorna till antikskildringen —  t. ex. Anabasis — och
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romanens skildring av samma händelser skulle säkert ge rikt material för stilis
tiska undersökningar. Men detta har inte varit någon undersökning av stilen 
utan av berättartekniken, varför endast det grova mönstret kunnat behandlas. 
Vad därutöver är, framför allt den vision, som det sinnrika mönstret avser att 
gestalta, och det budskap, som Johnson i denna roman har till sina läsare, har 
endast i förbigående kunnat beröras i denna uppsats. Men det formella är en 
integrerande del av helheten, och genom studium av berättartekniken borde 
man kunna få en fördjupad förståelse av verket som enhet. Detta gäller gene
rellt om all epik, men det gäller alldeles särskilt för Eyvind Johnsons romaner, 
där form och innehåll så helt och hållet betingar varandra.


