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ABSTRACT 

 

Uppsatsen undersöker hur Olofs inre utveckling i Romanen om Olof från 1934-1937 av 
Eyvind Johnson kan läsas med hjälp av sagorna. I uppsatsens första del ges en beskrivning av 
syfte och frågeställningar, metod och en översikt av tidigare tolkningar av sagorna i Romanen 
om Olof. Metoden utgår ifrån Jungs arketyp- och individuationsbegrepp. I uppsatsens andra 
del görs en tolkning utav sagorna med hjälp av Jungs arketyper, vilka sedan sätts i samband 
med Olofs individuationsprocess.  
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INLEDNING 

 

Att läsa en text, eller en bok, ger enligt min mening en alldeles fantastisk möjlighet att kunna 

få inblick i annan verklighet. En verklighet som inte är min egen, utan helt enkelt någon 

annans. Att läsa Eyvind Johnsons roman Romanen om Olof  är inte att endast beträda en 

verklighet, utan flera sådana verkligheter. Den första verkligheten är givetvis miljön där 

romanen utspelar sig i, Norrbotten mellan åren 1914 och 1919, åren då första världskriget lade 

ut sin förstörelse ute i Europa. Den andra verkligheten är människorna i detta landskap, 

människor som har blivit härdade av de hårda villkor som fortfarande råder i det 

försocialdemokratiska samhället, villkor som de först nu börjar revoltera mot, men som i 

denna bok snarast kan ses som en förrevolt, ett första uppvaknande över att det är de själva 

som faktiskt har ansvaret, men också möjligheten att förbättra sina ofta obefintliga 

arbetsvillkor och rättigheter. En tredje verklighet består givetvis av romanens huvudperson, 

Olof som genom arbetet och litteraturen till slut finner sin väg ut ur fattignorrbotten. Johnson 

skildrar genomgående berättelsen genom Olofs subjektiva blick, och den instängdhet och 

desperation som han känner, får även vi läsare känna på. Detta berättartekniska knep är en del 

av det modernistiska projektet i mellankrigstidens Sverige som även Eyvind Johnson var en 

del av. 1 Den fjärde verkligheten är givetvis den av sagans. Det brukar vanligtvis anges att det 

finns fyra sagor i Romanen om Olof, nämligen Sagan om dimman och lungsoten, Sagan om 

Johanna, Sagan om Brasiliens land och Sagan om de själiska nöjenas och den andliga 

flärdens land eller med en kortare titel, Möte med Spanjorskan. Även Johnson själv nämner 

enbart dessa fyra sagor i sin avslutande anmärkning till boken.2 Dock finns det även en femte 

saga i Romanen om Olof. Den inträffar mellan Sagan om dimman och Sagan om Johanna. 

Skillnaden är att den berättas av Olof själv. En annan orsak till varför den inte kallas för saga, 

är att den saknar de typiska sagoelementen. Men förutom denna onämnda och otitulerade saga 

finns det även ett antal andra berättelser i Romanen om Olof som inte har direkt anknytning 

med huvudnarrationen. Ibland berättar figurer som Olof möter på vägen sina alldeles egna 

säregna historier, vilka också i vissa fall skulle kunna kallas för sagor. Som här märks är 

Johnsons verk en rik källa att ösa ur.  

De fyra böckerna Nu var det 1914, Här har du ditt liv!, Se dig inte om! och Slutspel i 

Ungdomen som utgör Romanen om Olof blev Eyvind Johnsons definitiva genombrott. Den 

                                                             
1 Vulovic, Jimmy, Ensamhet och gemenskap i förvandling. Vägar genom Eyvind Johnsons och 
Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner (Stockholm 2009), s. 216. 
2 Johnson, Eyvind, Romanen om Olof, samlingsupplaga (Stockholm 1992a), s. 651. 
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blev väl mottagen så väl hos kritikerna som bland läsarna. Romanen om Olof sågs som den 

stora arbetarskildringen om Norrland, ett  "Norrlandsälvarnas epos"3. Om arbetarlitteraturen 

tidigare hade mött motstånd från den borgerliga pressen, blev Johnsons verk den som på 

riktigt kom att bli accepterad även av den mer konservativa kritikerkåren.4 I Romanen om 

Olof  införlivade Johnson sagan i "proletärlitteraturen", något som ansågs så pass 

anmärkningsvärt att Eyvind Johnson ansåg sig tvingad att skriva en avslutande anmärkning 

till romanserien, där han försvarar infogandet av sagorna i den annars så realistiskt berättade 

romansviten. Medan en del kritiker ansåg sagorna vara onödiga ansåg andra kritiker att 

sagorna däremot var höjdpunkten i Johnsons hittillsvarande författarskap.5  

Dock var detta inte första gången han hade använt sig av greppet att blanda olika sorters 

genrer i ett och samma verk, där sagogenren bara var en bland många. Romanen Herr Clerk 

vår mästare som Johnson började skriva år 1927 var uppdelad i en realistisk och en sagoaktig 

skildring. Eyvind Johnson såg denna bok som sin blivande genombrottsroman, där 

blandningen av självbiografi, idéroman, realism och saga skulle övertyga kritikerna om hans 

storhet. Nu blev dock boken nedskuren av bokförlaget Bonniers, men även av Johnson själv 

som inte ansåg den svenska publiken vara mogen ett sådant experiment, och boken 

omvandlades därmed till en mer konventionell roman med namnet Minnas. Därför blev Herr 

Clerk vår mästare inte utgiven som det var tänkt förrän 1998, alltså först 70 år senare.6 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Jag vill förstå hur sagornas verklighet samspelar med de andra verkligheterna i Romanen om 

Olof. Denna uppsats kommer förhoppningsvis också att bidra till en sådan förståelse. Detta är 

alltså uppsatsens syfte. Utifrån detta syfte har jag utvecklat en central frågeställning:  

• Hur hjälper sagorna oss att förstå huvudpersonen Olofs inre utveckling?  

För att kunna besvaran frågeställningen kommer jag att använda en jungiansk läsning av 

sagorna, dvs en psykoanalytisk. För att genomföra denna jungianska läsning använder jag mig 

av Carl Gustav Jungs två centrala teoretiska begrepp: arketypen och individuationsprocessen. 

Jag kommer alltså att undersöka vilka slags arketyper som går att finna i sagorna, och hur 

dessa kan relateras till Olofs individuationsprocess.  

                                                             
3 Vulovic, s. 278. 
4 Ibid. 
5 Stenström, Thure, Romantikern Eyvind Johnson (Lund 1978), s. 224. 
6 Lindberger, Örjan, Berättaren Eyvind Johnson. En kort vägledning (Stockholm 1999), s. 9-10. 
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METOD 

  
Metoden utgår som tidigare nämnt utifrån Jungs psykoanalytiska lära. Beskrivningen av det 

jungianska arketypbegreppet har jag hämtat från Torsten Rönnerstrands bok  Arketyperna och 

litteraturen - om arketypbegreppet i litteratur och litteraturanalys. Jung menar att människans 

psyke går att dela in i det medvetna och det omedvetna.. Det medvetna består av våra tankar, 

vilka vi tror oss vara när vi säger "jag" i det vardagliga livet, helt enkelt vår rationella sida av 

vår psyke. I det omedvetna finns däremot alla våra drifter och känslor, men även vår 

kreativitet och livsglädje.7 Vidare menar Jung att det omedvetna inte enbart är något 

individuellt och djupt personligt hos varje människa, utan att det omedvetna hos alla 

människor består av samma slags strukturer. Dessa strukturer kallar han för det "kollektivt 

omedvetna". Varje människa har detta kollektivt omedvetna inom sig. Det är det kollektivt 

omedvetna som bestämmer över hur vi tänker, känner och föreställer oss själva.  Det 

kollektivit omedvetna är alltså själva matrisen för det mänskliga varandet. Den består av 

mönster, eller psykiska strukturer, vilka kallar Jung för arketyper. En arketyp går inte att 

bestämma, den är per definition odefinierbar, då den endast består av en psykisk struktur i det 

omedvetna. Men om man inte kan bestämma arketyperna, hur kan man då tolka dessa? Jung 

menar att fastän arketyperna inte går att observera, så är detta möjligt gällande deras 

manifestationer. Dessa manifestationer kallar han för arketypiska bilder. De arketypiska 

bilderna kan vara olika i olika kulturer. Men de alla skildrar samma sak, det kollektivt 

omedvetna. Trädet är en sådan typisk arketypisk bild. Trädet är en symbol, eller arketypisk 

bild, för helheten. Med helheten menar Jung när föreningen mellan det medvetna och 

omedvetna står nära.8  

Jung talar även om komplex eller neuroser. En traumatisk händelse vid ens liv kan skapa ett 

komplex, ett slags oarbetat sår i det undermedvetna.9 

Arketypbegreppet har sedan Jung blivit ofta använd i just litteraturtolkning. Med hjälp 

av denna teori går det att finna lager i berättelser som man tidigare inte har förstått fullt ut. 

Folksagor har varit särskilt populära att studera med hjälp av arketyper, då dessa antas spegla 

det kollektivt omedvetna på ett alldeles ypperligt sätt, tack vare att de har berättats i 

generationer, och att de berättelseelement som till slut stannar kvar i sagorna antas reflektera 

människornas kollektiva undermedvetna. Men alla "arketypiska uttolkare" använder sig dock 

                                                             
7 Rönnerstrand, Torsten, Arketyperna och litteraturen - om arketypbegreppet i litteratur och 

litteraturanalys (Malmö 1993), s. 11 f. 
8 Ibid., s. 119. 
9 Ibid., s. 10 f.  
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inte av Jungs teorier fullt ut. De opponerar mot tanken att arketyperna skulle vara medfödda. 

Istället nöjer man sig med att säga att arketyperna är sprungna ur en kulturell tradition, en 

kulturell tradition som förvisso har funnits i tusentals år, men huruvida dessa verkligen sedan 

också är psykiska fenomen anser man däremot vara mindre väsentligt.10 Man gör ofta heller 

ingen åtskillnad mellan arketypen och dess manifestation, d.v.s. den arketypiska bilden, utan 

nöjer sig med att kalla manifestationerna kort och gott för arketyper. För min egen del finner 

jag denna sista lösning vara fullt tillräcklig.          

       

 

Jag kommer dels att använda mig av Rönnerstads bok Arketyperna och litteraturen och 

dels av jungianen Marie-Louise von Franz' två utmärkta böcker Sökandet efter Självet och 

Arketypiska mönster för att tolka de arketypiska bilder som framträder i sagorna i Romanen 

om Olof. Dock återstår det att förklara individuationsbegreppet. Med individuationsprocessen 

menas helt enkelt en människas inre utveckling. Romanen om Olof handlar som bekant om 

Olofs uppväxt. Det är därmed troligt att det då även sker en inre utveckling hos Olof. Jung 

menar själv att individuationsprocessen är en slags pendling mellan det medvetna och det 

omedvetna.11 Det finns tre faser i en människans individuationsprocess. Den första fasen 

består av barndomens omedvetenhet. Barnet är fortfarande vare sig intellektuellt eller sexuellt 

fullt medveten. Däremot styrs barnet av sina drifter, d.v.s. sina arketyper.  Den andra fasen 

består av frigörelse från det omedvetna. Människan gör ett intellektuellt språng, och frigör sig 

på så sätt från arketypernas makt. Den tredje fasen består av återföreningen mellan det 

                                                             
10 Ibid., s. 31. 
11 Ibid., s. 13 f. 
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medvetna och det omedvetna. Målet är att nå det sanna Självet. Arketyperna reflekterar denna 

process. Trädet som jag nyss nämnde är en typisk arketyp för den tredje fasen. För varje 

enskild fas finns det på samma sätt arketyper som är typiska för just denna fas. På så sätt blir 

det möjligt att använda arketyperna för att "läsa" av en människans individuationsprocess. 

Skuggan är t. ex. en arketyp som står för det primitiva. Därför är den vanlig i den första fasen.  

Två arketyper som är särskilt viktiga i den jungianska arketypteorin är anima och 

animus. Anima är personifikationen av det kvinnliga hos varje man. Animus är på 

motsvarande vis personifikationen av det manliga hos varje kvinna. För att nå den tredje fasen 

gäller det alltså för mannen att förlika sig med sin anima, och för kvinnan med sin animus. Att 

arketypteorin består av motsatser är ingen tillfällighet. Jung anser att människans inre består 

utav motsatser, mellan subjekt och objekt, kvinnligt och manligt, tanke och känsla etc. 

Individuationsprocessen kan därmed inte bli helt fulländad innan alla dessa motsatser har 

enats.  

I en intressant brevväxling med sin författarvän Rudolf Värnlund skriver Johnson för 

övrigt hur man skapar romankaraktärer. Jag har medtagit hela detta citat då den direkt 

anknyter till hur jag kommer att försöka 'gräva fram' dessa arketyper ur sagorna för att belysa 

huvudpersonen Olofs inre utveckling.  

 

en karaktär, lev eller "inbillad" (nej, det finns inget inbillat i sådana böcker som våra - knappast i 
några skönlitterära verk) är, om man bara ger sig tid att titta efter, outtömlig. Kapar man av 
skildringen av en typ, så blir det två saker, händer det mycket lätt att man befinner sig framför 
två karaktärer, därför de äro olika; var och en av dem i sin tur kan bli en självständig typ. Men så 
rik är en människosjäl, att den kan uppdelas på femtielva typer och ändå vara en sann 
människosjäl i var och en. /---/ Förrästen: man behöver ju inte gå långt för att söka stöd för den 
tanken. Varje ärlig diktare skildrar ju sig själv (en bit) i varje typ han lockar fram på pappret.12 
 

Då Johnson skapar sina karaktärer utifrån sig själv och Olof är Johnsons de facto yngre alter 

ego, är det därför inte en alltför otrolig tanke att sagornas figurer även därmed säger 

någonting om Olof. 

 

 

 

                                                             
12 Kårsnäs, Mona, Eyvind Johnson och Djävulen. Människans andra jag och den politiska ondskan - 
studier kring ett motivkomplex i Eyvind Johnsons romankonst (diss. Uppsala 1984), s. 12, brev 
från EJ till Värnlund daterat S.t Leu 10.9.1928. 
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SAGANS ESTETIK 

 
Förf. har ansett dessa sagor nödvändiga. Om man beslutar att försöka skildra ett landskap eller 

en person så allsidigt som möjligt, måste man också röra sig med rätt stor frihet. Om författarens 

försök att ge en helhetsbild slinter mot en ofta tråkig verklighet, som tycks honom så grå att han 

lägger ner pennan och bara sitter och stirrar ut i luften, då kan han göra omvägen över sagan. 

Sagan är alltid en öppen dörr. Kort uttryckt.13 

 

OM VERKLIGHETEN I EN ROMAN 

 
För att förstå bättre sagornas funktion i Romanen om Olof är det givetvis allra bäst att fråga 

författaren själv. Eyvind Johnson har turligt nog inte endast skrivit i sina avslutande 

kommenterar till boken om anledningen till sagornas närvaro, utan också om detta i artikeln 

Om verkligheten i en roman som han skrev för kalendern Vintergatan som gavs ut av Sveriges 

författarförbund år 1937. Johnsons tankar i artikeln kan delas upp i ett antal olika punkter. 

Den övergripande punkten är sanningsbegreppet. De punkter som följer är därmed 

inkluderade för att problematisera just detta begrepp. Johnson visar dock prov på sin 

karaktäristiska humor, när han menar att varje barn förstår vad ordet sanning betyder14. Men 

som läsare får man inte låta sig föranledas av detta lättsamma resonemang. Sanningsbegreppet 

är kanske vad Johnson brottades med allra mest under skrivandet av Romanen om Olof. Det 

vore heller inte helt fel att påstå att frågan  om vad som är sanning, och vad sanning innebär, 

är en fråga som sysselsatte Johnson under hela hans författarskap. Den andra punkten som han 

för upp är det upplevda. Han gör åtskillnad mellan det som den litterära skildraren upplevde 

då när händelserna utspelade sig, och det som denne skildrare upplever när han skriver om 

dessa händelser vid ett senare tillfälle. I Johnsons fall handlade det om tjugo års åtskillnad 

mellan dessa två upplevelser. Johnson menar alltså att det är omöjligt att helt återuppleva 

exakt samma sak då som nu. Efter denna punkt går han över till minnets funktion:"Exactitude 

i djupaste mening existerar väl knappast när det gäller minnet; minnet är även ett led i själens 

försvar för den kropp den tjänar och som tjänar den. Anden försvarar alltid mänskan, skyddar 

henne."15 Minnet är därmed förrädiskt menar Johnson. Men den är även ett skydd. Han menar 

                                                             
13 Johnson (1992a), s. 651.  
14 Johnson, Eyvind. Personligt politiskt, estetiskt, red. Ö. Lindberger (Stockholm 1992b), s. 143-
155 ursprungligen i: Vintergatan 1937. 
15 Ibid., s. 143. 
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att minnet om det upplevda kanske egentligen är en omedveten lögn. Eyvind Johnson går 

sedan över från dessa allmänna estetiska funderingar till att specifikt förklara sitt senaste verk. 

Han höjer ett varningens finger över att författaren börjar identifiera sig alltför mycket med 

romankaraktären. Han säger bland annat följande: "Huvudpersonen och författaren måste 

alltså ständigt ge akt på varandra och tydligast möjligt markera sin olikhet och sina personliga 

områdens gränser."16 Anledningen till denna tydliga varning har sin orsak i just skillnaden 

mellan det upplevda då och nu. Den 14-årige Olof kan omöjligt ha samma kunskaper, 

förväntningar, känslor och erfarenheter som den drygt 35-årige författaren har. En total 

identifikation blir alltså därmed omöjlig. Men detta gäller givetvis inte endast det medvetna, 

utan även det omedvetna skiljer sig åt mellan dessa två personer (om nu den fiktive Olof bör 

jämföras med den verklige Eyvind är kanske tvivelaktigt, men för den enkla jämförelsens 

skull då).  

Johnson fortsätter sedan med minnets problematik i Romanen om Olof. Det handlar 

nämligen inte endast om att försöka minnas det som verkligen hände, som han tror att han ska 

kunna göra innan han började att skriva på sin första romandel Nu var det 1914. "Med tiden 

blev det så, att jag inte längre såg händelserna som de framträtt i minnet utan så som jag själv 

skrivit ner dem, förvandlat dem". 17 Det handlar helt enkelt om författarens oavlåtliga 

estetiska och moraliska krav om att vara romanen trogen, i det här fallet Olof, och inte låta sitt 

eget ego stå i vägen. Därav följer Johnsons insikt om att detta aldrig skulle kunna bli en rent 

självbiografisk roman. Han nöjer sig med att konstatera att: "Konklusionen blir, att författaren 

till romanen om Olof inte upplevt denna roman i verkligheten. Vilket är ungefär femtio 

procent sanning, alltså mycket sanning".18  

Angående sagornas närvaro i romanen menar Johnson att de fyller fem funktioner i 

romanen. Den första funktionen är att verkligheten som man försöker minnas helt enkelt är för 

svårgripbar, den kan ibland bara bestå av "en vag stämning, en enstaka detalj eller en grupp av 

med senare intryck hoprörda minnesbilder."19 Den andra funktionen är att minnena helt enkelt 

är för skamfyllda eller smärtsamma. I så fall blir sagorna en omväg för att berätta om dessa 

minnen och känslor. Sagan blir till en "säkerhetsventil" som möjliggör för den vuxne 

författaren att gestalta sina ibland mycket svåra barndomsminnen. Den tredje funktionen är att 

skriva in stämningar som helt enkelt inte passar in i den vanliga berättelsen. Den fjärde 

funktionen är att sagorna även  skildrar sociala förlopp, de bildar alltså en spegelbild till den 
                                                             
16 Ibid., s. 145. 
17 Ibid., s. 147. 
18 Ibid., s. 150. 
19 Ibid., s. 148. 
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norrbottniska verkligheten såsom den tedde sig vid Olofs tidpunkt. Den femte och sista 

funktionen är att skildra en inre själslig utveckling hos Olof. Johnson menar på att alla de fyra 

sagorna i boken i viss mån gör detta, men att det är den sista sagan (Sagan om spanjorskan) 

som visar på "den psykiska förvandlingen [hos Olof] och resumerar de övriga tre delarnas 

själsliga utveckling".20  

TIDIGARE SAGOTOLKNINGAR 

 
Det har tidigare gjorts ett flertal olika tolkningar om sagornas funktion. Den kanske vanligaste 

tolkningen är att läsa sagorna som det som författaren inte vågar eller kan säga i den "riktiga" 

romanen. Så har t ex Stella Ibsen läst sagorna i sin kandidatuppsats i litteraturvetenskap från 

2009 vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon 

menar på att sagorna är "en omväg genom vilken man kan komma närmare sanningen".21 De 

speglar huvudpersonens Olofs inre verklighet, det som inte går att formulera i den mer 

biografiska och realistiska delen av romanen. Lindberger menar att sagan hos Johnson är "ett 

instrument för att komma tillrätta med det som är svårt att minnas".22 Sagornas roll är att 

försöka behandla den verklighet som Olof befinner sig i, vilket överensstämmer med 

Johnsons egna ord i Om verkligheten i en roman. Ett exempel på detta finner Lindberger i 

Sagan om lungsoten och dimman. Denna saga berör döden, något som Olof själv hade 

snuddat vid. Sagan fungerar här alltså som en motivförstärkare. Lindberger menar att sagan är 

"en samlande symbol för den rädsla som Olof har att kämpa mot: rädslan för sjukdomen, för 

döden, för de döda. Den är placerad centralt i texten, strax före Olofs drunkningstillbud och 

August förolyckande".23  

Någonting liknande menar Thure Stenström angående smärtans tematik i romanen. 

Sagan om Johanna blir ett sätt för Olof att undvika tala direkt om de smärtsamma upplevelser 

som han genomgår, och låta dessa istället gestaltas indirekt i sagans form.24 Lindberger menar 

vidare att den otitulerade sagan om småbondeparet är en omgestaltning över Eyvind Johnsons 

mors öde. När Johnsons far blev sängliggande av en sjukdom, någonting som Johnson i 

många år trodde berodde på mental ohälsa hos fadern, fick modern ta över hushållet samt allt 

ansvar. Birgit Munkhammar menar någonting liknande i sin essä Hemligskrivaren- En essä 

om Eyvind Johnson, men talar istället om hur sagan är en gestaltning över Olofs smärta över 
                                                             
20 Ibid. 
21 Ibsen, Stella, Att rädda sanningen genom lögn (Stockholm 2009), s. 27. 
22 Lindberger, Örjan, Norrbottningen som blev europé (Solna 1986), s. 317. 
23 Ibid., s. 315. 
24 Stenström, s. 217. 
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faders stumhet.25 Oavsett vilken synvinkel man anlägger på sagan, så är det tydligt att den 

gestaltar Olofs smärta över sina föräldrars öde. Sagan om Johanna anser Lindberger 

symbolisera ovillkorlig kärlek, men även Olofs begynnande sexuella fantasier. Lindberger 

menar att Johanna i sagan är "Olof-romanens musa, en personifikation av Norrbottens på en 

gång rena och orena poesi".26 Sagan om Brasilien anser Lindberger vara en gestaltning över 

dem som i verkligheten åkte till Brasilien, men varav få sedan lyckades återvända med livet i 

behåll. Men främst är sagan en skildring över den norrbottniska fattigdomen.27 Den sista 

sagan, Sagan om Spanjorskan är enligt Lindberger tydligt orsakad av Olofs sorg över det 

avslutade förhållandet med den äldre Olivia. Johnsons musikaliska inspiration från den 

klassiska musiken blir även synlig i denna saga i form av sagans olika tempoväxlingar och 

varierande stilarter.28 Lindberger för även upp James Joyce-influensen, i hur Johnson 

använder sig av den inre monologen för att skildra Olofs huvudpersons tankar. En annan 

punkt som han för upp är påverkan från surrealismen, där drömmen får stå i förgrunden i det 

litterära skapandet, för att på så sätt kunna skildra en verklighet bortom den rationella logiken. 

En fjärde och sista punkt som Lindberger för upp angående Möte med Spanjorskan är 

Johnsons upptäckt om "att människan inte har ett ansikte utan flera, att hon är komplicerad 

och motsägelsefull och inte låter sig beskrivas i enkla termer".29  

Birgit Munkhammar beskriver hur sagorna skildrar en proletär verklighet. Hon talar om 

hur industrisamhällets arbetsfördelning skapade ett främlingskap mellan arbetaren och det 

arbete som denne utförde, och hur detta återspeglas i den otitulerade sagan om småbonden 

Karlsson som förlorar förståndet efter att denne sålt bort all sin skog till avverkning.30 Hon 

menar vidare att sagorna fyller en annan funktion än den rent sociala skildringen. De handlar 

alla om diskrepansen mellan Olofs verklighet och hans drömmar. Olof vill lära sig språket; 

han vill kunna säga de rätta orden; han vill helt enkelt bli en hel människa.31 Arbetarna som 

Olof möter i romanen saknar både överblicken och språket för att på riktigt kunna ta itu med 

att förbättra sina villkor. Hon menar att Sagan om Johanna gestaltar just detta. I Möte med 

Spanjorskan gestaltas dels Olofs inre värld och dels hans yttre värld.32 Munkhammar 

beskriver hur den hårda verkligheten i Norrbotten tvingar människorna att stänga ute sina 

                                                             
25 Munkhammar, Birgit, Hemligskrivaren - En essä om Eyvind Johnson (Stockholm 2000), s. 138. 
26 Lindberger (1986), s. 327 f. 
27 Ibid., s. 338. 
28 Ibid., s. 346. 
29 Ibid., s. 347. 
30 Munkhammar, s. 134. 
31 Ibid. 
32 Munkhammar, s. 134 f. 



13 

 

känslor. Att visa, eller att ens våga känna sina känslor blir till en svaghet, och det är de svaga 

som går under i den hårda verkligheten som dåtidens Norrbotten utgör. Det här visar sig i 

Sagan om dimman och lungsoten, när mannen tar hem en flaska vin till sin döende hustru. 

Men att smaka på det söta vinet blir att blotta sig själv, då även njutning är en svaghet.33  

OLOFS INRE UTVECKLING 

 
Vulovic har i sin avhandling Ensamhet och gemenskap i förvandling särskilt intresserat sig för 

medialiteten i Johnsons verk. Han finner hur tidningar äger en viktig betydelse för hur 

Johnson gestaltar Olofs inre utveckling. När Olof arbetar på potatisåkern i Nu är det 1914 

hittar han utspridda tidningsfragment. Detta menar Vulovic är Johnsons metod för att kunna 

gestalta Olofs begynnande medvetandegrad.34 I denna första romandel har Olof fortfarande 

endast en fragmentarisk kunskap och erfarenhet av världen. Under romanseriens gång kan vi 

se hur Olofs medvetandegrad ökar. När han ett par år senare i Se dig inte om! börjar sälja 

socialistiska tidningar, är hans världsbild inte längre lika fragmentarisk, men däremot 

måhända något enahanda, när hans tankar mestadels rör kring en socialistisk revolution.  

Vulovic finner även en möjlig orsak till varför vissa kritiker fann Romanen om Olof 

något händelsefattig. Johnson ville nämligen inte låta Olof styras av den traditionella intrigen, 

han fann den vanliga intrigmodellen vara alltför konstruerad för att vara trovärdig i en delvis 

självbiografisk roman.35 Därför blir också sagorna så pass viktiga, då Johnson med hjälp av 

dessa kan skildra Olofs inre utveckling när det samtidigt inte händer  så mycket i Olofs yttre  

livssituation. Olofs vandringar i Romanen om Olof är ofta planlösa, han går från ett jobb till 

ett annat, och det verkar ibland som att ingenting viktigt egentligen händer i boken. Det här 

fick åtminstone en dåtida recensent att ifrågasätta om en så händelsefattig bok där det 

saknades intrigspel människor emellan alls kunde betecknas som en roman.36 Birgit 

Munkhammar gör en vacker liknelse när hon beskriver Eyvind Johnsons utveckling som 

författare. Hon kallar denna utveckling för en uppstigning i en dykarklocka. Jag anser att 

denna liknelse gäller såväl Johnsons yngre alter ego, Olof. 

 

Dykarklockan är en bubbla, ett luftrum. Den är en ensamhet, en känslokyla, ett tigande eller en 
förställning, som kan bilda så pass tjocka väggar att den kan stå emot det omgivande trycket och 

                                                             
33 Ibid., s. 128. 
34 Vulovic, s. 261. 
35 Ibid., s. 219. 
36 Petterson, Torsten, Att söka sanningen: En grundprincip i Eyvind Johnsons författarskap (Åbo 
1986), s. 24 f. 
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inom sig hysa en bräcklig skönhet. Först måste den isolera de egna, så att skilsmässan från dem 
inte blir ogörlig - och detta avskiljande sker ofta nog alldeles ofrivilligt. Sedan måste den se till 
att den resande från sitt eget lager får med sig såpass mycket luft att han kan överleva vistelsen i 
andra lager, under andra förhållanden, utan att hans identitet och egenart tillintetgörs under det 
övermäktiga tryck som omgivningen utövar.37 

Denna liknelse är precis vad Olof får genomleva under romanseriens fyra delar. I början av 

romanserien är Olof tystlåten och blyg. Men under seriens gång blir han alltmer talför. En av 

de kanske tydligaste scenerna i romanserien om Olofs omvandling från en blyg pojke till en 

ung man sker när Olof säger upp sig inför Hallbergen, sågverkets ägare. Vulovic tar fasta på 

medialiteten i situationen, när Olof hittar socialistiska böcker i Hallbergens vindsförråd. Olof 

blir konfunderad, och undrar hur en beläst man såsom Hallbergen samtidigt kan vara en 

arbetarnas förtryckare. Det slutar med att Olof säger upp sig på plats. Vulovic tar även fasta 

på trappornas betydelse som leder upp till vindsförrådet. Han menar att just vindsutrymmet är 

en typisk symbol när man vill gestalta själslig förändring.38  

DJUPPSYKOLOGIN I EYVIND JOHNSONS FÖRFATTARSKAP 

 
Att Eyvind Johnson var både beläst i och intresserad av Freuds teorier är välkänt sedan länge i 

forskningen om Johnsons författarskap. Jag menar att Johnson för upp just bland annat Freuds 

tankar när han diskuterar det omedvetna och minnet som skyddsmekanism. Johnson menar 

därmed att man ibland söker den obehagliga sanningen för att kunna utrota den; för att skydda 

sig själv med andra ord. Mona Kårsnäs har i sin doktorsavhandling Eyvind Johnson och 

Djävulen studerat just beröringspunkterna mellan Freud och Johnson. Ett konkret exempel är 

när hon beskriver hur Johnson under sin vistelse i Berlin 1923 kom i kontakt med Sigmund 

Freuds två verk Drömtydning och Vardagslivets psykopatologi.39 Men hon visar även på 

exempel där Johnson själv i sina brev diskuterar Freuds betydelse för sitt egna författarskap. 

Eyvind Johnson skriver i en tidningsartikel i Paris 1926 följande om Freuds idéer: 

 

Nu leva vi i psyko-analyens tidevarv, och det ser ut att bli långt. Österrikaren Freuds 
undersökningar av människans drömmar visavi hennes liv, medvetandet, undermedvetandet 
o.s.v., har öppnat nya fält för såväl psykologien i allmänhet som för den rena skönlitteraturen. /--
-/ Förr ansågs en människa ha ett ansikte och en själ . /---/ Nu har man upptäckt, att en 
människa kan ha flera ansikten och att hennes "själ" är ett konglomerat av tusen infall och tusen 
                                                             
37 Munkhammar, s. 17 f. 
38 Vulovic, s. 270. 
39 Kårsnäs, s. 7. 
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tillstånd.  /---/ Du tror dig vara något bestämt och har gjort dig en viss föreställning om dig själv. 
Men är den sann? 40 

 

Kårsnäs gör en ingående granskning av omfånget av detta freudianska inflytande. I korthet 

handlar det om Freuds tankar om det undertryckta undermedvetna. Människan består inte bara 

av ett enkelt subjekt, utan hennes person kan delas in i tre delar: detet, jaget och överjaget. 

Detet består av de djuriska drifterna inom människan. Det är våra impulser och drifter såsom 

de sexuella och aggressiva. Överjaget består av de sociala krav som vi ställs inför. Jaget är 

den del av oss som försöker jämka samman dessa två andra delar: detet och överjaget. Jagets 

funktion är alltså att skapa en god balans mellan de djuriska impulserna och samhällets 

konventioner. Men Johnson är aldrig en bokstavstrogen 'freudian', utan han använder sig av 

Freuds tankegångar utifrån sina egna estetiska och etiska krav. I sin analys av Johnsons roman 

Minnas från 1928 finner Kårsnäs hur Johnson medvetet arbetar med Freuds tankar om 

bortträngningens mekanik. Hon beskriver hur romanfiguren herr Clerk "är ändå en halv och 

känslomässigt stympad människa med ett endast skenbart oberoende av det bortträngda".41 

Att förtränga sina undermedvetna behov bådar därmed inget gott.  

JUNGIANEN EYVIND JOHNSON? 

 
Torsten Petterson resonerar kring Eyvind Johnsons sanningsbegrepp i sin bok Att söka 

sanningen: En grundprincip i Eyvind Johnsons författarskap. Enligt Petterson menade 

Johnson att sanning var det viktigaste som kunde sysselsätta en författare. Johnson menar att 

en "allvarligt menande romandiktare" är en som "vill försöka återge sin egen tid med så stor 

sanning som möjligt".42 Och hur kunde en författare skildra andras sanning om denne inte ens 

kände sig själv? Därmed föddes behovet av självanalys. Johnson ansåg att en författare bör 

skriva en självbiografisk bok åtminstone vart tionde år, för att lära känna sitt eget psyke, då 

det är den närmaste källan en författare har till kännedom om människans inre. Dessutom 

kunde det inte skada med insikten om att man bara var "en liten prick i 

världssammanhanget."43  

Förutom Freud ser Petterson vissa jungianska drag hos Johnson. Episoden när Olof 

hamnar på kyrkogården påminner om Jungs begrepp om det kollektivt omedvetna. Olof fylls 
                                                             
40 Johnson, Eyvind ur Kårsnäs avhandling Eyvind Johnson och Djävulen. s. 9. Ursprungligen i "Den 

nya franska litteraturen", Signalen 5.8.1926. 
41 Kårsnäs, s. 20 
42 Johnson, Eyvind, Petterson (1986), s. 17. Ursprungligen i Romanens verkliga förfall. Fronten (1 
maj 1931), s. 4-6 
43 Petterson, s. 19 f. 
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av ångest inför en uråldrig skräck som frambringas av kyrkogårdens begravda förfäder.44. Det 

är de dödas röster som ekar inom Olof, han inser sitt sammanhang i en större gemenskap; 

d.v.s. människornas gemenskap. Merete Mazarella finner att den föregående 

kyrkogårdsscenen möjligen är inspirerad av Thomas Mann, som i sin tur var inspirerad av 

Jung. Enligt den jungianska arketypteorin är kyrkogården en symbol för det kollektivt 

omedvetna. Det jungianska hos Johnson som går att återfinna skulle i så fall vara en indirekt 

influens.45 I en brevväxling med Cilla Johnson, Eyvind Johnsons andra fru och sedermera 

änka, får Mazarella veta att det är möjligt att Eyvind kom i kontakt med Jung redan under 

Berlinåren 1921-1923.  Ett mer konkret bevis får hon av fru Johnson när denne nämner att 

Johnson ägde en bok av Jung, Själen och dess problem, som har Eyvind Johnsons daterade 

signatur från 1936. 46 Mazzarella anser att det går att hitta andra spår av Jung i Johnsons 

litterära verk. Att människan är densamme oavsett tidsålder och plats, att människans 

egenskaper är identiska oavsett om denne levde under medeltidens Europa eller under första 

världskrigets Norrbotten, anser hon vara en direkt influens från Jung. Även Jungs betoning av 

subjektiviteten kan enligt Mazarella ha tilltalat Johnson. Slutligen finner hon att Jungs tilltro 

till drömmar som en dialog med ens undermedvetna, där symboliska gestalter betecknar 

konflikter inom människans psyke, är något som Johnson använder sig av i sin roman 

Strändernas svall från 1946.47 Korsnäs tror dock att Johnson var influerad av Jung redan långt 

tidigare. I boken Minnas från 1928 som jag redan tidigare har berört angående det freudianska 

inflytandet, finner Korsnäs tydliga jungianska drag. Herr Clerk som är doktor och allmänt 

bildad har en motpol i romanen vid namn Galén, som är en obildad f.d. poliskonstapel. Galén 

bildar alltså en slags jungiansk skugga, en mörkersida till Clerk. Galén är besatt av en 

"dämon", som egentligen består av hans undertryckta homosexualitet.48 I Avsked till Hamlet 

från 1930 finns det ett flertal kvinnor, som alla på något sätt står i motpol till romanens 

huvudperson Mårten. Kvinnorna i romanen symboliserar på så sätt den arketypiska animan 

hos Mårten.49  

 

                                                             
44 Ibid., s. 28. 
45 Mazzarella, Merete, Myt och verklighet. Berättandets problem i Eyvind Johnsons roman 

Strändernas svall (diss. Helsingsfors 1981), s. 86. 
46 Ibid., s. 88. 
47 Ibid. 
48 Kårsnäs, s. 31. 
49 Ibid., s. 34. 
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OMVÄGAR KRING VERKLIGHETEN 

SAGAN OM LUNGSOTEN 

 
Sagan om lungsoten börjar med en bakgrundsskildring. Det finns drag av mytologiserande i 

denna inledning av sagan, då Johnson beskriver hur barnen föds genom att kräla "som ur en 

myrstack"50 samt hur fadern till släkten kallas för Ur-Klacken. Ur-Klacken har tydliga drag av 

Olofs egen far, då Ur-Klacken drabbas av en hemlig sjukdom som han får utav en trollkärring 

vid ett regementsmöte. Det intressanta här är hur Ur-Klacken berättar för sina barn att "trollen 

ska skjutas med silverkula, kvicksilverkula, och man skall skjuta dem i låret, då kommer de 

ingenstans och då kan de inte trolla mer".51 Silvret symboliserar enligt Marie-Louise von 

Franz "livselixiret, det eviga vattnet".52 Den symboliserar även det kvinnliga, det 

undermedvetnas energiflöde.53 Trollet är däremot det bedrägliga, det kluriga i naturen.54 

Trollet är på så vis en slags kaotisk figur, den går inte att bestämma. Att kvicksilverkulan ska 

skjutas mot låret är enligt min mening endast en förtäckt anspelning på könet. Att Ur-Klacken 

hade blivit förtrollad berodde på att han själv hade fått en kvicksilverkula i benet. När han 

berättar denna "saga" till barnen går modern alltid ut ur huset för att slippa höra sagan. En inte 

alldeles för vågad tolkning vore att denna episod som Johnson gestaltar handlar om sexualitet 

och galenskap. "Galenskapet" är givetvis ihopkopplad med Olofs egna upplevelse av sin 

faderns stumhet och depression. Trollet symboliserar delvis denna psykiska instabilitet, kaoset 

inom människans psyke. Hur kan man då förklara de sexuella anspelningarna i episoden? Vi 

fortsätter med Sagan om lungsoten för att se om vi kan hitta något svar på detta.  

Den som berättar denna saga för Olof heter Isak, och han berättar hur han själv bodde 

vid en gård, där han gifte sig med en kvinna. De får sex stycken barn, men endast en av dem 

överlever. Lungsoten härjar nämligen i denna fattiga och gråa gård. Men i sagan kommer den 

i form av en virvelvind, som besöker gården och berör barnen så att de insjuknar och till slut 

dör. Men även hustrun blir berörd av virvelvinden. En vecka senare går kvinnan för att hämta 

vatten över ängen ur kallkällan. Mannen Isak funderar på att han egentligen borde ha hämtat 

vattnet, men av någon anledning gör han inte det. Vid ängen möter hustrun dimman. Hon blir 

insvept i denna, och minnena av hennes nu döda barn hemsöker henne. De vill att hon ska 

                                                             
50 Johnson (1992a), s. 61. 
51 Ibid. 
52 von Franz, Marie-Louise, Sökandet efter självet - Individuation i sagor (Malmö 1977), s. 43. 
53 Ibid.  
54 von Franz, Marie-Louise, Arketypiska mönster (Ystad 2002), s. 70. 
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följa med till himmelen. Men Jorden ropar till henne att hon måste stanna kvar för att ta hand 

om de barn som ännu lever. Hon blir förtvivlad och vet ingen utväg. Nu börjar hon minnas 

andra saker ur sitt förflutna. Hon minns en hängmatta, men även en grammafon och en bok 

som innehöll en romantisk berättelse. Alla dessa saker finner hon syndiga, de står för lättja 

och njutning, någonting som enligt Munkhammar var en lyx i den fattiga och hårda vardagen 

som hon levde i. Det är först nu hennes namn nämns i samband med att hon minns att hon 

faktiskt hade ett liv innan hon blev hustrun och modern. Hon heter Krestin. Främst av allt 

minns Krestin en skogselev. Hon minns hur skogseleven och hon hade mötts i skogen när hon 

var ute på bärplockning, och hur deras möte nästan ledde till en sexuell relation. Men denna 

relation blir aldrig av då deras nervösa möte blir avbruten av en koskälla och barnens röster. 

Det intressanta är hur Johnson skildrar hur Krestin går till en alldeles speciellt utvald 

bärplockningsställe. Min tolkning är att det symboliserar det kvinnligas slutna område, dit 

endast hon själv har tillträde till. En annan intressant aspekt är hur hon efter denna skamsna 

ögonblick, då hon nästan gav sig hän åt njutningen, äter upp de bär som hon precis hade 

plockat upp innan skogseleven dök upp. Vulovic beskriver hur maten i Romanen om Olof 

symboliserar både gemensamhet men även ensamhet. När Olof ska besöka sina föräldrar, blir 

han besviken hur han till en början blir erbjuden endast kaffe. Han hade önskat sig att bli 

erbjuden mat, då den gemensamma måltiden står för gemenskapen, d.v.s. delaktighet i 

familjelivet.55 Här får Krestins förtärande av bären en annan symbolisk innebörd. Jag anser att 

genom att äta bären, skildrar Johnson hur Krestin vill gömma skammen, delvis över att hon 

var nära på att vara otrogen sin man, men dels även skammen över att hon känner åtrå inom 

sig, vilket som bekant är någonting närmast tabubelagt i denna norrbottniska verklighet. Till 

slut bestämmer sig Krestin ändå för att återvända till sin man och sina kvarvarande barn, och 

lämnar dimman. Men hon blir sjuk och sängliggande. Mannen erbjuder henne vin, och när 

hon väl smakat av vinet vill hon att även mannen ska smaka. Detta leder till en stunds 

förlägenhet mellan kvinnan och mannen, då de båda samtidigt låter sig bli tagna av 

njutningens stund. Till slut dör Krestin, och mannen Isak och hans enda överlevande barn 

Johan Algot Kristus lämnar gården för alltid.  

Vilka jungianska arketyper kan vi då hitta i denna saga? På vilket sätt motsvarar sagan 

Olofs individuationsprocess? Låt oss börja med Krestin och Isak. Kårsnäs tolkade som bekant 

personerna i Minnas med hjälp av jungianska motpoler. I tolkningar av sagor har von Franz 

funnit att det ofta är ett syskonpar inblandat, en pojke och en flicka. De representerar på så 

                                                             
55 Vulovic, s. 210. 
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sätt två olika sidor av Självet.56 Flickan representerar skuggsidan, det omedvetna, den sidan 

av självet som är impulsivt.57 Pojken representerar därmed den mer rationella sidan av Självet. 

Flickan är animan, och pojken animus. Det är nära att Krestin i sagan blir lockad av dimmans 

lockrop. Hon riskerar helt enkelt att sjunka tillbaka in det omedvetna, in i mörkret. Men Isaks 

rop hindrar henne från att göra detta, den mer rationella animus räddar henne i sista stund. 

Olof kommer strax att ha en nära-döden-upplevelse som timmerflottare. Han kommer även att 

få uppleva en arbetskollegas död, August som dör under timmersprängningen. Båda dessa 

saker gestaltas i sagan genom att döden är ett stort motiv i denna.  

Men jag vill här göra en kort anmärkning. Att kalla det kvinnliga för det orationella och 

det manliga för det rationella kan verka aningen fördomsfullt. Kårsnäs finner att Eyvind 

Johnson har en tendens att "skildra kvinnor på ett ensartat sätt".58 Hon menar att kvinnorna i 

flera av Johnsons böcker ska just läsas som arketypiska symboler. Alltså symboler för 

Självets dualism mellan livsdriften och dödsdriften.59 För att Självet ska utvecklas från det 

första stadiet i individuationsprocessen måste animus i det här fallet segra. Detta sker också 

när Isak lockar tillbaka Krestin från dimman. Men denna kamp mellan animan och animus 

slutar dock ändå i nederlag. Men detta är ingenting konstigt, för i början av 

individuationsprocess är bakslag nämligen vanligt, det omedvetna är fortfarande alltför 

starkt.60 Därav segrar döden denna gång över Isak. Olof är i denna del av romanen ännu 

alltför osäker på sig själv. Hans känslor är fyllda av rädsla, och denna kamp mot rädslan och 

ensamheten i tillvaron har endast hunnit börja.  

Men innan vi avslutar denna tolkning av sagan, vill jag återvända till de sexuella 

anspelningarna i början av sagan i form av kvicksilverkulan i Ur-Klackens lår. Ur-Klacken 

drabbas av något som skulle kunna tolkas som en könssjukdom, något som Olofs kommande 

vän Skratt-Fredrik kommer att drabbas av. Jag anser att episoden är det första tecknet på en 

begynnande sexualitet hos Olof. Denna begynnande sexualitet blir sedan stegrad när Krestin 

är nära att inleda en sexuell relation med skogseleven. Detta är en slags ledmotivsteknik som 

är inspirerad från musikens kompositionsform. Denna teknik innebär att det i varje avsnitt 

finns ett ledmotiv, som i nästa avsnitt sedan förstärks. Från att i början endast ha funnits i 

bakgrunden, börjar ledmotivet framträda allt mer desto längre huvudberättelsen framskrider.61 
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Sexualiteten är ett sådant ledmotiv, som kommer att bli än mer framträdande i de kommande 

sagorna.  

OTITULERAD SAGA ELLER SAGAN OM SMÅBONDEN KARLSSON 

 
Denna saga nämns som bekant inte av Johnson själv i hans avslutande anmärkning. Ändå 

anser jag denna saga vara betydelsefull ifall man önskar att tolka Olofs individuationsprocess. 

Det intressanta är hur sagan inleds. Olof försöker med orden "Det var en gång tre bröder...", 

men det dröjer inte lång stund innan Olof har berättat klart om bröderna. Det finns helt enkelt 

inte så mycket att berätta om dem. Istället börjar han berätta om deras far, och om hur 

djävulen hade tagit honom i besittning genom att få honom att sälja all sin skog för 

avverkning. För pengarna han får köper han en orgel, och nu när han är rik anser han sig inte 

heller längre behöva arbeta. Istället är det hustrun som får ta hand om hushållet och barnen: de 

tre bröderna och dottern vid namn Johanna. Sagan anknyter klart till Johnsons föräldrahem. 

Om hur hans egen far blev sängliggande av depression och anmodad psykisk åkomma, och 

om hur modern fick ta all ansvar över hushållet. På så sätt liknar ledmotivet den föregående 

sagan om Ur-Klackens förtrollning.  

Birgit Munkhammar beskrev hur denna saga är en illustration av industrialismens 

alienation. Med jungiansk läsning blir kalhygget istället en symbol för isoleringen från det 

omedvetna, skogen är en typisk arketyp för det ursprungliga, för det omedvetnas djupa vrår. 

Karlsson har låtit all skog huggas ned, och därav har han förlorat kontakten med sitt 

omedvetna. Han blir helt enkelt galen. Det finns heller ingen återvändo från denna galenskap; 

skogen är för evigt borta. Det är en klart negativ syn som Johnson här målar upp i sagans 

form. En anledning till detta är den djupa skam som Johnson kände över sin fars öde.62 Men 

under ett kort ögonblick finns det även i denna saga en förhoppning om försoning. När 

Karlsson efter ett tags orgelspelande och sängliggande beger sig ut mitt i natten för att 

inspektera kalhygget följer hustrun efter. De möts där ute i månljuset, öga mot öga. Hustrun 

känner hur: 

 
 Det underliga rör även vid henne [...] När mannen talar till henne lyssnar hon verkligen och 
glömmer bort sitt slit [...] Detta är ingen vardag och ingen söndag. Det är ett slags galenskap, som 
människorna måste känna ibland för att rädda sina själar. Hon vill över gränsen, ja, in i det 
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overkliga [...] Och hon anade att detta som de nu genomlevde under några vårnattssekunder [...] 
var det sista som skulle hända dem var för sig och gemensamt.63  

Men denna försoning avbryts när hon inser att mannen fortfarande är galen. Han är bara ute 

efter att samla all granris som han sedan ämnar att sälja. Detta är givetvis bara galenskap och 

en meningslös handling som sedan leder till intet. Det slutar med att familjen hamnar i djup 

fattigdom, orgeln måste säljas till en lärare, och bonden Karlsson stannar kvar i sin säng 

grubblande över den sålda skogen. Även denna saga menar jag kan läsas arketypiskt. Vi 

återvänder till hustruns tankar när hon möter sin man ute i månskenet. Månen är som bekant 

en vanlig symbol i litteraturen över galenskap. Den är även förknippad med det kvinnliga. 

Som arketyp menar von Franz står månen för "människolivets jordiska, förgängliga 

område."64 Hustrun är nära att gå över denna gräns, och ta steget över till det overkliga. Olof 

är i detta skede av boken arbetare vid ett sågverk. I slutet av denna del av romanserien 

kommer Olof att säga upp sig i protest på samma sågverk. Men ännu famlar han efter språket. 

Hans far har även nyligen avlidit. Sagans viktigaste tema i en jungiansk läsning anser jag vara 

försoningen, eller bristen på denna. På så sätt liknar detta hur Krestin och Isak i föregående 

saga närmar sig varandra när de dricker av vinet. Jung ansåg att individuationsprocessen är en 

kamp mellan motsatser. Bara genom att alla motsatser inom Självet återförenas blir 

människan hel. På så sätt är denna episod ute i månskenet en avspegling av Olofs inre kamp 

över att bli den människan som han vill vara. Stycket innan själva sagan funderar Olof  över 

sin utveckling som människa: "Hur länge tog det för apan att bli människa. Jag är nästan som 

en apa, kan han tänka ibland. Eller inte riktigt så. Han är mänska och har ett namn. Han har en 

röst och han kan ju tänka. Men det är i alla fall långt kvar."65 Ute i månskenet försöker 

mannen och hustrun återförenas, eller Olofs animus och anima. Men för tillfället är det 

omöjligt. Olof är ännu inte den han vill vara. Han har ännu långt kvar på sin resa.  

SAGAN OM JOHANNA 

 
Denna saga skildrar bonden Karlssons dotter Johanna. Tack vare sin faders slöhet tvingas hon 

till arbete från unga år. Hennes liv består endast av slit och tristess. Men hennes inre liv är 

desto rikare. Hon drömmer om södern, där man lär ut gitarr alldeles gratis och kvinnorna får 

bära både "hatt och kjol".66 Hon inser själv att hon inte är den vackraste flickan, men inför sin 
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inre bild är hon vacker, och det räcker gott och väl för henne. Hon är så pass drömsk av sig att 

även på ljusa dagen går hon som i mörkret.67 Om Johanna lider av en brist, så är det hennes 

oförmåga till självinsikt. Denna katastrofala brist är vad som till slut också leder till hennes 

undergång. En man vid namn Anton anländer till gården. Han är talför och hänför till en 

början familjen med sina många historier. Men det visar sig att han är en sol-och-vårare. Ändå 

blir Johanna kär i Anton. Anton använder sig av fina ord. När han ska bege sig ut på en 

"kvällsspatsertur" följer Johanna med honom. Hon tar på sig den allra bästa klänningen, och 

även om modern nu är mer skeptisk gentemot Anton, när hon ändå en lågmäld förhoppning 

om att det ska finnas en riktig amerikafarare inom honom. Kvällsspatserturen slutar dock i 

något som närmar sig våldtäckt. Plötsligt påstår Anton ha sig bråttom därifrån. Troligtvis är 

han på rymmen. Men innan de når tillbaka till stugan har de på Antons initiativ sex en andra 

gång. Därefter försvinner Anton och Johanna blir gravid med hans barn. Även om Anton nu 

har övergivit henne, ger hon inte upp hoppet om honom. Hon går till byaffären i 

förhoppningen om att få brev från honom. Detta är givetvis fullständigt orealistiskt. Anton 

visar sig vara en skojare, en tjuv, och innan sagan är slut, även en mördare. Johanna får 

öknamnen "Salt-Johanna", "Brev-Johanna" och "Johanna-på-tjocken". Hon önskar att hon 

vore två Johanna, en som hon lämnade kvar på snön, den som var den fula Johanna.68 Men 

när hon väl föder sitt barn visar det sig att hon hittar någon slags inre styrka inom sig och 

genomgår en förvandling. Hon lämnar barnet hos modern och beger sig ut i världen för att 

arbeta som kocka vid ett rallarlag. Väl där blir hon en slags sinnebild över urmodern, hon tar 

hand om männen, ligger med några och får även ett antal nya barn. Dessa år kallar Johnson 

för Johannas glanstid. "För många är hon det goda som finns där" skriver Johnson.69 Det är en 

harmonisk tid, hon ser efter männen i rallarlaget och männen skyddar henne mot andra män 

som försöker antasta henne utan hennes tillåtelse. Men under hela denna tid har hon fortsatt 

att drömma om sin Anton. Och en dag kommer också Anton till rallarlaget. Johanna känner 

igen Anton. Han har dock glömt bort henne helt. Men Anton blir ertappad med att stjäla från 

en annan rallare, och männen skulle ha slagit ihjäl honom om de inte hade vetat hur mycket 

Johanna håller om honom. Därför låter de honom fly sin kos. Hon blir förtvivlad och beger 

sig ut på jakt efter honom. Men hennes liv kommer aldrig att bli sig lik igen. "Hon slarvades 

bort i världen" skriver Johnson.70 Hon börjar dricka, men blir nykter ett kort tag när hon går 

med i Frälsningsarmén. Men hennes sökande efter Anton fortsätter åter igen. Till slut är hon 
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inget mer än "en gammal pråm".71 Men hon finner Anton en sista gång. Denna gång med 

dödlig utgång. I sin desperation hotar hon att anmäla honom till polisen när hon får höra hans 

planer om ett rån. Sagan slutar med att Anton skjuter Johanna vid hamnkajen i Göteborg.  

Det är en mörk saga som Johnson här gestaltar. Men samtidigt fylls den utav en väldig 

värme. Hur kommer det sig? Johnson skriver själv att hon var "Dikten, Visan - alltihop. Hon 

bar en del av det väldiga Norrbotten i sig och med sig ut i världen".72 Sagan är placerad strax 

innan flera centrala händelser utspelar sig i Olofs liv: hans plötsliga inre styrka inför 

Hallbergen när han säger upp sig vid sågverket, hans första riktiga bekantskap med en kvinna, 

Maria, samt hans första riktiga vän, Skratt-Fredrik. Jag vill påstå att Johanna är en ypperlig 

gestaltning av arketypen "Den Stora Modern". Jung ansåg arketypen stå för livets totalitet. 

Hon står för helheten, men även för helheten i alla tidsplan, i nuet,  i det förflutna och i 

framtiden. Enligt Jung innebär Den Stora Modern även återfödelse, som en symbol över 

andlig förnyelse.73 Men här blir hon mördad av Anton, om något blir sagan då en skildring 

över den regressiva sidan av Olofs psyke, den som vägrar att förnya sig.  

 Det är alltså en mycket kraftfull arketyp som Eyvind Johnson här frambesvärjer. 

Johanna som modersarketyp överflödar av kärlek. Det ironiska är att hon använder denna 

oändliga kärlek på någon som Anton. Johanna har även en aspekt av Jungs eros inom sig. 

Jung menar att makt och eros är två motsatser som aldrig kan förenas.74 Om Johanna är eros 

så är Anton makten. Anton är det yttersta egot, endast ute efter självhävdelse. Det visar sig 

också att hans bana slutar som den av mördarens. Hon är den som ger allt, och han den som 

tar allt. Sådana extremer kan bara sluta i konflikt. Hur mycket hon än ger så är det inte nog, 

och hur mycket han än tar så är det heller inte tillräckligt. En större dualism än denna får man 

söka länge efter. Jung sätter denna dualism i samband med individuationen. Jung anser 

nämligen att det inte går att välja mellan hjärtat och någonting världsligt såsom status, makt 

eller rikedom. Men än mer intressant är hur han menar att "gruppidentitet och individuation är 

oförenliga".75 Om du gör allt för att passa in i gruppen kommer du därmed också att göra 

avkall på den du är som person. Du blir en grå och trist människa. Samtidigt innebär detta inte 

att man ska bli en eremit i en jordhåla för att vara sann mot sitt inre jag. Det gäller för 

individen att ha en hälsosam relation till andra, utan att vare sig slukas utav gruppen eller stöta 

sig bort från den. Olof är ett skede i livet där han söker efter sin plats i tillvaron. Han ser på de 
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andra på sågverket som en utomstående. Han observerar dem men är inte en del av dem. 

Därigenom blir Anton den del av honom som stöter bort det mänskliga behovet av 

tillhörighet. Johanna blir den del av honom som inget annat vill än att tillhöra.  

SAGAN OM BRASILIENS LAND 

 
Sagan påbörjas av en viss Ek, som själv har upplevt händelserna. Men snart framträder andra 

figurer i sagan: Nilssons Lina och hennes man August. De drömmer om Amerika. Men det 

stannar bara vid en dröm, de kommer aldrig till skott. Snart återvänder Ek in i sagan igen och 

berättar hur människorna som lockades till Brasiliens påstådda rikedomar dukade under. 

Sagan blir ibland avbruten av Olofs funderingar kring dessa emigranters öden. I Brasiliens 

land visade sig att: "Här fanns inga fattiggårdar. Eller alla gårdar blev fattiggårdar [...] Trollet 

gick genom trollskogen och förvandlade sig till många underliga djur och till Tysta fågeln i 

den väldiga skogen utan pepparkakshus."76 Men förutom denna referens är Sagan om 

Brasiliens land främst en social skildring över de norrbottniska emigranter som i verkligheten 

lockades av marknadsföringen av Brasilien. Dock anser jag att denna saga säger föga om 

Olofs inre utveckling, mer än att han har fått upp ögonen för sociala orättvisor. Sagan är med 

andra ord inte centrerad kring Olofs djupt konfliktfyllda känslor likt de tidigare sagorna. Dock 

med ett förbehåll, hur Olof pendlar mellan att vilja resa bort och stanna kvar. Det vore 

måhända möjligt att göra en djupare psykoanalytisk tolkning än denna, men jag anser att det 

vore att töja allt för mycket på det jungianska instrumentets strängar. Det skulle snarare brista 

än ge några djupare insikter. 

SAGAN OM DE SJÄLSLIGA NÖJENAS OCH DEN ANDLIGA FLÄRDENS LAND ELLER MÖTE MED 

SPANJORSKAN 
 

Om Sagan om Johanna handlade om 'Den Stora Modern', så går det att säga att denna saga i 

så fall delvis handlar om 'Den Stora Fadern'. Sagans narration är komplicerad, då den följer 

drömmens principer om de fria associationerna. Den består av dialoger mellan kungar och 

deras undersåtar, och mellan en man och en kvinna, som ibland är Olofs Olivia, ibland en 

annan kvinna. Vid ett tillfälle avslöjar kvinnan att hon i verkligheten är Olofs mor. Vid flera 

tillfällen i sagan tar kvinnan som ibland är Olivia, ibland någon annan kvinna, fram sitt bröst 

och visar upp sitt ärr. Att just ärret har så stor betydelse anser jag beror på Olofs vid det här 

laget stora beläsenhet. Han har läst Odysséen under sin anställning vid biografen, och som 
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bekant blir Odysseus igenkänd hemma i Ithaka av sin gamla tjänarinna Eurykleia först när 

hon tvättar hans fötter, och känner igen hans ärr. Möte med spanjorskan är en saga som 

rymmer många litterära referenser, bland annat Shakespeare, Goethe, vilda västern-

kiosklitteratur och eddadiktning. Det här avspeglar Olofs litterära resa, hur han har lärt sig att 

tillägna sig språket på en helt ny nivå än tidigare. I slutet av sagan förvandlas Olof till kung 

Olof. Det är kanske den mest humoristiska skildringen i hela boken av Eyvind Johnson. Kung 

Olof färdas givetvis med trälar, vilka han summariskt dräper på olika vis. På samma sätt 

möter en och annan träl döden i gårdar han besöker på sina vandringar, oftast flera. Till slut 

räcker det med att han endast kastar sina matrester på trälen för att denne ska mista livet. 

Kung Olofs förhållande med Olivia är heller inte särskilt oblodig. Olivia har för vana att kasta 

yxor på honom, och den enda som lyckas läka hans sår från dessa yxor är en trollkvinna. 

Alldeles innan slutet träder "Odyssevs" och Homeros fram i sagan. De litterära referenserna är 

som sagt många. I sagans sista stycke simmar Olof och Olivia ut i en sjö, hon före och han 

efter: "men hon hade redan sjunkit, hon sjönk en meter framför honom. Han dök och höll 

andan och sökte med öppna ögon nere på botten. Han kunde hålla andan länge. Men till slut 

måste han simma uppåt igen. Han kände glädje över att kunna simma uppåt."77 

Det råder ingen tvekan om att sagan skildrar Olofs olyckliga kärlek till mansslukerskan 

Olivia. Olof har genomgått en enorm utveckling från den tyste, blyge pojken som letade efter 

de rätta orden till en ung man med en klar idé över vem han egentligen vill vara; berättelsen 

om Olof är berättelsen om en författares tillblivelse. Men för att återgå till den 'Store Fadern'. 

Enligt von Franz gestaltar kungen i sagorna "det kollektiva medvetandets centrala innehåll",78 

med andra ord är kungen inkarnationen av landet och dess befolkning, över dess seder, moral 

och trosföreställningar. I eddadiktning skildras som bekant vikingasamhället, där det ingick en 

föreställning om att en vikingakung skulle vara hänsynslös när så behövdes, då världen var en 

farlig plats där endast den starke kunde ta tillvara på sina rättigheter. Givetvis är kungen Olof 

aningen överdriven, därför är den också humoristisk. Enligt individuationsteorin består varje 

nytt steg mot en ny fas av kriser som måste övervinnas. Denna sista våldsamma skildring över 

kung Olof skulle i så fall kunna vara en sådan kris. Kung Olof är ingen sund arketyp. I slutet 

sjunker Olivia till botten av en sjö; med andra ord det omedvetna. Olof följer efter men lyckas 

komma upp igen. Både Jung och Freud talade om drömmens betydelse. Att sjunka till botten 

av en sjö är enligt Jung en vandring nedåt mot det omedvetna. Men jag anser att det här 

snarare handlar om enkel symbolik, kung Olof är en destruktiv arketyp; att fortsätta på denna 
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färd och förfölja Olivia till varje pris skulle endast leda till undergång. Han kanske kunde 

hålla andan länge, men till slut måste Olof inse att han måste ge upp för att inte gå under 

såsom Johanna i Sagan om Johanna. Johanna 'Den Stora Modern' och kung Olof 'Den Store 

Fadern' är varandras spegelbilder. Båda jagar efter den omöjliga kärleken. Krisen övervinns 

först när Olof simmar åter mot ytan.  

SAMMANFATTANDE ANALYS 
 

Jag vill avsluta dessa sagotolkningar med en sammanfattande analys. Det stora temat som jag 

fann med hjälp av den jungianska läsningen var försök till försoning. I Sagan om lungsoten 

finns ett första försök till just försoning när mannen lockar hustrun ut ur dimman, samt när de 

under allra största förlägenhet dricker av vinet. I sagan om småbonden Karlsson finns även 

temat med när man och hustru möts ute bland granrisen under månskenet. Men om temat är 

försök till försoning, så försoning över vad i så fall? Min tolkning är följande: Olof har sedan 

unga år känt ett främlingsskap med resten av världen, ända sedan han placerades hos 

släktingar då modern inte längre hade råd att försörja för honom. Olof känner en hemlöshet 

inom sig: "och han visste att han inte kunde stanna hos föräldrarna. Egentligen hade han 

aldrig varit där. Det blev så: ett slags utlottning. Man placerade honom där han kunde ha det 

bra och sade många gånger åt honom, att han hade det bra, och han tvivlade inte: han trodde 

att detta var att ha det bra."79 Olofs känslor över att vara 'utlottad' uttrycks kanske som starkast 

i följande mening: "Ensamheten var ett fängelse; i drömmen satt han i fängelse."80 Johnsons 

far var en gammal rallare som drabbats av en mystisk sjukdom, som Eyvind Johnson länge 

trodde berodde på någon psykisk åkomma. I Sagan om Johanna finner modersarketypen 

Johanna sin enda riktiga hemvist hos rallarlaget. Man kan tycka att hennes promiskuösa 

beteende hos dessa män vore något negativt, men så skildras inte hennes tid här. Istället sägs 

dessa vara de bästa åren i Johannas liv. Anledningen tror jag att vi hittar i Olofs beundran 

över rallarna. Olof försöker själv besvärja rallarnas styrka, genom att upprepa deras hårda 

moralbud "Om han så [djävulen] stoge för min syn".81 Dessa ord sammanfattar rallarnas 

livssyn: "Håll dina löften till dej själv, också de svåraste."82 Rallarna viker inte undan för 

någon, de är endast de själva och ingen annan som bestämmer över dem (och i Olofs fall över 

sitt  livsöde). Rallarna står för tryggheten, de är fadersgestalten som Olof aldrig hade då hans 
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far förblev stum och sängliggande sedan Olofs tidiga år. Därav hittar vi förklaringen till 

modersgestalten Johannas lycka hos rallarna. Johanna och rallarna är en omskrivning av 

modern och fadern, föräldrarna som Olof aldrig fick ta del av. Bröstet med ärret som Olivia 

visar upp i Möte med Spanjorskan, bröstet som under ett skede förvandlas till Olofs mors 

bröst, är en annan ledtråd över att denna psykologiska tolkning av Olofs inre har fog för sig. 

Såsom Odysseus blev igenkänd genom ärret av sin gamla hushållerska, blir ärret hos moderns 

bröst en symbol över igenkänning; igenkänningen av sin egen son. Även om Olof vid flera 

tillfällen träffar sin mor i Romanen om Olof, blir dessa återträffar aldrig vad Olof önskat sig. 

Det råder ett känslomässigt avstånd mellan mor och son som inte längre kan överbryggas: 

"Bakom gardinen står modern och tittar efter honom, han ser en skymt av henne bakom 

blommorna. Sedan vänder han ansiktet framåt vägen, kniper samman läpparna och ökar 

farten."83 Vad Olof önskar innerst inne är att bli igenkänd av sin mor på ett känslomässigt 

plan. Därav motivet om försök till försoning i sagorna. Olof vill försonas med sina föräldrar. 

Och genom att försonas med sina föräldrar, kan han så även äntligen försonas med sig själv.  

Jung talar om komplex, eller neuroser. Neuroserna uppstår då det uppstår störningar i 

psyket, psyket är med andra ord i obalans.84 Olofs neuros är i så fall den känslomässiga 

förlusten av sina föräldrar, som han nu försöker kompensera genom orden och språket. Det är 

i litteraturen som han hittar sina andliga förfäder, sin hemvist. Men detta räcker inte. Olof 

uttrycker följande i kapitlet som även för ovanlighetens skull är namngivet (Den djupa tonen): 

 

Det finns bara en människa och det är du - och så finns alla andra människor, och till den hör du. 
Varje människa är en särskild människa - och du är en särskild människa. Allt beror på dej själv, 
därför att det bara är du som kan vara du - men du kan inte leva ensam i världen och du måste 
tro på de andra människornas värde och värdighet [...] och du står här och är du och kommer 

inte längre. 85 

 

Genom dessa ord visar Olof att han har förstått vikten av försoning, livet kan omöjligt vara en 

kamp mot resten av världen, för en sådan kamp skulle han omöjligt kunna vinna. Olofs 

individuationsprocess har därmed nått en avgörande punkt. Dock anser jag att detta inte fullt 

ut motsvaras av sagorna. I de tre första sagorna är det istället försök till försoning som 

gestaltas. Att dessa försök sedan slutar i katastrof, inte minst i Sagan om Johanna där Anton 

skjuter Johanna, visar enligt min mening att den intellektuella försoning som Olof genomgår i 

(Den djupa tonen) inte motsvaras av en liknande försoning i sagorna. I så fall skulle vi kunna 
                                                             
83 Ibid., s. 20. 
84 Rönnerstrand, s. 10 f.  
85 Johnson (1992a), s. 619. 
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säga att Olof har nått den andra fasen i individuationsprocessen, det intellektuella frigörandets 

fas. Ännu återstår dock för Olofs medvetna och omedvetna att återförenas i 

individuationsprocessens tredje och slutgiltiga fas. Olof är delvis på väg mot det sanna och 

hela Självet, men färden dit är ännu oavslutad när Romanen om Olof når sitt slut.  

SLUTORD 

 
Min tolkning av sagorna är samstämmig med de tidigare tolkningarna och Johnsons egna ord 

om sagornas betydelse. På så sätt råder inga delade meningar. Däremot anser jag att min 

"arketypiska läsning" har gett djupare dimensioner om sagorna på ett sätt som inte har berörts 

av de andra uttolkarna. Petterson och Mazzarella nämner en möjlig jungiansk influens 

angående begravningsplatsen där Olof ger upp sina brottsliga tankar. Att Olof återvänder till 

sina "förfäder" i form av kungar och andra litterära förebilder i drömmen i "Möte med 

spanjorskan" skulle kunna tolkas som en sådan möjlig jungiansk influens. Jag anser dock att 

det är vanskligt att göra alltför långtgående slutsatser angående den jungianska influensen. 

Kårsnäs anser sig finna tydliga jungianska drag i Johnsons föregående verk innan Romanen 

om Olof, men huruvida dessa är direkta eller indirekta influenser är enligt henne svårare att 

avgöra. Troligen handlar det i så fall enligt henne att Johnson tagit efter Thomas Mann.  

Men det är skillnad i att läsa en författare för att finna jungianska drag i denne för att 

avgöra huruvida författaren är influerad av Jung eller inte, och att läsa en författare med 

"jungianska glasögon" för att bättre förstå berättelsens psykologi. Angående det första anser 

jag att min analys inte motsäger att Johnson inte vore influerad av Jung. Men bara genom att 

uppmärksamma min användning av dubbelnegation så inser man hur vansklig en sådan 

slutsats verkligen är.  

Det verkligt intressanta enligt min mening är ändå hur en jungiansk läsning belyser 

sagornas betydelse för Olofs inre utveckling. Det har varit en givande men ibland även en 

svindlande färd för denne uppsatsskribent att försöka navigera mellan olika arketyper och 

deras motsvarande sagofigurer. Jag hoppas att färden inte varit alltför bångstyrig för läsaren, 

och att jag åtminstone på något sätt har lyckats göra den johnsonska berättarglädjen rättvisa.  
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