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Abstract 

 

Denna uppsats är en studie av Eyvind Johnsons användande av sagoformen i romansviten Romanen 

om Olof (1934-37), och behandlar de fyra sagor som infogats i verket. Utgångspunkten är Johnsons 

eget påstående att sagorna är ”på sitt sätt det mest realistiska i boken”. Studien syftar till att 

redogöra för hur sagorna fungerar som verklighetsskildringar, och på vilket sätt de är realistiska. 

Sagorna sätts i samband med Johnsons eget liv; eftersom detta ligger till grund för Romanen om 

Olof är den biografiska kontexten av stor vikt då man diskuterar verklighetsförankringen i sagorna. 

En enkel översikt över sagobegreppet och Johnsons sagors relation till den muntliga folkdiktningen 

presenteras även.  

 Att Johnsons sagor är realistiska har en dubbelbottnad innebörd; dels är de realistiska på så 

vis att de skildrar romanpersonernas andliga verklighet, något som för Johnson är omöjligt att göra i 

någon annan form. De är även realistiska på så sätt att de fungerar som omvägar till den sanning 

som är så pass känslomässigt laddad, att den blir för svår att konfrontera i klarspråk. Uppsatsen 

avslutas med en analys av den första sagan i ordningen, Sagan om dimman och lungsoten. Denna 

analys är ett försök att konkretisera de slutsatser som gjorts genom uppsatsen.
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Inledning 

 

“Motvikten till den i mitt tycke alltför stränga realism /.../ blev de i romanen inlagda sagorna, om Dimman, Johanna, 

Brasiliens land, Spanjorskan. De är enligt min mening nödvändiga för boken, men numera anser jag inte boken vara så 

realistisk att de behövts som motvikt. Delar av dem är förövrigt på sitt sätt det mest realistiska i boken.”
1
 

 

Så skriver Eyvind Johnson om de inlagda sagorna i romansviten Romanen om Olof. Denna uppsats 

syftar till att utveckla detta påstående, och utreda sagornas funktion i Romanen om Olof. De centrala 

frågor som jag försöker besvara är följande: Hur kan vi förstå Eyvind Johnsons användning av 

sagoformen i Romanen om Olof som realistisk? Och vilken funktion fyller sagorna i romansviten? 

Jag har valt att som utgångspunkt använda Eyvind Johnsons egen idé om sagorna som “det mest 

realistiska”, vilken han redogör för i artikeln “Om verkligheten i en roman” (1937). Eftersom 

Romanen om Olof är ett självbiografiskt verk har jag ansett det nödvändigt att sätta Johnsons 

användande av sagoformen i samband med Johnsons eget liv, särskilt då jag undersöker 

verklighetsförankringen i dem. Jag har dock inte haft för avsikt att göra en rent biografisk analys; 

undersökningen bygger först och främst på texten i sig. Jag har försökt belägga mina antaganden 

med citat ur romansviten och Johnsons egna publicerade uttalanden, och sammankopplat detta till 

den biografiska aspekten. 

 För att förstå hur Johnson använt sig av sagan krävs en inblick i sagan som form. Därför 

kommer jag till en början, under rubriken “Sagobegreppet”, kort redogöra för sagobegreppet och de 

teoretiska ståndpunkter inom sagoforskningen som är relevant för denna studie.  

 Johnsons sagor (som han själv väljer att kalla dem) knyter an till en berättartradition som 

kan spåras tillbaka till den muntliga folkdiktningen. Av relevans när man diskuterar 

verklighetsförankringen i sagorna är även Johnsons personliga förbindelse med folkdiktningen. 

Detta kommer jag att ge en enkel överblick av, i hopp om att kasta ljus över varför Johnson valt att 

använda sagoformen i en så pass “realistisk” roman. 

 Den större delen av uppsatsen ägnas åt att redogöra för sagans litterära funktion i Romanen 

om Olof. Här läggs alltså stor vikt vid Johnsons påstående att sagorna är “det mest realistiska i 

boken”; jag vill visa hur sagorna kan fungera som en omväg till den verklighet som är svår att 

skildra sanningsenligt, och hur man genom den lögn som sagan innebär kan komma närmare 

sanningen. Slutligen framställs en analys av en av sagorna, “Sagan om dimman och lungsoten”, i 

syfte att konkretisera de slutsatser som gjorts genom uppsatsen.  

                                                 
1
 Johnson, Eyvind, “Om verkligheten i en roman”, Personligt, politiskt, estetiskt Red. Örjan Lindberger (Stockholm 

1992) s. 150. Ursprungligen i Vintergatan 1937 
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 Eyvind Johnson har även i andra romaner använt sig av sagoformen, men jag har valt att 

avgränsa materialet till hela Romanen om Olof, eftersom det är just detta verk Johnson diskuterar i 

“Om verkligheten i en roman”, och eftersom det är ett så tydligt självbiografiskt verk. Det är alltså i 

Romanen om Olof som sagorna tenderar att ha den mest påtagliga verklighetsförankringen. I den 

sista delen av uppsatsen, analysen av “Sagan om dimman och lungsoten”, har jag avgränsat 

materialet till enbart denna saga. I det första kapitlet av uppsatsen, under rubriken “Bakgrund”, ger 

jag en beskrivning av materialet som förhoppningsvis bereder en överblick av verket, i synnerhet då  

de infogade sagorna. 

 Förvånansvärt lite forskning har tillägnats just sagorna i Romanen om Olof. Det finns heller 

inte mycket forskning kring sagogenren i övrigt som gjorts på, eller översatts till, svenska. Boel 

Westin gör i Strindberg, sagan och skriften (1998) en övergripande presentation av den 

sagoforskning som gjorts, om de teoretiska modeller som utformats och om de idéer som dominerat 

sagoforskningen. Det är framför allt denna bok som använts som grund till uppsatsens infallsvinkel 

till sagan. 

 Örjan Lindberger har sammanställt en samling av Eyvind Johnsons artiklar och essäer; 

Personligt, politiskt, estetiskt (1992), där bland annat “Om verkligheten i en roman” ingår. 

Lindberger har även skrivit en artikel om Johnsons tillämpning av sagan som varit till stor nytta: 

“Sagan som sanningssägare” (2000). Lindbergers biografi över Johnson; Norrbottningen som blev 

europé: Eyvind Johnsons liv och författarskap till och med Romanen om Olof (1986), har stått för 

merparten av de biografiska uppgifter som använts genom uppsatsen. Birgit Munkhammar har 

också skrivit en essä som till viss del behandlar sagorna i Romanen om Olof och sätter dem i en 

politisk kontext. 

 Eyvind Johnsons egna texter, essäer, artiklar, brev och dagboksanteckningar, har fått utgöra 

den största delen av underlaget till denna undersökning.
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Bakgrund 

 

Romanen om Olof utkom i fyra delar mellan åren 1934-1937: Nu var det 1914 (1934), Här har du 

ditt liv! (1935), Se dig inte om! (1936) och Slutspel i ungdomen (1937). Romansviten handlar om 

pojken Olof och hans väg till att bli vuxen. Olof är, liksom Johnson själv, årsbarn med sekelskiftet 

och den första romanen tar alltså vid när Olof är 14 år. Vardera del i romansviten tar upp ungefär ett 

år i Olofs liv, och berättelsen avslutas då han är 19 år. Johnson påpekar att Olof inte är en spegelbild 

av honom själv, men klart är att han använt sin egen ungdomstid som förlaga. 

 I var och en av dessa fyra romaner finns en saga infogad. De är i tur och ordning; Sagan om 

dimman och lungsoten, Sagan om Johanna, Sagan om Brasiliens land, och Sagan om de själiska 

nöjenas och den andliga flärdens land eller Möte med Spanjorskan. De fyra sagorna är olika till 

både form och innehåll, och de speglar Olofs intellektuella och andliga utveckling: “De återger 

nämligen delvis och så nära som möjligt de skiftande känslolägen, huvudpersonen år efter år 

befinner sig i, på ett tydligare sätt än många försök till realistisk beskrivning som finns i de andra 

kapitlen.”
2
  Johnson har sagt om sina egna ungdomsår: “Hela min tidiga ungdom ligger inom dessa 

fyra år, av vilket jag endast har ett - ett långt, ett outplånligt - minne: att jag började försöka lära 

mig tänka.”
3
 Detta har präglat Romanen om Olof; det är framför allt Olofs inre verklighet som 

skildras. Detta gäller i synnerhet sagorna. 

 Den första sagan, Sagan om dimman och lungsoten, handlar om en man, Klack eller 

Klacken , som förlorar sin familj i lungsoten. Sjukdomen personifieras med en ond virvelvind då 

hans barn drabbas av den, och när sedan hans fru drabbas är det en dimma hon går in i. 

 Sagan om Johanna är hämtad från en skillingtrycksvisa och handlar om den romantiska 

flickan Johanna, som flyr verkligheten genom drömmar om drömprinsen. Hon blir utnyttjad, drivs i 

fördärvet, och hennes liv får tillsist ett tragiskt slut: “En man lyfte en revolver mot henne och 

tryckte av, och så kom hon den vägen in i en folkvisa.”
4
  

 I Sagan om Brasiliens land berättas historien om de fattiga norrländska arbetare som luras 

att emigrera till Brasilien med falska utfästelser om att få egen jord att bruka i det varma och 

bördiga landet, men som väl där drabbas av malaria och andra tropiska sjukdomar varav de flesta 

dör. Denna saga, liksom de två föregående, tar upp verkliga samhälleliga problem och sociala 

orättvisor. Den sista sagan, Möte med Spanjorskan, skiljer sig drastiskt från de tidigare sagorna. Här 

har Olof hunnit bli vuxen och “sagotiden var slut”
5
, istället hämtas stoffet från den etablerade 

                                                 
2
 Johnson, 1937 s. 150 

3
 Johnson, Eyvind, “Optimism - eller vad?”, Hågkomster och livsintryck av svenska män och kvinnor. Saml. 13, 

(Uppsala 1932), s. 276 
4
 Johnson, Eyvind, Romanen om Olof, (Stockholm 1992) s. 187 

5
 Johnson, 1992 
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litteraturen. Sagan är ett resultat av Olofs feberdrömmar då han ligger sjuk i spanska sjukan, och 

formen är, ungefär som i Strindbergs Ett Drömspel (1901), lik en dröm; osammanhängande men 

med en slags illusion av logisk ordning. Olofs förälskelse Olivia, som i sagan blir Spanjorskan, 

dyker upp i flera vitt skilda gestalter. Stilen förändras genom sagan; det är en lek med stilar och 

former hämtade från olika stora verk ur den litterära kanon. 
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Sagobegreppet 

 

Sagobegreppet har en vid och diffus innebörd. Som genre sträcker sig sagan från folkdiktningen till 

H. C. Andersen, och som litterär form har den använts i så skilda verk som Shakespeares En 

midsommarnattsdröm och Pär Lagerkvists Onda sagor (1924). Sagan kopplar även samman olika 

kulturer och deras respektive litterära kanon (ett välkänt exempel på utomeuropeiska sagor är Tusen 

och en natt). Den litteraturvetenskapliga forskning som gjorts om sagan är sällan ense om vad som 

egentligen avses med en saga. Boel Westin redogör i boken Strindberg, sagan och skriften
6
 för 

“sagoforskningens avsaknad av en gemensam begreppsmässig grund”
7
, men ger en generell 

definition av begreppet saga:  “Sagor är berättelser som gör anspråk på att förmedla ett uppdiktat, 

och framför allt osannolikt innehåll. De är förbundna med det vi kan kalla fantasier, eftersom de 

berättar om händelser som kan uppfattas som overkliga eller mindre sannolika”.
8
 

 Såväl den litterära som den antropologiska sagoforskningen intresserar sig ofta för sagans 

nära förbindelse med dess muntliga ursprung och folkdiktningen. Under 1800-talet hade man 

generellt sett en romantisk syn på sagan som ett ursprungligt berättande, en kvarleva från 

människans tidigare kulturella stadier. På så sätt förklarade man även att märkliga, övernaturliga 

fenomen aldrig ifrågasätts i sagorna, utan beskrivs som något självklart; sagorna härstammar från 

en tid då människor var så pass ociviliserade att de kunde tro på sådant som vi idag ser som 

irrationellt. Man såg ett högt värde i denna urdiktning, och det var viktigt att förvalta gamla sagor 

(och annan folkdiktning) som ett minne av en “förgången, gyllene tidsålder”
9
. 

 Man skiljer ofta på “folksagor”, dvs. folkets muntligt berättade sagor, och “konstsagor”, dvs. 

författarnas litterära, konstnärligt återberättade sagor. Det har länge funnits en syn på den muntliga 

diktningen som den renare diktningen, i kontrast till konstsagorna som genom författarens 

medvetna skapande har kommit bort från det äkta, obefläckade ursprunget.
10

 

 Denna syn på folkdiktningen har delvis format de litterära sagorna, menar Westin. Flera 

sagoförfattare (däribland bröderna Grimm) sökte fånga det ursprungliga berättandet när de tog sig 

an att förvalta folkets diktning i litteraturen. Därför har den litterära sagan ofta tydliga spår efter ett 

muntligt berättande; till exempel är det inte ovanligt med upprepningar, och sagan i sig bygger på 

“en viss regelmässighet som på folkdiktens sätt är repetitiv.”
11

 Westin menar även att sagan 

karaktäriseras av berättandet, alltså hur händelseförloppet berättas. Det finns i sagan en “akt av 

                                                 
6
 Westin, Boel, Strindberg, sagan och skriften (Eslöv 1998) 

7
 Ibid. s. 36 

8
 Ibid. s. 26 

9
 Ibid. s. 28 

10
 Ibid. s. 30 

11
 Ibid. s. 31 
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muntlighet i berättandet som aktivitet”.
12

 Ett exempel på detta är den i sagor vanligt förekommande 

implicita berättaren. 

 Denna romantiska föreställning om folkdiktningen hör inte bara 1800-talet och den 

romantiska epoken till. Westin pekar på litteraturhistorikern André Jolles bok om olika former av 

muntligt berättande (Einfache Formen - Legende, Sage...
13

, som utkom 1930), där Jolles gör en 

polarisering mellan det muntliga och skriftliga berättandet. Han anser att det muntliga berättandet är 

en genuin, enkel och spontan diktning, till skillnad från det skriftliga berättandet som blir tillgjort. 

 Eyvind Johnson verkar också dela romantikernas syn på folkdiktningen. Han skriver i ett 

brev till Gustav Hedenvind-Eriksson: “Sagan är ju den renaste dikten, den ursprungligaste och av 

all dikt står den väl trots allt verkligheten närmast, därför att den direkt föds ur den och inte behöver 

avlägga akademiska prov, för att kunna få rättighet att leva.”
14

 

 Sagan kan lätt förväxlas med sägnen, särskilt som det råder meningsskiljaktighet kring 

innebörden av sagobegreppet. Westin redogör för den “klassiska” skillnaden mellan sagan och 

sägnen, och påstår att Jacob Grimm var den som skapade gränser som skiljer de två begreppen åt.
15

 

Jacob Grimm menar att “sagan är mera poetisk, sägnen är mera historisk”
16

. Sägnen är mer 

verklighetsförankrad, och berättar om företeelser ur det verkliga livet. Sägnen berättar även ofta om 

något välkänt, till exempel en berömd person eller en faktisk plats. Sagan, däremot, “ger uttryck för 

en flykt från verkligheten”
17

. Sagan är inte bunden till någon specifik tid eller plats (betänk de 

vanligen inledande orden “det var en gång”) och är inte verklighetstrogen, utan bygger till stor del 

på fantasi. 

 Samtliga av sagorna i Romanen om Olof knyter på ett eller annat sätt an till verkliga 

fenomen, platser och personer, och närmar sig därav sägnen. Dock är det mer lämpligt att placera 

dem inom sagogenren, eftersom det är just en sorts verklighetsflykt som Johnson ger uttryck för. 

Johnson har använt sig av sagoformen för att genom en omväg i fantasin och det overkliga, komma 

närmare en inre verklighet, eller kärnan av verkligheten, och öka läsarens förståelse för denna 

verklighet. Verklighetsflykten blir hos Johnson ett sätt att komma närmare sanningen. Detta ska jag 

i följande kapitel redogöra för.

                                                 
12

 Ibid. s. 31 
13

 Jolles, André, Einfache Formen: Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz (Halle 

1930) 
14

 Forslund, Lotta, Eyvind Johnson och sagan, (kanditatuppsats i litteraturvetenskap, Stockholms universitet 1983) s. 

25. Forslund citerar här ett brev från Eyvind Johnson till Gustav Hedenvind-Eriksson, 18/12 1929 
15

 Westin, 1998 s. 35 
16

 Ibid. s. 35, översättning av Grimms ord: “Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer”. 
17

 Ibid. s. 35 
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Sagorna i Romanen om Olof 

 

Johnson som sagans förvaltare 

Eyvind Johnson har i flera verk utöver Romanen om Olof använt sig av sagoformen, men det är i 

just Romanen om Olof som Johnson för första gången låter sagorna utgöra självständiga berättelser 

inom ett verk. 

 Romanen om Olof är i övrigt skriven efter den litterära realismens regler, vilket gör att 

sagorna ter sig särskilt märkliga för läsaren. Sagorna blev omdiskuterade av kritiker, och några såg 

dem som onödiga eller olämpliga i en så realistisk, självbiografisk roman. Johnson känner sig 

nödsakad att ge kritiker och läsare en ingående förklaring till dessa sagor; detta gör han i artikeln 

“Om verkligheten i en roman”. Johnson menar att sagorna inte, som han först hade tänkt sig, finns 

där som motvikt till den “alltför stränga realism” som genomsyrar romanen, utan att de faktiskt är 

“på sitt sätt det mest realistiska i boken”.
18

 Han fortsätter: “De återger nämligen delvis och så nära 

som möjligt de skiftande känslolägen, huvudpersonen år efter år befinner sig i, på ett tydligare sätt 

än många försök till realistisk beskrivning som finns i de andra kapitlen”.
19

  

 Detta återknyter till Johnsons romantiska syn på sagan som “den renaste dikten”. Sagan står 

enligt detta synsätt verkligheten närmare på grund av dess nära relation till den muntliga, folkliga 

traditionen, men Johnson drar detta resonemang ett steg längre; hos honom blir sagan en friare 

uttrycksform, obefläckad av den konstnärligt litterära traditionens regler och krav. Denna fria form 

tillåter Johnson att uttrycka sig oförfalskat. I enlighet med denna uppfattning blir Johnsons skildring 

av verkligheten, i likhet med folkdiktningen i sig, mer äkta. 

 Den verklighet som Johnson skildrar i Romanen om Olof är förstås sin ungdoms proletära 

Norrland.  Han varnar dock läsaren för att se romansviten som en renodlad självbiografi, och menar 

att en “rent självbiografisk roman” är “en omöjlighet”.
20

 Den Eyind Johnson som skriver Romanen  

om Olof har genomgått drastiska förändringar sedan han som 19-åring lämnade Norrbotten; han har 

en mängd resor och ett flerårigt författarskap bakom sig, och tillhör de intellektuella kretsarna i 

Stockholm. Johnson förklarar problematiken i att skriva självbiografiskt:  

 

“En författare kan visserligen berätta om vad som har hänt honom eller henne här i livet och minnas händelserna i deras 

följd och komma ihåg tankar och repliker så som de verkligen tänkts eller uttalats. /.../ Men författaren kan inte göra 

detta utan att vara den person eller låt oss säga personlighet han eller hon är; och denna personlighet är bildad av det 

upplevda och fanns inte till när det berättade upplevdes, varför författaren alldeles säkert måste uppfatta det förflutna på 

ett annat sätt - kanske konstnärligare - än det yngre jag som verkligen upplevde det.”
21 

                                                 
18

 Johnson, 1937, s. 150  
19

 Ibid. 
20

 Ibid. s. 143 
21

 Ibid. s. 143 f. 
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 Johnsons sökande efter den tid som flytt har gemensamt med romantikernas syn på 

folkdiktningen strävan efter det ursprungliga. Han har även gemensamt med själva sagan 

förankringen i det folkliga. 

 Johnson föddes i en familj som vandrat norrut med järnvägsbygget, och de levde under 

enkla förhållanden. Hans far var rallare och stenarbetare och kom ursprungligen från Värmland, 

hans mor härstammade från Blekinge. Då fadern insjuknade i en lungsjukdom omhändertogs han av 

sin moster och dennes man, som även han var stenarbetare.
22

 Lotta Forslund har i i sin C-uppsats 

Eyvind Johnson och sagan (1983) visat att sagan spelade en betydande roll för Johnson under hans 

uppväxt, och att det är influenser från “hans barndoms Norrbotten, de historier, visor, och 

berättelser som Eyvind Johnson med ett gemensamt ord kallade sagor.”
23

 Forslund citerar en artikel 

ur Svenska Dagbladet, där Johnson nämner sin moders längtan tillbaka till “Södern” som tog sig 

uttryck i de sagor hon berättade om sina barndomstrakter: “I Södern växte fruktträd. I Södern var 

somrarna långa. I Södern var fattigdomen lättare. /.../ Det var livet inåt: Södern, minnet av Södern, 

längtan till Södern /---/ Men så fort vi kom ut på gårdsplanen befann vi oss i ett sommarljust eller 

vintrigt Norrbotten som var vårt hemland.”
24

 Även i Här har du ditt liv minns Olof sina föräldrars 

berättelser om Södern, som för honom är en sammansättning av Blekinge och Värmland och allt 

däremellan: “Han förenade dessa två världar i sina drömmar. Södern, som de sade om allt som var 

söder om Dalälven /.../ Södern, där det växte sädesslag och träd, som han ännu inte sett och som det 

skulle dröja flera år innan han fick se /.../”
25

 

 I Nu var det 1914 uttrycker Olof en förundran inför de påhittade historier som rallaren 

Kristiansson berättar:  

 

“Och då tyckte Olof med ens att han åkte genom ett sagoland. Ett möjligheternas sagoland där man kunde träffa vem 

som helst som kunde berätta om allt som en mänska kan råka ut för. Männen i blåblusarna blinkade till varandra. 

Kristiansson såg dyster ut. Men för Olof var han en sagoberättare, hans verklighet var en saga och allt som gick ur hans 

mun blev sagor. Jag skulle vilja vara så, tänkte Olof.”
26

 

 

 De rallare som Johnson växte upp med torde ha haft många historier att berätta, om deras 

hemtrakter och om det de sett längs färden norrut. Kristiansson får här representera denna kontakt 

                                                 
22

 Från: Nobel Lectures, Literature 1968-1980, Red. Tore Frängsmyr, Sture Allén, World Scientific Publishing Co., 

1993, elektronisk utgåva:  http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1974/johnson-bio.html, 09-05-02 
23

 Forslund, 1983 s. 1 
24

 Ibid. s. 3 
25

 Johnson, 1992 s. 185 
26

 Johnson, 1992, s. 29 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1974/johnson-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1974/johnson-bio.html
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med sagan som Johnson fick under sin barndom. I Här har du ditt liv! tänker Olof på “folkvisorna 

och skillingtrycken”
27

 han fått höra under sin uppväxt:  

 

“Det är en sorts sagor, som knappast kan komma ur något annat landskap: det är mycken verklighet i dem, nästan 

alltihop är verklighet, det är endast tonen som måste vara sagans för att inte alltsammans skall bli grå och beklämmande 

vardag. /.../ Här finns en verklighet till vilken man kan fly från den andra verkligheten.”
28

  

 

 Dessa “sagor”, som Johnson valt att kalla dem, hör till den folkliga kultur som “inte behöver 

avlägga akademiska prov, för att kunna få rättighet att leva.”  Johnson har genom att skildra 

verkligheten i arbetarklassens Norrland även förvaltat dess kulturarv genom sagoformen. Denna 

vilja att förvalta sitt kulturarv ger även Olof uttryck för i Här har du ditt liv!: “Och det kommer 

andra historier till honom genom skillingtrycken, det är ett slags gåvor som man sedan kan bära 

med sig. /.../ Han skulle minnas dem och bära dem med sig i åratal och en gång försöka skriva ner 

dem så som han tyckte att de var.”
29

  

 Den samhälleliga miljö som Johnson skildrar är väldigt underrepresenterad i svensk 

litteratur. För att läsaren ska kunna få en så fullständig bild som möjligt av denna miljö räcker det 

enligt Johnson inte med realistiska vardagsskildringar och beskrivningar av arbetarklassens sociala 

utsatthet. Läsaren måste få en uppfattning om den säregna kultur som lever i denna miljö. Olof 

berör detta i Här har du ditt liv!:  

 

“Härifrån kommer också historier som ingen, som inte är hemma i landskapet, helt kan förstå, gripas av eller le gott åt. 

De nyanserade dialekterna, språket, helt enkelt, måste du kunna höra - och då kan du vara hemma här. Det är inget hårt 

land. Säj dej: det är inte hårt.”
30

 

 

 Det står klart att Johnson haft en medveten avsikt att i dessa fyra sagor förmedla den del av 

det norrländska kulturarv som han själv har sina rötter i och präglats av. Han skriver i sina 

dagboksanteckningar: “Tänk, om det funnes bandupptagningar av de gamla rallarnas och 

rallarhustrurnas muntliga berättelser - en förlorad litteratur!”
31

 Johnson blir således, åtminstone i 

egna ögon, en förvaltare av den folkliga, “rena” dikten. 

 Förutom folkdiktningen har Selma Lagerlöf och Gustav Hedenvind-Eriksson nämnts som 

direkta inspirationskällor till Johnsons sagor. Det finns dock inte tillräckligt mycket underlag för att 

med visshet kunna bevisa detta. Säkerligen spelade mycket av den litteratur som Johnson läst en 

                                                 
27

 Ibid. s 186 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. s. 230 
30

 Ibid. s. 186 
31

 Johnson, Eyvind, “Vinterresa i Norbotten 1954”, Stunder, vågor: berättelser från resor, (Stockholm, 1965) s. 201 
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roll i hans författarskap. Örjan Lindberger redogör för de sagor och ungdomsböcker som Johnson 

tros ha läst som ung och som satt spår i hans författarskap
32

, och Forslund citerar Johnson: ”Jag 

skulle gissa på att läsning mycket långt tillbaka i mitt liv (Tusen och en natt och annat ur 

Barnbiblioteket Sagas långa serie, t. ex.) har satt sina spår i en hel del som jag har skrivit.”
33

 Jag 

kommer dock att beröra Selma Lagerlöfs och Gustav Hedenvind-Erikssons eventuella inflytande på 

den första sagan i ordningen, Sagan om dimman och lungsoten, i analysen av denna saga. 

 

                                                 
32

 Lindberger, Örjan, Norrbottningen som blev europé : Eyvind Johnsons liv och författarskap till och med Romanen 

om Olof, (Stockholm 1986) s. 30 
33

 Forslund, 1983, s. 27 
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Sagan och verkligheten 

Johnson har hos sagan funnit en form som tillåter honom att skildra “stämningar som funnits hos 

författaren och finns hos hans boks huvudperson men som aldrig kunnat få andra uttryck.”
34

 Hos 

Olof innebär sagan till en början en möjlighet att för en stund fly verkligheten. Han finner i sagan 

“En värld som inte sliter på mänskan, inte gnaver på hennes glädje.”
35

 Men allteftersom Olof blir 

äldre söker han även efter ett språk att uttrycka sig på, som kan ge uttryck för den värld han lär 

känna och de nya insikter han når: “Han tänkte ungefär så; eller inte: men han kände så, hans tankar 

trevade omkring och kände sig för på det sättet. Han förstod vad som rörde sig i de andra, men fann 

inga ord för att säga hur det var.”
36

 Detta språk finner han hos sagan. På så sätt får sagan skildra 

Olofs intellektuella utveckling; den inre verklighet han börjar upptäcka konkretiseras med hjälp av 

sagan. Föräldrarnas längtan efter och berättelser om “Södern”
37

 och dess fruktträd har influerat Olof 

då han utformar en bild för människans inre längtan: “Djupt inne i mänskorna växer apelsinträd, 

tänkte Olof, det var en så rolig tanke. /.../ Apelsinträdet blommar inne i mänskan, hennes dröm är 

mer än stenväggarna hon känner med sin handflata.”
38

 Olof förstår även att de historier som 

arbetskollegerna berättar sinsemellan inte bara innebär en verklighetsflykt, utan också speglar deras 

inre längtan, deras “apelsinträd”:  

 

“Det var Larssons egen bikt: han drömde om kvinnor, fast han gick här och blev gammal och hade barn som kunde 

försörja sig själva. Johansson satte upp en tvär min, underläppen blev tjock och mungiporna drogs ner - men han 

lyssnade. Nu åkte de Amerikabåt tillsammans. Nu träffade de fina damer. Nu låg de med dem och tog deras lukt med 

sig in i framtiden, och på köpet fick de femhundra kronor.”
39 

 

Här har Olof börjat formulera ett uttryck för människans inre verklighet. 

 Sin egen komplexa verklighet försöker han också sätta ord på genom sagan, han trevar efter 

den yttre verklighetens stenväggar och letar efter de rätta orden:  

 

“Här är sågverk, sanning, verklighet. Och han står där och kommer ihåg bitar ur den vackra sagan om sågverket och 

mycket annat. Där har du ditt hål att krypa in i. Här är sågverk. Det var en gång ett litet, litet sågverk i en stor stygg 

värld - Nej: det var en gång en snäll timmerskog - Nej: det var en gång en karl som behövde pengar - Nej: det var en 

gång en man som gick ut och sökte arbete - Nej: det var en gång ett stackars gammalt kassaskåp som var så tomt, så 

tomt.”
40

 

 

                                                 
34

 Johnson, 1937 s. 151 
35

 Johnson , 1992 s. 184 
36

 Ibid. s.151 
37

 Ibid. s. 183 
38

 Ibid. 151 
39

 Ibid. 
40

 Ibid. 138 
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Bilden av sagan som ett “hål” som tillåter Olof att tränga genom den yttre verkligheten och komma 

in till dess kärna är väldigt träffande. Den kan liknas vid Johnsons syn på det realistiska berättandet; 

han vill inte bara beskriva den yttre verkligheten som den ser ut, han vill även komma åt dess 

underliggande principer. Romanen om Olof antar således formen av en slags inre självbiografi. 

Forslund citerar Johnson ur en intervju från 1949:  

 

“Någon gång 1933 tyckte jag att jag äntligen fick tid att börja med det jag hade tänkt på länge, att skriva något om mig 

själv, dvs. inte några sentimentala självbetraktelser om hur svinaktigt djäkligt det var i ungdomen, utan en utredning 

varför jag var den jag var, vad det var för bakgrund, vad det var för motiv, vad det var som drev mig att skriva osv.”
41

 

 

 Johnson är inte ensam om att se sagan som en återspegling av människans inre verklighet. 

Då Westin redogör för tidigare sagoforskning som inriktar sig på en litterär, estetiskt orienterad 

tolkning av sagan, nämner hon två teoretiker som menar just detta; Hedwig von Beit och Max 

Lüthi.42 Den förstnämnde har i Symbolik des Märchens (1952-56) gjort en jungiansk tolkning, en 

slags psykoanalytisk läsning, av folksagan som en reflektion av människans inre drivkrafter.
43

 

Någon direkt koppling mellan sagorna i Romanen om Olof och psykoanalysen står inte att finna, 

men man bör ha i åtanke att psykoanalys och idén om människans inre drivkrafter hade ett i 

allmänhet stort inflytande då romansviten skrevs. Om Max Lüthis idéer skriver Westin:  

 

“Lüthi menar att folksagan, genom sin starka fokusering på handling, reflekterar den mänskliga erfarenhetens inre 

verklighet. Genom att lägga tyngdpunkten på handlingen, representerar folksagan, trots sitt fantastiska innehåll, en sorts 

realitet för människan, men denna realitet gör sig mer påmind som reflexioner av det inre livet och den inre 

verkligheten, än som manifestationer av realistiska händelser.”
44

 

 

 Även om Hedwig von Beits och Max Lüthis läsningar av folksagan inte stämmer helt 

överens med Johnsons användning av sagan, har de gemensamt den viktiga grundtanken; att även 

om sagan innebär en befrielse från verkligheten, så ryms mycket verklighet i en saga. 

 Johnson menar att just befrielsen från verkligheten kan få berättelsen att komma närmare 

verkligheten. Detta har med berättaren att göra; höga krav på ärlighet och exakt återgivning håller 

berättaren tillbaka. Tillåts däremot berättaren ljuga och fantisera kan denne ge uttryck för en 

verklighet som annars skulle vara för svår att berätta om; den kan till exempel “ligga så fjärran att 

vi rätt och slätt inte erinrar oss den annat än som en vag stämning”, eller “vara alltför tydlig i 

                                                 
41

 Forslund, 1983 s. 2 
42

 Westin, 1998 s. 42 
43

 Ibid.  
44

 Ibid. Westin baserar detta på Lüthis studier Das europäische Volksmärchen (1947) och Das Volksmärchen als 

Dichtung (1975). 
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minnet, alltför pinsam eller rent ut sagt svår att minnas”.
45

 Genom sagans fria form tillåts sanningen 

träda fram, och den kan läsas mellan raderna. Johnson skriver: “Ett motgift mot minnen som ännu 

bär gift i sig är sagan: den lögn som är närmast sanningen.”
46

 Detta är väldigt påtagligt i två av 

sagorna i Romanen om Olof: Sagan om dimman och lungsoten, och Sagan om Brasiliens land. Båda 

sagorna är tragiska berättelser, självupplevda av berättaren i fråga. Sagan om dimman och lungsoten 

är Klacks berättelse om hur han förlorade sin familj i lungsoten. Han skapar av den tragiska 

händelsen en vacker saga som inte bara handlar om ondska och död, utan även om kärlek och 

längtan. Sagan om Brasiliens land berättas av Ek, en av de få som överlevt och återvänt från 

Brasilien. Han bagatelliserar i sin saga de faror som drabbade hans familj; giftormarna blir ett “det 

stack till i foten”, och malarian blir till “den förbannade sommarförkylningen, som man inte blir 

kvitt”.
47

 Han täcker också över det tragiska i fantastiska beskrivningar:  

 

“Ek kom tillbaka - utan familj. Dom frös mitt i värmen så dom dog, förklarade han. Och han kunde sträcka på sig: - Och 

rent otroligt vackert och märkvärdigt var det där borta. Och dä lär ska finnas fullt mä guld i jorden - överallt. Fast jag 

hitta ju inget förstås, hade annat att tänka på. Men en dag, när det här kriget är slut, sticker man väl ut igen.”
48

 

 

Klacken och Ek kan genom sagan förmå sig att berätta om sina familjers tragiska bortgång. 

 Jag nämnde tidigare att Romanen om Olof är en slags inre självbiografi; detta vill jag vidare 

utveckla. Johnson hade som författare blivit stämplad som “proletärdiktare” och realistisk författare, 

och man väntade sig av Romanen om Olof en realistisk skildring av en arbetarungdoms hårda 

vardag. Men Johnson ville som sagt göra “en utredning varför jag var den jag var”.
49

 Birgit 

Munkhammar påpekar att massmedierna ofta ville måla upp en bild av Johnsons liv som en saga; 

han hade kommit från fattiga förhållanden och saknade utbildning, men han hade tagit sig över alla 

hinder och nått ära och berömmelse. Under intervjuer med Johnson ville man ofta få fram just hur 

“svinaktigt djäkligt” han hade haft det under sin uppväxt; hur fattigt och svårt det var. 

Munkhammar menar att Johnson inte gärna ville “svartmåla sin barndom”
50

 eller bli så entydigt 

avbildad, men att det vid intervjuer var svårt att undvika detta. I Romanen om Olof får däremot 

Johnson friheten att skildra sin ungdom så som han minns den. Han märker dock att, som jag 

tidigare redogjort för, det är problematiskt att helt sanningsenligt beskriva något ur minnet. Därför 

blir sagan “en omväg och säkerhetsventil”
51

 för Johnson, och genom den kan han ge en nyanserad 

och mer djupsinnig skildring av sina ungdomsår:  

                                                 
45

 Johnson, 1937, s. 150 
46

 Ibid. s. 151 
47

 Johnson, 1992 s. 315 f. 
48

 Ibid. s. 319 
49

 Forslund, 1983 s. 2 
50

Munkhammar, Birgit, “Sagan ljuger aldrig”, Provins, årg. 17, 1998:4, s. 4-9) s. 4 
51

 Johnson, 1937 s. 151 
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“Friast och på samma gång tydligast har Eyvind Johnson berättat om sin barndoms förhållanden när han har kunnat 

göra det i sagans form. Hans sagor är aldrig troskyldiga eller entydiga, de andas ironi, vemod eller skepsis mot sin egen 

form, på samma gång som de tackar den för att de alls blivit till.”
52

 

 

 Samtidigt som sagorna i Romanen om Olof ger uttryck för de svårgripbara minnesbilder och 

stämningar som Johnson erinrar sig från sin ungdom, åskådliggör de en mental utveckling. Genom 

sagorna lyckas Olof komma till insikt om och förståelse av själsliga och samhälleliga företeelser. 

Sagorna är för honom ett sätt att reflektera över svåra ting och existentiella frågor. I och med att 

Olof blir äldre förändras sagorna; den första sagan skiljer sig drastiskt från den sista vad gäller både 

form och innehåll. De olika teman och motiv som tas upp i sagorna löper som en röd tråd genom 

respektive romandel. I Här har du ditt liv!, till exempel, funderar Olof mycket över människans 

värdighet. Han ifrågasätter i tankarna för sig själv livsförhållandet för arbetarna på sågverket där 

han jobbar: “De skulle inte kunna bära den förfärliga sanningen: att deras liv var ett fruset eller 

svettigt helvete och ingenting annat. Kom inte och säj att det finns hög poesi! Nej, inte här. Eller: 

vad vet du om det?”
53

 Genom sagan om Johanna kommer han dock till insikt om att det inte är de 

yttre förhållandena som ger människan sin värdighet. Johannas liv blev eländigt och nergånget, men 

hennes drömmar om det fina och värdiga var också en del av hennes verklighet, och de gav henne 

en själslig dignitet. På samma sätt är det med de “apelsinträd” som växer inom människorna. Olof 

börjar upptäcka “den andra människan inom människan”
54

 och att den inre verkligheten är minst 

lika viktig som den yttre: “Så är mänskan. Inne i mänskan bor en annan mänska som du inte känner. 

Inne i dej, Olof Persson, bor en mänska du inte känner!”
55

 Vid ett tillfälle tänker Olof: “Det som är 

av värde i mänskan är ande. Eller hur? Glöm det inte: att du är en smula ande.”
56

 Sagan om Johanna 

tar alltså upp ett centralt tema som löper genom hela Här har du ditt liv!, samt hjälper Olof att 

komma till insikt kring detta svåra ämne. 

 Sagorna fungerar dock inte som förmedlare av enbart den inre verkligheten; de skildrar även 

den sociala och samhälleliga verkligheten. Johnson påpekar även detta i “Om verkligheten i en 

roman”, där han menar att sagorna (undantaget den sista) även är ett “försök att skildra sociala 

förlopp”, och vidare: “Sagornas tendens är, där den finns, socialistisk.”
57

 Men även här handlar det 

om något mer än en beskrivning av hur samhället och de sociala förhållandena ser ut; Johnson vill 

tränga igenom verklighetens yta och komma åt dess grund. Birgit Munkhammar tolkar Johnsons 

sagor som sociala skildringar, och sätter dem i samband med Johnsons politiska övertygelse och 

                                                 
52
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 Johnson, 1992, s. 136 
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 Ibid. s. 137 
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sociala utgångsläge. Munkhammar läser ett marxistiskt budskap i Olofs sökande efter verklighetens 

“osynliga grundkonflikt”
58

:  

 

“I sitt sökande efter kärnan i sågverkets verklighet kommer Eyvind Johnson till samma resultat som Karl Marx i 

Kapitalet: det är „kapitalismens person, eller snarare hans ficka‟ som bildar „utgångs- och slutpunkt‟ för den kapitalets 

rörelse som är „den oavbrutet strömmande profiten‟. Det är den rörelsen som Olof ingår i när han ständigt på nytt släpar 

timmer till sågramen. Men att upptäcka den är bara en början, ett sätt att ta sig in bakvägen i det hemtama, som gör det 

möjligt för sagan att växa fram: „Det var en gång tre bröder som skulle gå ut i världen, det var bröderna Karlsson.‟”
59

 

 

 Här kommer Munkhammar in på Olofs egenpåhittade lilla saga om folkvisans Johannas 

familj, familjen Karlsson. Hennes far var småbonde men sålde sin skog till ett bolag. Han slutar 

arbeta, köper en orgel och får tid till att filosofera. Hans söner blir löntagare på ett sågverk, och 

hustrun måste sköta allt arbete på gården. Medan fadern förvirrar sig bort i allt drömmande och 

plågas av existentiellt grubbel, sliter modern ut sig i arbetet. De glider ifrån varandra och hamnar i 

två skilda världar. Till slut blir de utfattiga och måste sälja av den mark och de djur de har kvar. 

Sagan handlar om industrialisering, menar Munkhammar. Johnson var själv med under 

industrialiseringen av Norrland. Då ett agrarsamhälle industrialiseras blir arbetaren bara en länk i en 

lång produktionskedja, och enligt marxistisk teori förlorar han då den överskådliga blicken över 

produktionen; hans arbete blir bara en liten del av något som är för stort för att se helheten av. 

Munkhammar skriver om paret Karlsson: “De kommer båda allt längre bort från det enkla, 

gemensamma och delade och ser allt mindre av helhet och begripligt sammanhang.”
60

 Johnson ser 

alltså bakom den ytliga verkligheten vid sågverket en grundprincip; han ser ett problem med den 

arbetsdelning som kapitalismen och industrialiseringen för med sig. Olof börjar se denna 

grundkonflikt, och formulerar den i sagan om familjen Karlsson. Munkhammar kopplar denna 

grundkonflikt som Johnson ger uttryck för, till det faktum att Johnson själv slutat med sitt 

“proletära” arbete och istället tillhör den intellektuella världen: “Det han sökte var ett språk för 

konflikten mellan de arbetandes värld och de talandes och skrivandes, som hör samman med 

arbetsdelningen, och som alldeles särskilt var en realitet för den som lämnat en tillvaro som arbetare 

för en som författare och intellektuell.”
61

 Johnson får i Romanen om Olof tala för den sociala grupp 

han tidigare tillhört, men precis som det är problematiskt att skriva om sin ungdom då man kommit 

så långt från den, så är det problematiskt att skriva om en samhällsklass man inte längre tillhör. Det 

kan till och med tyckas vara högfärdigt att som intellektuell redogöra för arbetarnas tillvaro, och det  

blir ytterligare motsägelsefullt med tanke på Johnsons socialistiska övertygelse. Klart är väl ändå att 

                                                 
58

 Munkhammar, 1998, s. 5 
59

 Ibid.  
60

 Ibid. s.6 
61

 Ibid. s. 5 



 19 

Johnson ville undvika att ge en entydig bild av arbetarnas förhållanden, så som massmedia hade 

målat upp bilden av hans egen uppväxt. Sagan om familjen Karlsson är inte bara hård, vardaglig 

och mödosam verklighet, den är, liksom de andra sagorna, nyanserad, djupgående, och på sitt sätt 

både vacker och ibland humoristisk. 
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Sagan om dimman och lungsoten 

 

Lungtuberkulos var under 1800-talet och den tidigare hälften av 1900-talet en utbredd folksjukdom, 

inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Sjukdomen, som i folkmun kallades lungsot, satte sin 

prägel på tillvaron, vilket återspeglas i litteraturen. I förordet till Soten, diktarna och de vita slotten 

(1995) står att läsa: ”Ingen annan sjukdom har varit föremål för sådant intresse bland diktarna som 

lungtuberkulosen.”
62

 Lungtuberkulos blev en mytomspunnen sjukdom, och under 1800-talet fanns 

en romantiserad bild av lungtuberkulosen som den ”vita döden”: ”En kult skapades om de 

tuberkulösas skönhet och själva döden framställdes som vacker. Knappast någon sjukdom har blivit 

så förgylld som just lungtuberkulosen – de som bar det fruktansvärda gisslet framställdes som 

förfinade, aristokratiska och känslosamma.”
63

 Under 1900-talet kom emellertid en realistisk syn på 

lungtuberkulosen att dominera; man uppfattade dess katastrofala följder och började förstå den som 

ett socialt problem. Lungsot drabbade visserligen människor från alla nivåer av samhället, men den 

slog hårdast mot dem som redan hade det dåligt ställt. Trångboddhet, brist på mat och hygien, samt 

bedrövliga arbetsmiljöer bidrog till att sjukdomen lättare kunde spridas och få fäste. I det 

arbetarklassens Norrland där Johnson, samt även hans protagonist Olof, växte upp var lungsotens 

härjningar en realitet och ett ständigt hot man levde med. 

 Då Olof arbetar som timmerflottare vid en strandby, träffar han på två bröder som drabbats 

av lungsot. Det är inte första gången som Olof konfronteras med denna dödliga sjukdom; efter 

mötet med de sjuka bröderna drar han sig till minnes sagan om dimman och lungsoten, som han fått 

berättad av “en kolare och tjärbrännare som hette Klack eller Klacken”.
64

 Klacken, eller Isak som 

han har som tilltalsnamn, har förlorat sin fru och alla sina barn utom ett till lungsoten. Det hem de 

delade har blivit desinficerat och igenbommat, och tillsammans med sin enda överlevande son, som 

dock även han insjuknat, flyttar han “från koja till koja”
65

 och försörjer sig på diverse ströjobb. Han 

sitter “gärna i köken” och berättar sagor om sitt förflutna: “Isak drog ut sin historia för att den 

skulle räcka till många kaffekoppar.”
66

 Klacken vill berätta om sin familjs öde, men visar inte gärna 

sina känslor och sin sorg öppet. Då han pratar om sin enda sons obotliga sjukdom gör han det 

sakligt: “Han blir nog inte tjugo år. Och Isak suckade och tittade på sonen. Jag skulle gissa på 

nitton, sade han.”
67

 Men att få berätta om sin sorg hjälper honom ändå att bearbeta den, och genom 

att förkläda sanningen i en saga lyckas han inte bara sätta ord på sina tragiska upplevelser, utan 

även skapa en annan värld, en fantastisk verklighetsflykt för sina åhörare: “Allting förvandlades till 
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saga för honom: det var bara han själv som var den överlägsna, som egentligen inte trodde på annat 

än de två kronor om dagen han kunde förtjäna på stubbrytning.”
68

 

 Klackens saga, som ger uttryck för hans tragiska verklighet, är även Johnsons egen saga om 

det svåra som hänt honom själv. Johnsons yngre bror Tore dog i lungsot vintern 1927. Örjan 

Lindberger berättar om Johnsons maktlöshet inför broderns insjuknande: “Eyvind hade gärna velat 

hjälpa honom, men han satt i Paris, utan tillgångar, och strävade med sitt författarskap. Han kände 

att han inte hade tagit vara på sin broder, och därför var detta dödsfall något mycket svårt.”
69

 Sagan 

om dimman och lungsoten är alltså en bearbetning av Johnsons svåra minnen av broderns bortgång. 

Detta är ett tydligt exempel på det Johnson redogör för i “Om verkligheten i en roman”, att “sagan 

om det onda som hänt andra” blir “en omväg och en säkerhetsventil: genom en lögn räddar man en 

bit av sanningen”.
70

 Att skriva i klartext om ett så pass svårt ämne, särskilt när det är självupplevt, 

blir för Johnson en omöjlighet. Sagan blir för honom en förskjutning som tillåter honom att närma 

sig det outsägbara; han skapar genom sagan den distans som krävs för att så sanningsenligt som 

möjligt berätta om sina upplevelser. Man kan för att förtydliga detta resonemang dra en parallell till 

en annan författare som gestaltat det svåra på liknande sätt; nämligen Astrid Lindgren. I Lingdgrens 

barnbok Bröderna Lejonhjärta (1973) dör pojken Karl i en sjukdom som mycket väl kan vara 

lungsot, men döden innebär där bara en resa till sagovärlden Nangijala. Genom att förskjuta döden 

till en ”lägereldarnas och sagornas tid”, har Lindgren skapat den distans, eller omväg om man så 

vill kalla det, som krävs för att konfrontera barn med ett så svårt ämne. 

 I Klackens saga förklädes den hårda verklighetens sjukdomar med magiska beteckningar. 

Könssjukdomen som Klackens far led av blir till en förtrollning som givits honom av “en 

trollkärring med svart hår och ögon som sammet och vitt skinn; hon satte otyget på honom vid ett 

regementsmöte.”
71

 Lungsoten blir i sagan till en “virvelvind av det onda slaget”
72

, som lekfullt och 

listigt drar fram genom gården, för att slutligen förhäxa Klackens tvillingsöner. I Isaks beskrivning 

av virvelvinden kan man urskilja hur lömskt lungsjukdomen angriper: “Och då passade virveln på, 

listig som den var. /.../ Den var inte hård. Men den var le, menade Isak. /.../ Och det gick hastigt.”
73

 

 I Nu var det 1914 är Olof fortfarande till störst del ett barn. Han ser på sagorna med naiv 

förundran över detta “möjligheternas sagoland”
74

, och när mörkrädslan tränger sig på får han svårt 

intala sig att det “finns ingen Gud och vi kommer från aporna”
75

, utan föreställer sig hur olika onda 

sagoväsen tränger sig på. Dock börjar Olof förstå att det ligger en sanning bakom sagorna. Om 
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Kristianssons sagor resonerar han: “Han visste ju, att det där med översten inte var sant - men det 

kunde ändå vara sant. Översten hade ju funnits och hans hus hade väl brunnit upp. Alltihop var 

kanske annorlunda i verkligheten än som mannen berättat.”
76

 Olof skönjer även “en annan historia” 

bakom Klackens saga: “bakom hans ord blev den så tydlig, att den var den enda sanna, riktiga 

historien.”
77

 Så tar en saga inom sagan vid, en komplicerad förening av Olofs och Klackens 

berättelse om vad som hände då Klackens fru, Krestin, drabbades av lungsoten. Den skildrar 

Krestins inre verklighet, som man kan se om man har “de rätta ögonen”
78

. 

 Då Krestin går för att hämta vatten överrumplas hon av en dimma, som “är minnet”.
79

 

Hennes hårda och arbetsamma vardag har inte tillåtit henne att begrunda sitt liv eller sörja sina barn.  

Men då plötsligt minnena sköljer över henne sviker hennes besinning och hon fylls av sorg och 

längtan efter barnen:  

 

“Hennes liv har smak av begravningskaramell och hennes förnuft säger, att det var då väl att det gick så fort med 

ungarna, andra hade fått dras med sjukdomen i åratal till ingen nytta: de blev ju ändå aldrig friska. Men det som inte är 

förnuft i henne, det andra, det som är drömfabrik, själ, drift, går bredvid förnuftet och ropar barnens namn: Linus, Karl, 

ropar det i dimman mot dimman.”
80

 

 

 Krestin slits mellan förnuft och känsla, och då känslan tar över och fullständigt river ned 

hennes förnuftiga fasad, öppnar hon helt för alla de känslor hon lyckats undantränga genom åren: 

“Dimman står runtomkring och tittar på henne. Hon sitter inne i den och öppnar munnen för att alla 

dimbarnen skall komma in i henne.”
81

 Det är inte bara sorg och saknad hon känner, utan även 

kärlek, livsberusning och njutning; allt det som det inte funnits utrymme för i hennes vardag. Hon 

minns en hängmatta och en divan hon sett; “Det kan aldrig vara bra för kroppen att ligga så 

mjukt”
82

, och hon minns en gång då hon fick lyssna till en grammofon. Vila och nöjen har Krestin 

aldrig tillåtit sig, det kunde till och med vara “syndigt”
83

. Då Krestin minns tillbaka på en 

kärleksroman hon bläddrat igenom, påminner hon om en fattignorrlands Madame Bovary; hon 

längtar efter kärlek och äventyr, och drömmer om de rika kvinnornas tillvaro med deras fina 

klänningar. Hennes kärlekslängtan och väl dolda passion strömmar nu fram, och hon minns det 

stora ögonblicket i hennes liv, då hon utbytt en intim blick med en skogselev och för stunden 

förlorat sig i sinnlig berusning. Hon hade fram tills nu undanträngt minnet av detta ögonblick och 
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försökt intala sig att “det måste vara en synd”, men beskriver det som “något annat, utanför synd 

och syndfrihet, utanför alla lagar och utanför hennes vardagsmänska.”
84

 

 Då Krestin släppt in dimman blir även hon sjuk i lungsot. Klacken, som har svårt att 

formulera sina känslor, känner förtvivlan och skuldkänslor över hustruns insjuknande; detta ger 

sagan uttryck för: “Jag borde gått efter vatten. Det är inte bra för henne. Men han är för blyg för att 

säga detta: Jag ska gå efter vatten.”
85

 Klacken och Krestin har aldrig haft tid för varandra, men när 

de delar på lite vin för att Krestin ska få matlusten tillbaka, delar de även en innerlig och kärleksfull 

stund tillsammans. De märker då att de blygs för varandra, för den kärlek de delar och för att vara 

så intima:  

 

“Slutligen klämmer han fram det: om de liksom skulle skåla. Han slår upp en droppe åt henne, mer, mycket, för att hon 

skall få stor matlust och krafter. Sedan ser de på varandra. Deras ögon möts skyggt ett ögonblick. De skäms. De lyssnar 

efter barnen, men barnen är gudskelov långt borta, uppe i skogen. Så höjer de kopparna. Hennes hand har blivit tunn 

och gul, den darrar. Hon ser lika späd ut som den unga flicka han träffade för några år sedan.”
86

 

 

 Mitt i allt lidande ger sagan ändå plats för kärlek och livsberusning. Sagan om dimman och 

lungsoten är således ett klart exempel på den syn på människan, som gör sig påmind genom hela 

Romanen om Olof, att en människas inre verklighet, hennes drömmar och dolda känslor, utgör en 

minst lika viktig del av hennes liv som den yttre verkligheten. 

 Sagan om dimman och lungsoten återspeglar även det “känsloläge” och den “stämning” som  

Olof befinner sig i, och som genomsyrar hela Nu var det 1914. Olofs tillvaro, med det livsfarliga 

arbetet där många drunknar och med hotet från lungsoten ständigt närvarande, präglas till stor del 

av dödens närvaro. Olof är vid ett tillfälle själv nära att drunkna, och han skakas av sin arbetskamrat 

Augusts drunkningsolycka. Den stämning som finns inom Olof genom romanen har alltså med 

döden att göra; han försöker begripa döden, och han räds den. Hans rädsla för döden förväxlas med 

en skräck inför mörkret och spöken då han ligger ensam och vaken om nätterna. Men Olofs 

sinnesintryck av dödens ständiga närvaro konkretiseras tydligast genom sagan. Örjan Lindberger 

menar att sagan om dimman och lungsoten är “en samlande symbol för den rädsla som Olof har att 

kämpa mot: rädslan för sjukdomen, för döden, för de döda.”
87

 

 Den socialistiska tendensen gör sig även påmind i denna saga. Det är inte en slump att 

lungsoten i sagan drabbar de som redan har det dåligt ställt, och Olof förstår att sjukdomen är en 

klassfråga: “Där uppe låg grå lungsotsgårdar. Man såg att det var lungsotsgårdar därför att de var 

grå. I röda, bredbukiga gårdar trivdes lungsoten inte så bra, och i gårdar med telefon och ny 
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separator och självbindare fick den aldrig riktigt fäste.”
88

 Sagan om dimman och lungsoten präglas 

av familjen Klacks fattigdom, och bristen på kunskap gör sig påmind då Klacken smörjer snusspott 

på sina barns ögonlock och skakar dem hårt för att förhindra att de ska bli blinda. Som sagt blir det 

komplicerat för Johnson att som intellektuell tala för arbetarklassen, men han sätter i Sagan om 

dimman och lungsoten ord på sociala orättvisor på ett unikt sätt. Även då han skildrar ett 

samhällsproblem och de fattigas hopplösa situation, låter han det inte bli en entydig skildring. Det 

blir tydligt att det inte bara är en samhällsgrupp han skildrar, utan även enskilda individer. Sagan 

innehåller som sagt inte bara elände, utan även skönhet. Munkhammar beskriver Johnsons vilja att 

förmedla arbetarklassens villkor som en plikt:  

 

”Hans ansträngningar att göra sig nyttig som författare är de avbetalningar han gör på sin riktigt stora skuld: att inte 

längre arbeta ”på riktigt” utan leva på andras arbete och ”bara” skriva böcker. När han skrev Romanen om Olof 

sammanföll hans egna och djupt kända behov av att reda ut sitt eget förflutna med det sociala uppdraget att tala för alla 

dem som saknade ord /…/”
89

 

 

 Johnsons återgivning av det proletära Norrland sammanfaller med hans krav på realistisk 

skildring; han anser att verkligheten inte kan återges enkelspårigt, utan han måste som författare ta 

hänsyn till alla aspekter av den. Det är helt klart en kritik av klassamhället som Johnson framför, 

men han gör det utan att det estetiska värdet går förlorat. 

 Att Johnson influerats av den muntliga folkdiktningen syns tydligt i Sagan om dimman och 

lungsoten. Klacken är den muntliga berättare som återger ”en sorts sagor, som knappast kan komma 

ur något annat landskap /…/ det är endast tonen som måste vara sagans för att inte alltsammans 

skall bli grå och beklämmande vardag.”
90

 Det förtrollande norrländska myrlandskapet utgör 

bakgrunden mot vilken en socialrealistisk verklighet målas upp. Ser man enbart till den del av sagan 

som Klacken berättar, är berättelsen väldigt verklighetstrogen för att vara en saga. Det är endast 

Klackens förskjutning av könssjukdomen som en ”förtrollning”, och lungsoten som en ”virvelvind”, 

som gör sagoformen uppenbar.  

 Då Nu var det 1914 gavs ut och kritiker diskuterade sagans lämplighet i den realistiska 

romanen, menade några att det i Johnsons saga fanns en anknytning till Selma Lagerlöfs sagor. Det 

har bland annat påpekats att Johnson, på samma sätt som Lagerlöf, personifierar naturen i sitt 

sagoberättande.
91

 I Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-1907), som 

ursprungligen var tänkt som lärobok för barn, förenas även där verkligheten med sagan. Detta sker 

dock på ett helt annat sätt än hos Johnson; hos denne blir sagan en allegori över verkliga företeelser, 
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men hos Lagerlöf är verkligheten uttalad inom den pedagogiska sagans ramberättelse. I Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige tar Lagerlöf faktiskt upp lungsoten. Här skildras 

sjukdomen genom berättelsen om barnen Åsa Gåsapiga och Lille Mats som blir föräldralösa på 

grund av den. De får sedan lära sig, och läsaren genom dem, vilka åtgärder man bör vidta för att 

skydda sig från lungsoten. Sambanden mellan Johnsons och Lagerlöfs sagor är befintliga, men 

marginella. 

 En annan författare som har nämnts som influens till Johnsons sagor är Gustav Hedenvind-

Eriksson. Forslund menar att Hedenvind-Eriksson, vid sidan av folkdiktningen, har varit den största 

inspirationskällan till Johnsons sagor. Jag finner dock bevisen vara för svaga för detta antagande, 

även om Hedenvind-Eriksson har spelat en betydande roll i Johnsons författarskap överlag. Det är 

möjligt att både Lagerlöf och Hedenvind-Eriksson haft ett visst inflytande på Johnsons utformande 

av sagorna i Romanen om Olof, men det är den muntliga folkdiktningen som har satt de tydligaste 

spåren i Sagan om dimman och lungsoten. 

 Stilen i Sagan om dimman och lungsoten bär spår av muntligt berättande; den muntliga 

tradition som Johnson förvaltar genom sina sagor gör sig alltså märkbar inte bara i innehållet, utan 

även i själva språket. Klackens egna ord blandas med författarens, den implicita sagoberättaren med 

Olofs inre monolog, och talspråk med skriftspråk, utan några tydliga gränser:  

 

“Isak, som alltid varit kvicktänkt, tog en unge under var arm och rusade i väg till grentallen på backen och drog barnen 

genom den. Sedan läste han, så gott han kom ihåg, Fader vår, fast det kanhända gick för sakta, smörjde snusspott på 

barnens ögonlock för att de, hur det än gick, inte skulle bli blinda, och skakade dem hårt. Ungarna blev uppskrämda och 

började lipa. /.../ Men det kunde ju inte hjälpas. Ja.”
92

 

 

Talspråket gör sig synligast i ord som präglas av den norrländska dialekten; som till exempel 

“mänskor” eller “karln”, eller då namn uttalas med ett “n” framför: “n‟Enock”.
93

 Ett tydligt 

exempel på den norrländska dialekten är då Krestin slits mellan livet och döden, och hon tycker sig 

höra “Jorden” ropa till henne: “Tänk på koa, tänk på fjöse, tänk på ungan, tänk på n‟Isak.”
94

 

 Med Sagan om dimman och lungsoten lyckas Johnson fånga känslor och stämningar “som 

aldrig kunnat få andra uttryck”
95

, och på så sätt skildrat den inre verklighet som är så viktig att 

kännas vid. Sagan fungerar även som en “säkerhetsventil” för den sanning som är svår att berätta; 

såväl för Klacken som för Johnson själv. Sagan ger en nyanserad bild av sanningen, och visar att 

det finns kärlek och värme även i den mest beklämmande vardag. Det finns även i sagan en social 

dimension, och Johnson kritiserar de villkor som arbetarklassen måste finna sig i. Sagan är en 
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skarpsinnig skildring av den värld som Johnson tillhörde under sin tidiga ungdom. 
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Slutdiskussion 

 

Jag har med den här uppsatsen velat visa hur Johnson använt sagoformen i Romanen om Olof, och 

framför allt då på vilket sätt den är realistisk. Sagan har varit viktig under Johnsons uppväxt, och 

har även spelat en framträdande roll i hans författarskap. Johnson har en romantisk syn på sagan 

och folkdiktningen, och då han använder sig av sagoformen förvaltar han sitt kulturarv och 

förmedlar en del av den muntliga folkdiktning som präglat hans barndoms Norrland. I sagorna syns 

tydliga spår efter en muntlig berättartradition.  

 I Romanen om Olof fungerar sagan som en omväg genom vilken man kan komma närmare 

sanningen. Sagan ger uttryck för sinnesstämningar och känslor som är svåra att formulera, och 

återspeglar människors inre verklighet, framför allt då Olofs egen. Genom sagorna börjar även Olof 

förstå att det inom varje människa finns en sinnesvärld som man måste ta hänsyn för att kunna se 

hela människan. Sagorna hjälper även Olof att komma till insikt om svåra företeelser, såsom döden 

och social orättvisa. 

 Sagan fungerar även som en “säkerhetsventil” för den sanning som känns svår att berätta 

om; Sagan om dimman och lungsoten är till exempel Klackens sätt att berätta om det tragiska som 

hänt honom, samtidigt som det är Johnsons egen berättelse om det tragiska som hänt honom själv. 

Sagan blir för Johnson en förskjutning av hans egna tragiska upplevelser, och bakom Sagan om 

dimman och lungsoten finns den verkliga berättelsen om brodern Tores död. Att det inte finns så 

mycket skrivet av Johnson själv om Tores död tyder på att det var mycket svårt för Johnson att tala 

om detta; därför blir sagan ett sätt för Johnson att bearbeta tragedin och ge uttryck för sin sorg. På 

så sätt är sagan för Johnson ett ”motgift mot minnen som ännu bär gift i sig”, och den blir vidare 

”den lögn som är närmast sanningen.”
96

 

 Romanen om Olof är en realistisk roman, och jag har i denna uppsats velat visa att sagorna 

inte utgör en kontrast till denna realism, utan snarare medverkar till den. Realism är för Johnson 

inte bara en fråga om form; sagan ger honom friheten att formulera den verklighet som “aldrig 

kunnat få andra uttryck”. För Johnson, som ställer höga krav på sanningsenlighet, innebär en 

realistisk skildring inte bara en så exakt återgivning av den yttre verkligheten som möjligt. Den 

innebär främst en så sanningsenlig skildring av verklighetens alla sidor som möjligt.
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