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1 Inledning 
 

Jag stirrar andäktigt upp i taklampans speglar. Det är åtta plana speglar runt själva ljuskällan. I de åtta 
små fyrkanterna upprepas samma bild: Fyra ryggar med fotsida, vita rockar snörda därbak lutar sig över 
mig. Det är jag som är den bleka, rynkiga klumpen i centrum – inte olik en nyfödd, som kör ut sitt 
svullna, hopknipna nylle i fria luften. Jag har på det intellektuella planet numera accepterat att jag är en 
friliggande hjärna – men i mitt djupaste känsloliv, varhelst det nu råkar befinna sig, är jag en välväxt man 
med rena drag och muntert spelande blick (Jersild 1985: 84). 

 

Citatet ovan är hämtat från P C Jersilds tragikomiska roman En levande själ. Den frilagda 

hjärnan Ypsilon är på väg att få antenner inopererade, vilket ska göra det möjligt för honom 

att kommunicera med professorn och den övriga personalen på laboratoriet så snart dessa tar 

på sig ”hörglasögon”. Låt oss titta lite närmare på några av de spatiala implikationer som 

finns ”inbäddade” i det korta textavsnittet. I citatet är Ypsilon berättarinstans (jag-berättare), 

hos honom ligger fokaliseringen, det är från hans point of view som scenen beskrivs. Eftersom 

han bara är hjärna och ännu utan antenner, får vi utgå från att det är hans tankar och den av 

hans hjärna bearbetade perceptionen som förmedlas i texten. Med sitt enda öga tittar Ypsilon 

upp mot taket. I de åtta speglarna kan han betrakta scenen ur ett annat perspektiv, ovanifrån, 

och ser då sig själv i mitten, mellan ryggarna på vad vi får förmoda är fyra läkare som böjer 

sig mot honom för att genomföra ingreppet. Redan detta utgör en komplex spatial redogörelse 

som ställer krav på läsarens perceptionsförmåga, med två, så gott som samtidiga, alternativa 

”bilder” att processa under läsakten. Men texten tvingar läsaren till ytterligare processer. 

   Ypsilon fortsätter med att göra en liknelse, där han själv, hjärnan, beskrivs som påminnande 

om det svullna, hopknipna nyllet på ett barn som håller på att födas. Denna korta liknelse 

öppnar ännu ett spatialt ”rum” i texten, eftersom den hänvisar till något som ligger utanför det 

rum vi initialt befann oss i – perceptionen av operationssalen. Det är en mental bild i Ypsilons 

tankevärld som ska manas fram som mental bild i läsaren tankevärld. En liknande process 

sätts igång även då Ypsilon grubblar över sitt känsloliv, i vilket han upplever sig själv som 

”en välväxt man med rena drag och muntert spelande blick”. På nytt denna produktion av 

mentala bilder, vilka i spatialt hänseende ligger utanför det basala spatiala utrymmet i citatet – 

perceptionen av operationssalen. För att ytterligare komplicera saken ställer Ypsilon den 

retoriska frågan var vårt själsliv, våra känslor, emanerar från, som om det vore möjligt att 

peka ut en viss kroppsdel, en specifik plats. Någonstans i hjärnan borde det vara, åtminstone i 

Ypsilons fall eftersom han enbart består av hjärna, men inte ens neurologer, psykologer, 

filosofer, författare eller litteraturvetare kan med säkerhet uttala sig om saken. Blotta frågan 

indikerar dock vårt behov av att hantera även det abstrakta med en spatial inriktning 
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   Här kunde man tycka att hänvisningarna till citatet ovan kunde vara tillfyllest vad gäller 

spatialitet, men jag vill vara oortodox nog att redovisa en personlig läsupplevelse. En högst 

intrikat situation uppstår nämligen för mig som läsare när jag konfronteras med detta 

textstycke. När jag läser de citerade raderna kan jag, med ledning av vad som står i texten, 

”se” scenen ur Ypsilons synvinkel och jag kan ”se” reflektionerna i speglarna. Jag skapar 

mentala bilder som motsvarar det som orden indikerar. Men det märkliga är att det inte är 

någon av dessa mentala bilder som först tränger sig på under läsningen. Istället framträder i 

mitt inre i första hand en mental bild, där jag själv tycks befinna mig på en plats i 

operationsrummet bredvid Ypsilon och läkarna, som om jag vore en licentiand som lite på 

avstånd fick följa skeendet när de disputerade utförde sitt värv och jag mellan professorerna 

och docenterna kunde se Ypsilon ligga på operationsbordet (i romanen egentligen en 

tandläkarstol). Jag ser alltså scenen ur ett helt annat perspektiv än det som explicit frammanas 

i texten. Hur kan det komma sig? 

   Att sådana perspektivförskjutningar i mentala bilder inte är ett för mig unikt fenomen står 

klart när man läser författaren och litteraturprofessorn Kjell Espmarks bok Minnena ljuger där 

han i inledningen berättar om sitt tidigaste minne: 

 
Det första minnet är mycket tydligt. En våldsam brand lyser upp natten. Min mor har mig på armen och vi 
bevittnar andlöst dramat genom ett fönster i villans övervåning. Det är ett grannhus, kanske ett magasin 
eller en verkstad, som står i lågor. Jag kan inte vara mer än ett par år men upplevelsen är tillräckligt stark 
för att avsätta en hållbar minnesbild. 
   Men det är ett fel med bilden – alldeles bortsett från att eldsvådan är ett stående inslag i den 
återblickande genren. Bilden är registrerad på avstånd. Jag ser mig själv på min mors arm framme vid 
fönstret med det brinnande huset skimrande i rutan och ett rött eldsken flackande över ansiktena. Det 
finns rimligtvis en genuin upplevelse bakom tablån men den har bearbetats. Minnet ljuger (Espmark 
2010: 5). 

 

I den händelse som ligger till grund för minnet bör Kjell Espmark från positionen i sin mors 

famn ha tittat direkt ut genom fönstret mot den eldhärjade grannbyggnaden. Men i den 

mentala minnesbilden är perspektivet förskjutet och han ser sig själv utifrån, i sin mors famn 

och med fönstret och flammorna bakom eller bredvid dem. Även om det i mitt fall handlar om 

en läsupplevelse som ger upphov till den mentala bilden och i Espmarks fall handlar om en 

mental minnesbild, så är det samma perspektivförskjutning det handlar om.1 

   Mentalt bygger vi under livet upp ett lager med mentala scheman och representationer som 

sedan aktiveras vid olika tillfällen, exempelvis när vi läser en skönlitterär text. När de bilder 

som förmedlas i texten kopplas samman med dessa erfarenhetsbaserade mentala bilder som 

utnyttjas i läsakten uppstår en sammanblandning. En möjlig förklaring till att jag som läsare 

upplever mig som stående bredvid Ypsilon och läkarna, trots att texten erbjuder två helt andra 
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synvinklar, kan alltså vara att jag ur min erfarenhet, ur mitt mentala lager av scheman, 

mönster och representationer, omedvetet plockar fram sådana som jag tycker bäst passar in på 

textens beskrivning. Eftersom jag saknar personliga erfarenheter av att ligga vaken på ett 

operationsbord och titta upp på åtta små speglar vid taklampan, där läkarnas ryggar 

reflekteras, plockar jag istället fram andra bilder som anknyter till operationsscenen, 

exempelvis från en tv-serie, en film eller från fotografier i tidningar som jag sett, och gör en 

mental sammansmältning av dessa källor – textens beskrivning och mina mentalt lagrade 

bilder – och mitt perspektiv blir en bredvidstående kameras. 

   När det gäller Kjell Espmarks mentala minnesbild kan jag naturligtvis bara spekulera, men 

en tänkbar förklaring till att minnesbilden ser ut som den gör är att den är en 

sammanblandning där foton ur familjealbumet, med Kjell i sin mors famn, kopplats till det 

ursprungliga minnet. Men det finns också en annan rimlig förklaring till just detta ”schema”. 

En av den kristna kulturkretsens absolut vanligaste bilder är Maria med Jesusbarnet i sin 

famn. Detta motiv har återgetts av så många konstnärer och reproducerats i så många 

sammanhang att det blivit en arketyp, en allmän sinnebild för mamman och hennes späda 

barn. Att en sådan arketypisk bild tränger fram och, omedvetet, påverkar en minnesbild av det 

slag Kjell Espmark beskriver tycks mig helt plausibelt. Faktum är, att Kjell Espmark i en 

annan av de minnesbilder han tar som utgångspunkt för sitt resonemang, själv framhåller en 

konstnärlig produkt som en input-plats för en sammanblandning. 

 
Den här scenen utspelas en tid senare. Den kraftige låssmeden ligger på knä och undersöker skåpet, 
skakar på huvudet och tar fram bräckjärnet. Far står bekymrat framåtlutad. Han måste till varje pris in i 
skåpet just idag. Bakom dem står en pojke på tre med nyckeln i den svettiga handen och bevittnar 
dramatiken – hur skåpsdörren med ett brak brister i långa spretande flisor och far drar till med ett 
förtvivlat ”jävlar”. När operationen är klar och skåpet ruinerat räcker pojken över nyckeln. Ansatt om 
sammanhanget kan han till och med berätta att han gömt den bakom blomkrukan i fönstret mot 
gårdsplanen. 
   Men det är något som inte stämmer. Liksom nyss är pojken sedd på några meters avstånd. Och det är 
något bekant i hans stilla triumf inför det onödiga våld han betraktar. Naturligtvis! Det är ju Grindslanten, 
August Malmströms klassiska målning, där en pojke står med en slant i handen bakom ryggen, slanten 
som resenären kastat på vägen och som de andra pojkarna slåss om. Jag letar fram en reproduktion och 
finner till min häpnad att pojken med slanten står till höger. Jag har i minnet spegelvänt Malmströms tavla 
för att den ska stämma med sceneriet i villan. Barndomsminnet och målningen har korrumperat varandra. 
   Minnesbilden har säkert en kärna av erinring men den bygger nog också på vad jag hört berättas – och 
den har strukturerats med stöd av ett känt konstverk (Espmark 2010: 12f). 

 

Kjell Espmarks berättelse är en mycket bra beskrivning av hur integration networks och 

blending fungerar. ”Barndomsminnet och målningen har korrumperat varandra” skriver han, 

och använder en negativ term för att karaktärisera fenomenet. Den negativa termen har sin 
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orsak i att han menar att sammanblandningen leder till en osann bild, det var egentligen inte 

exakt så det förhöll sig. Man kan inte lita på minnets bilder, minnet ljuger. 

   I Om konsten att läsa och skriva föremedlar Olof Lagercrantz sin förundran över fenomenet 

att vi visualiserar när vi läser. 

 
Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet från vänster till höger, åter 
och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, nyss eller för tusen år sen, stiger fram i vår 
inbillning. Det är ett underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro. Och det 
sker var stund. 
   De människor vi möter i böcker liknar de levande. De talar som vi, andas som vi, gråter och skrattar 
som vi. Men sträcker vi ut armarna för att omfamna dem griper vi i tomma luften (Lagercrantz 1986: 7f). 

 

Lite längre fram berättar han om hur han under läsning har försökt granska de mentala bilder 

som textens ord lockar fram. 

 
Fängslar boken absorberar den all uppmärksamhet. Jag har försökt studera de bilder av diktade gestalter 
som träder fram i mitt inre då jag läser, men de skiftar så snabbt att jag förvillas. Bipersoner kan 
framträda tydligt. Men huvudgestalternas drag förändras (Lagercrantz 1986: 9f). 

 
Vid ett tillfälle när Lagercrantz läser Joseph Conrads roman Lord Jim, som han menar 

inbjuder läsaren till identifikation med huvudpersonen, har han bestämt sig för att försöka 

överaska sig själv under läsningen genom att notera hur bilden av Jim framträder. Noterbart är 

här att Lord Jims drag av Lagercrantz kopplas till ansikten i hans bekantskapskrets och familj. 

 
Den gång jag nämnde läste jag romanen för kanske tionde gången. Jag följde andlöst spelet om den 
själsligen nödställde Jim. Då trädde plötsligt och oväntat hans ansikte fram för mig. Det skedde under 
bråkdelar av en sekund och under den tiden hann anletsdragen skifta. Jims blå ögon strålade emot mig 
medan hans ansikte antog än mina egna drag, än min fars, än mina söners, än en väns och än en fiendes. 
Jag såg och upplevde en fantom som hette Jim och var skapad av Joseph Conrad men som samtidigt var 
många. Jag hejdade läsningen och såg upp och i samma ögonblick slocknade ljuset över det skiftande 
ansiktet (Lagercrantz 1986: 11). 

 

En författare som på olika sätt lyfter fram och belyser denna perceptuella och kognitiva 

process är Eyvind Johnson. Han gör det både i sina romantexter och i de texter som tar upp 

hans egen roll som författare och läsare. Ett exempel på det senare står att finna i en essä i 

Spår förbi Kolonos: 

 
Vid sidan av annat sysslade jag, bildlikt talat, under tre år i sträck med en utgrävning som var fylld av 
besvärligheter och fröjder. Allt tydligare tyckte jag mig höra rösterna ur det förflutna och känna hur denna 
försvunna och utdömda verklighet (som jag således hade flytt till) levde starkt, glättigt eller tragiskt in i 
vår egen tid. Och genom den ständigt omdiskuterade Sångaren själv, Homeros, kunde man förnimma 
havets sälta, skeppsgunget, vattenrörelserna, havsvindarna och ropen från Hjälten, Odyssevs, som är 
förlorad på Havet, utlämnad åt Poseidon och Havet. 
   På denna Medelhavsresa hade jag långvarigt och lärorikt sällskap med Emil Zilliacus’ diktning, 
återdiktning och reseböcker. 
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   Hur rikt fyller inte Emil Zilliacus sin plats i nordisk kultur! Han är sannerligen ett gudarnas sändebud 
och den reslystnes kloke och mångkunnige ledsagare. I hans verk finns ingivelse och exakthet, 
drömbilder och fakta, lärdom och glans, djupsinne och klarhet. Tillsammans med den vägvisaren besökte 
jag (som då aldrig hade sett Medelhavet annat än på avstånd) italiska och grekiska kuster och inland, med 
honom besåg jag underliga, verkliga och overkliga öar och i hans sällskap nådde jag fram till ett mål: 
Ithaka. 
   I hans verk, diktarens, den lärdes och resenärens, är Havet och Myten nära. Man ser kustformationerna 
och färgerna, man hör havsljuden. Åldrarna stiger upp ur det förgångna och är en levande verklighet ” – – 
på sagans sjö, på mytens mörka vatten –” (Johnson 1961: 313f) 

 
Johnson ger här en beskrivning av sig själv som läsare, under den tid han själv skrev romanen 

Strändernas svall. Via orden i Homeros diktning tycker han sig som läsare ”förnimma havets 

sälta, skeppsgunget, vattenrörelserna, havsvindarna och ropen från Hjälten, Odyssevs”. På 

samma sätt skapar Emil Zilliacus texter förnimmelser av Italiens och Greklands kustlandskap, 

där både verkliga och overkliga öar framträder och Johnson påpekar explicit att han som 

läsare ”ser kustformationerna och färgerna” och ”hör havsljuden”. Det förgångna som 

beskrivs hos Zilliacus blir ”en levande verklighet” för läsaren Eyvind Johnson. Det är med 

andra ord en värld som frammanas inom Johnson när han läser Homeros och Zilliacus texter. 

Eller, som han uttrycker det, när ”man” läser, vilket innebär att Johnson ger det en generell 

giltighet.  

   Örjan Lindberger tillmäter i sin biografi över Eyvind Johnson, Människan i tiden, dennes 

upplevelse av havet under en vistelse vid Biscayabukten 1926 stor betydelse och skriver att 

”intrycken därifrån fanns sedan alltid med när han läste om Odyssevs” (Lindberger 1990: 

155). Orden bekräftas av Johnson själv som i Spår förbi Kolonos skriver om hur han 1926 

bodde i ett litet vitt hus vid Biscayabukten och att han där upptäckte havet och de rullande 

dyningarna och att han en dag tänkte: 

 
Här har Odyssevs varit. Eller i alla fall Homeros. Tanken blev sittande kvar i åtskilliga år. Alltid när jag 
läste Odysséen fanns denna kust med. […] Varenda gång jag mindes Landeskusten fanns Resenären med 
i bilden. […] Under årens lopp förändrades det homeriska landskapet för mig många gånger (jag hade 
nämligen aldrig sett Grekland) men bakom den bestyrkta verklighet som skildringar och fotografier gav 
trängde alltid just Landeskusten fram (Johnson 1961: 253ff). 

 

De mentala bilder Johnson talar om att han får vid läsningen av Odysséen härstammar således 

inte enbart från Homeros text, utan har dessutom påverkats av andra läsefrukter och av egna 

minnsesbilder från tiden vid den franska Atlantkusten. 

   Exemplen ovan pekar på ett allmänmänskligt kognitivt fenomen, ett fenomen som har 

utomordentlig betydelse då vi under en läsprocess mentalt ger den i texten framberättade 

världen visualitet och form. Samma kognitiva egenskaper återfinns hos läsare, författare och, 

med vissa undantag, hos de karaktärer vi möter i olika berättelser. En närmare granskning av 
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dessa allänna mentala processer bör enligt min mening vara berikande ur intermedialt, 

narratologiskt och kognitivt perspektiv. 

 

 

1.1 Syfte, inriktning och material 
 

Avsikten med denna avhandling är att genom att koppla samman teorier och metoder hämtade 

från narratologin, från modallogiken och från det område som kallas kognitiv poetik, närmare 

belysa några aspekter på den skönlitterära prosatextens spatiala, rums- och bildframkallande 

dimensioner samt några av de inslag i en läsprocess som hjälper till att konstruera den 

framberättade världen. Uttryckt på ett annat sätt: jag vill undersöka hur det kommer sig att 

bokstäver, ord och meningar tryckta på papper kan skapa mentala bilder i läsarens hjärna som 

formar en livfull, tredimensionell värld. Denna problematik kan kopplas till den intermediala 

kärnfrågan om relationer mellan text och bild, men jag närmar mig frågeställningen på ett sätt 

som skiljer sig från mera traditionella intermediala studier. 

   Ett andra, men underordnat, syfte är att visa hur Eyvind Johnson i sitt författarskap lyfter 

fram och problematiserar just våra sinnesförnimmelser och vår perception av omvärlden och 

hur han därigenom illustrerar den komplexa kognitiva process som är involverad i den 

frågeställning som tas upp i huvudsyftet. 

   Ämnet är stort och frågeställningarna många och det finns i en sådan här begränsad 

undersökning naturligtvis inte möjlighet att ge någon heltäckande beskrivning. Det får, vill 

jag än en gång påpeka, bli några valda aspekter som belyser delar av problematiken. Jag 

kommer därför i textanalysen att koncentrera mig på det som benämns makronivån, medan 

jag lämnar de mera specifikt lingvistiska, grammatiska inslagen i stor sett utanför. När det 

gäller läsakten läggs uppmärksamheten framför allt på ett fenomen som benämns conceptual 

blending, som kort kan beskrivas som en kognitiv process där informationer från olika 

strukturer, via yttre stimulans och/eller genom mentala erinringar, interagerar och bildar en ny 

mental struktur, en sammanblandning. En process som hjärnan använder sig av exempelvis 

för att förstå innebörden i språkliga utsagor och där information från texten tillsammans med 

egna erfarenheter ger upphov till den sammanblandning som har ett avgörande inflytande på 

hur den enskilde läsaren upplever romanens värld. 

   Ytterligare en aspekt som kommer att beröras i avhandlingen är hur man ska betrakta 

fiktionens värld, exempelvis i en roman, i förhållande till den värld som romanens författare 
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och läsare lever eller har levt i, den som här kommer att kallas den verkliga, vardagliga eller 

reella världen – problematiska uttryck som tas upp närmare längre fram. Också förhållandet 

mellan verklighetens värld, fiktionens värld och det som kallas möjliga världar blir föremål 

för diskussion. Även här är förhållandet att en begränsad undersökning av den art som läggs 

fram här omöjligen på ett uttömmande sätt kan redogöra för hela problematiken. Ändå tycks 

det mig vara av vikt att åtminstone i någon mån fånga upp de frågeställningar och den debatt 

som dessa begrepp och dess skiftande användningar och definitioner har lett till inom 

litteraturteorin i allmänhet och narratologin i synnerhet de senaste decennierna. 

   Avhandlingen är intermedial till sin karaktär. Men istället för att som i mera traditionella 

intermediala studier bygga på en komparation mellan olika medier, vilket oftast görs med 

semiotiken som teoretisk grund, har jag tagit fasta på en riktning under senare tid som utgår 

från att det inte finns några ”rena” medier utan att alla medier, exempelvis verbal skriven text 

utgiven i bokform som roman, har ett medialt gränsöverskridande innehåll. Denna inriktning 

inom det intermediala forskningsfältet har fått ett allt större genomslag, inte minst efter W. J. 

T. Mitchells ofta citerade ord i Picture Theory (1994: 94f) att ”all arts are compisite arts (both 

text and image); all media are mixed media, combining different codes, discursive 

conventions, channels, sensory and cognitive modes”. Lars Elleströms teoretiska modell för 

medier och modaliteter, som tas upp närmare i forskningsöversikten, är också ett tydligt 

uttryck för detta och den betonar samtidigt den kognitiva processens vikt i sammanhanget. 

När jag i den här avhandlingen närmar mig romantextens förmåga att tillsammans med 

läsarens perceptuella och kognitiva process skapa mentala bilder och en tredimensionell, 

virtuell (framberättad och tänkt) värld, så ligger det helt i linje med Mitchells ord och 

Elleströms teori. Speciellt de kognitiva nätverk och sammanblandningar som tas upp i sista 

kapitlet förefaller mig ha goda förutsättningar att ”smälta samman” med exempelvis 

modalitetsteorin. Denna avhandling innehåller trots det som sagts ovan några reflexioner 

kring konkreta inslag i romanen som lyfter fram fenomen som är centrala i mera traditionell 

intermedial forskning, exempelvis ekfras och ikonisk projicering, och som har sin grund i 

komparationen mellan olika medier. 

   Det skönlitterära grundmaterialet till analysen hämtar jag från Eyvind Johnsons 

författarskap och då främst den trilogi som efter romanernas huvudkaraktär kallas 

Krilonsviten. Eyvind Johnsons författarskap har förvisso redan blivit föremål för analyser av 

flera forskare, det finns något tiotal avhandlingar och flera andra böcker tar upp detta. 

Dessutom finns två biografier, av Gavin Orton och Örjan Lindberger, som båda innehåller 

analyser av Johnsons texter. Det finns också en uppsjö artiklar som på olika sätt berör Eyvind 
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Johnsons romankonst. Till detta kommer att Eyvind Johnson själv i ett flertal texter 

kommenterat sitt eget och andras skrivande såväl som estetiska frågor mera allmänt. Varför 

välja en författare som redan är så omskriven och analyserad? 

   Den främsta orsaken till mitt val är att jag anser Johnson vara en författare som konsekvent 

och explicit i sina texter lyfter fram de rumsliga förhållandena och skilda perceptioner av 

dessa. Eyvind Johnsons förhållande till tiden, särskilt förknippat med det som kommit att 

kallas ”samtidighetsproblematiken”, har ägnats en tämligen omfattande analys, men de 

spatiala inslagen, som jag alltså menar är av lika stor betydelse i Johnsons författarskap, har 

med några undantag inte ägnats lika stor uppmärksamhet. I mina ögon är det träffande att 

Örjan Lindbergers två band har titlarna Norrbottningen som blev europé (1986) och 

Människan i tiden. Den sistnämnda anspelar dels på Johnsons engagemang i dagsaktuella 

politiska frågor, dels på hans intresse för historisk tid och de kopplingar mellan då och nu som 

så ofta aktualiseras i hans romaner. Den förstnämnda titeln kan knytas både till en mera 

filosofisk aspekt där Johnsons förankring i europeisk idé- och tankevärld betonas, men också, 

naturligtvis, till de rent geografiska inslagen i författarens levnad. Han flyttade från 

Norrbotten till Stockholm, begav sig till Berlin och Paris under 1920-talet, återvände till 

Sverige men bodde senare i livet i Schweiz och England. Han gjorde också ett stort antal 

resor, bland annat till Italien och Grekland, Norge och Finland. Johnson är bland mycket 

annat en flitig reseskildrare. Även i sin romankonst låter Johnson skeendena utspelas på en 

mängd platser i Europa, och han drar sig inte heller för att ge en mycket konkret och, om 

uttrycket tillåts, jordnära skildring av interiörerna i himmelrik där ”Chefen” kan ta emot i ett 

vitt slott med gustavianskt möblemang. 

   Eyvind Johnsons romaner passar utmärkt för denna analys också av den anledningen att de 

är berättartekniskt drivna med ett metaresonemang som tar upp just berättandets problematik. 

De innehåller ofta också ett slags spel med diegetiska nivåer och med fokalisering som just 

genom sin mångtydighet lämpar sig för teoretiska resonemang kring frågor om 

romanvärldarnas logik och ontologi. Av dessa anledningar har jag funnit att Eyvind Johnsons 

författarskap väl lämpar sig för att belysa frågor kring hur romanens värld formas i ett 

samspel mellan text och läsare. 

   I det följande kommer Krilonsvitens tre delar Grupp Krilon, Krilons resa och Krilon själv i 

anslutning till citat att benämnas K1, K2 respektive K3. Övriga källhänvisningar sker med 

författarnamn och årtal.2 
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1.2 Avgränsningar 
 

En licentiatavhandling har ett starkt begränsat utrymme och det kräver ibland radikala 

avgränsningar, speciellt om ämnet för avhandlingen har en så vittomfattande karaktär som 

denna. Johnsons stora idéroman om Krilon och hans samtalsgrupp kan bara behandlas ur ett 

fåtal aspekter och de idémässiga diskussionerna blir förstås i ett sammanhang som detta något 

trivialiserade. Min avsikt är att på enklast möjliga sätt visa på något som har intresse ur 

narratologiskt eller kognitivt perspektiv. Det gäller exempelvis mitt sätt att beskriva den 

allegoriska karaktären i berättelsen och Johnsons intertextuella användning av de bibliska 

berättelserna. 

   De paratexter som finns i Krilonsviten, bland annat med författarens avslutande 

anmärkningar, har inte beaktats i denna analys, ej heller de omslagsillustrationer som Bertil 

Bull Hedlund framställde. Inte minst reflexioner kring illustrationerna kunde ha givit ett 

ytterligare intermedialt perspektiv på hur vi visualiserar romaner, men det får anstå till en 

utvidgad undersökning.  

   Jag har också sett mig nödsakad att inrikta mig ganska snävt på det spatiala, medan jag i 

mycket ringa mån tar upp temporala aspekter, detta trots att jag inser att dessa storheter hör 

intimt samman. Vid en fortsatt analys, som ger utökat avhandlingsutrymme, skulle det vara en 

rimlig bearbetning att ta ett spatiotemporalt perspektiv som utgångspunkt istället. Något 

liknande gäller den tämligen specifika inriktningen på det visuella. En textvärld skapas 

självklart genom en ”vädjan till” inblandning av alla sinneserfarenheter – syn, hörsel, känsel, 

smak och lukt. Dessutom har vår kroppsmotorik stor betydelse för hur vi upplever vår 

omvärld och för hur vi beskriver den, vilket framgår inte minst i sista kapitlet. Även här skulle 

en fortsatt studie utvidgas till att omfatta ett bredare register av sinnesförnimmelser och 

perceptioner, Johnsons berättelse ger, vilket trots allt klart framkommer, goda möjligheter till 

detta. 

   Det finns många typer av läsare, dels beroende på personliga förutsättningar, dels på det 

syfte man har med sin läsning. Det är stor skillnad på en läsare som för sitt nöjes skull sätter 

sig ner med en roman och en litteraturvetare som analyserar samma roman genom idog 

närläsning med specifika teoretiska och metodiska utgångspunkter. Jag har valt att inte gå i 

klinch med det något spretiga litteraturvetenskapliga forskningsfält som kallas reader 

response. Vissa spår sätter ändå även denna riktning i min avhandling, exempelvis genom att 
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jag behandlar de luckor i texten som läsaren måste ”fylla i”, ett resonemang som initierats av 

Roman Ingarden och som Wolfgang Iser tog upp på 1970-talet. Det kan i ett fortsatt arbete 

finnas anledning att ge dessa teorier ett större utrymme. Däremot kommer jag inte att ta upp 

den förvirrande rikedom av olika läsartyper som florerar inom reader response-teorier, 

exempelvis model reader, ideal reader, informed reader, mock reader (se exempelvis Bennett 

1995). På grund av den generella karaktären i den här undersökningen kommer begreppet 

läsare att förbli öppet och innebära läsare i allmänhet, alltså snarare nöjesläsaren som har ett 

slags beredvillighet att dras med i berättelsen än den analyserande forskaren. 

 

 

1.3 Metod och disposition 
 

Metodologiskt ställer jag olika forskningstraditioner och teoretiska insikter bredvid varandra. 

En narratologisk undersökning kombineras med en teoretisk modell om fiktionsvärldar som 

hämtat inspiration från modallogiken samt med teorier om språkets spatiala metaforik och 

mänsklig perception och kognition. Målet är att nå en form av syntes, en möjlig 

förklaringsmodell till den frågeställning som togs upp i syftesbeskrivningen. Jag låter 

exempel ur Eyvind Johnsons författarskap illustrera både mitt eget resonemang och de teorier 

som åberopas i denna undersökning. Textexemplen visar samtidigt samt på vilket sätt Johnson 

själv i sina verk behandlade frågor om narration och perception. 

   I dispositionen av denna licentiatavhandling framkommer ett ”samtidighetsproblem” som 

påminner om det som Eyvind Johnson själv beskrivit. Det är hans egen term för svårigheten 

att skildra den individuella upplevelsen av att olika tider ”lever” samtidigt i ens medvetande 

och att likartade skeenden upprepas med vissa variationer historien igenom. För mig har 

problemet bestått i att i löpande text skildra fenomen som sker samtidigt eller med minimala 

tidsskillnader. Denna problematik har satt ett tydligt avtryck i avhandlingens uppläggning. För 

att kunna ge en någorlunda klar bild av det samtidiga skeendet har jag tvingats bryta upp detta 

i olika avdelningar där huvudintresset i de olika kapitlen inriktas på en specifik aspekt i 

processen. 

   Analysen inleds med kapitlet ”Olika världar” där jag tar upp ett möjligt förhållningssätt som 

en läsare kan inta i förhållande till fiktionens världar. Detta förhållningssätt har man med sig 

redan när man börjar läsa. Jag åberopar de teorier som Marie-Laure Ryan lagt fram, inspirerad 

av possible worlds-teorier inom semantisk modallogik, som kortfattat går ut på att vi när vi 
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exempelvis läser en roman som läsare omcentreras till en textens referensvärld. Denna styr 

logiken i det världssystem som består av textens reella värld, där alla karaktärer lever och rör 

sig, samt de enskilda karaktärernas individuella tankar om möjliga världar som kommer till 

uttryck i bland annat counterfactuals (hur det skulle kunna ha varit eller hur man tycker att det 

borde vara). Läsarens utgångspunkt när det gäller textens referensvärld är principen om 

minimal avvikelse, alltså att den fungerar som läsarens vardagliga reella värld om inte texten 

explicit anger andra förhållanden. 

   Kapitlet ”Skiftande nivåer och perspektiv” är en narratologisk undersökning som tar upp det 

som möter läsaren explicit i texten. Det handlar inledningsvis om berättarinstansen och 

dennes förhållande till sin berättelse. Eftersom problematiken kring berättaren i Johnsons 

författarskap är väl analyserat i tidigare forskning har jag valt att hålla detta avsnitt mycket 

kortfattat. Jag för sedan, med hänvisning till några tongivande namn inom narratologin, en 

diskussion om hur man ska förhålla sig till begreppet fokalisering samt visar hur de olika 

diegetiska nivåerna också är ontologiska gränser som Johnson oftast upprätthåller trots en del 

hisnande balansakter. Även om jag främst riktar in mig på makronivån i berättelsen, så lyfter 

jag i kapitlet fram en grammatisk aspekt som visar hur viktiga visuella markörer och deixis 

(rörelse-, relations- och riktingsmarkörer) är för den spatiala upplevelsen hos läsaren. I detta 

kapitel tar jag också upp några element i berättelsen ur ett mera traditionellt intermedialt 

perspektiv, exempelvis ikonisk projicering och ekfras. Kapitlet visar sammantaget på den 

stora mängd detaljer i texten som styr vår upplevelse av spatialitet och vår visualisering. 

   Det avslutande kapitlet ”Läsakten” återkopplar till läsarens mentala process och till Ryans 

teori om läsarens omcentrering. Därefter inriktas den avslutande delen av det sista kapitlet 

inledningsvis på begreppsliga metaforer, som ofta har en spatial grund, hämtade i våra 

kroppsliga upplevelser, och därefter på de kognitiva nätverk, strukturer och 

sammanblandningar och vidareutveckling av sådana strukturer som är så viktiga i vårt 

tänkande. Denna avslutande avdelning länkar samman textens uttrycksformer med de 

kognitiva processer som är grundläggande för både läsare, författare och för karaktärer i en 

berättelse. 

   En grundtanke i mitt avhandlingsarbete är att en läsare hela tiden måste interagera med 

texten genom att sammansmälta och separera. Läsaren måste separera fiktion från verklighet 

(icke-fiktion) men samtidigt vara medveten om de paralleller och referenser till den reella 

världen som en text har. Johnsons Krilonsvit är till exempel allegorisk på flera sätt. I 

berättelsen förekommer dessutom immigrant objects (verkliga personer som uppträder i 

fiktionen) och surrogate objects (som har reella förebilder men dessa är starkt förändrade, t ex 
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karikartyrer) – och detta kräver också en liknande separations- och sammansmältningsakt hos 

läsaren. Vid allegorier, liknelser och metaforer kan man med Thomas G. Pavel tala om dual 

structures. 

Om läsaren ska kunna vara en medskapare av den framberättade världen krävs en 

separationsakt som håller reda på olika diegetiska nivåer, olika synvinklar (fokalisering) och 

olika perspektiv på denna värld (possible worlds – som kan röra karaktärers förhoppningar, 

farhågor, planer osv). I sin perceptions- och kognitionsakt under läsningen kommer läsaren att 

sammansmälta de bilder som frammanas i texten med bilder ur den egna erfarenheten och 

fantasin. 

   Jag har i min undersökning utnyttjat både narratologisk och kognitiv teoribildning eftersom 

jag menar att en sådan koppling ger ett mervärde, den narratologiska analysen pekar på 

fenomen som speglas i den kognitivt inriktade delen och vice versa. De grundläggande 

kognitiva processer som är involverade under en läsakt, belyses även i den narratologiskt 

inriktade undersökningen av Johnsons texter. I analyser med utgångspunkt i detta samspel 

mellan narration och kognition ser jag en möjlighet att nå fördjupade insikter till gagn för den 

intermediala forskningen. 

 

 

1.4 Teoretiskt sammanhang 
 

Eftersom redogörelser för de teorier som jag åberopar ingår som en del av själva analysen, 

och de teoretiska verktygen därmed förklaras närmare då de aktualiseras, tar jag inte upp dem 

till någon utförlig belysning här i inledningen. Däremot bör något sägas om de skilda 

forskningsfält de har hämtats ifrån. Som litteraturvetare och intermedialist är det inom dessa 

områden jag enklast kan sätta in min avhandling i ett större forskningssammanhang. Däremot 

blir det mera problematiskt att nå en överblick när det gäller den gren inom filosofin som 

ägnar sig åt semantik och modallogik och den omfattande forskning som ägnas åt kognitiva 

processer. Inte ens den kognitionsforskning som inriktas mot språk och narration är enkel att 

överblicka för en icke-specialist. Men detta är ett problem som all eklektisk forskning medför, 

i högre eller lägre grad, och bör enligt min mening inte innebära att man ska avstå från att 

söka sig över de etablerade gränserna. Detta har också kognitionsforskarna insett och att 

studera olika typer av narration får en allt mer framskjuten plats inom kognitionsforskningen. 

   Intermedialitet har alltid funnits inom konsten och relationer mellan olika konstarter har 

också varit föremål för kommentarer ända sedan antiken. Några av de mest kända exemplen 
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på en sådan diskurs är romaren Horatius ur sitt sammanhang ryckta tes ut pictura poesis 

(såsom bilden så också poesin), Leonardo da Vincis inlägg under 1500-talets paragonestrid 

(ett slags maktkamp mellan konstarterna där han hävdade måleriets och bildkonstens 

jämställdhet med musiken och poesin) och Lessings distinktion på 1700-talet mellan textens 

och bildens mest karaktäriserande dimensioner (temporalitet respektive spatialitet). 

   Under 1900-talet utvecklades flera komparativa skolor, först i Tyskland (Wechselseitige 

Erhellung der Künste) och i England (comparative literature som fick en utlöpare i 

comparative arts) (Clüver 1993: 19f). Dessa jämförande studier kom under 1970-talet att 

benämnas interartiella studier (interart studies) och de teoretiska perspektiven utvidgades, inte 

minst genom att strukturalismen, hermeneutiken och semiotiken fick ett stort genomslag 

(Lund 2002b: 16). Semiotiken med Charles Sanders Peirces uppdelning av tecknen i tre 

kategorier – ikoniska (avbildande), idexikala (kausala) och symboliska (konventionella) – har 

blivit ett standardinstrument inom det intermediala forskningsfältet. Inflytande har också den 

typologi fått som presenteras i Hans Lunds avhandling Texten som tavla. Studier i litterär 

bildtransformation (1982) och i antologin Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel (2002) 

och som innehåller de tre relationella kategorierna kombination (med underavdelningarna 

interreferens och samexistens), integration och transformation (Lund 2002b: 21).3 

   I slutet av 1900-talet slog termen intermedialitet igenom på allvar och den visar på en 

breddning både vad gäller de tekniska medier som blir föremål för analys och vad gäller 

synen på konsten. Även populärkulturen blev nu ett legitimt forskningsobjekt. Men under 

senare tid har den något ensidiga inriktningen på komparation mellan konstarter och medier 

som forskningsmetod blivit ifrågasatt. Det finns, som vi såg tidigare i inledningen, en riktning 

mot att undersöka hur varje medium i sig innehåller spår från andra medier. Om vi ser en 

skönlitterär text, en roman eller en dikt, som en operationell kvalificerande aspekt av 

basmediet verbal text, enligt Lars Elleströms medie- och modalitetsschema (Elleström 2010), 

så har man velat visa att ett sådant medium inom sig bär spår av uttrycksmedel som 

traditionellt förknippas med andra medier. Eller som Jørgen Bruhn uttrycker det i en artikel i 

TFL, ”intermedialiteten framträder som ett allmänt villkor för varje kulturuttryck. Det rena, 

distinkta mediet är både en historisk och ontologisk illusion” (Bruhn 2008: 26f, kursivering i 

original). 

   I introduktionskapitlet till antologin Media Borders, Multimodality and Intermediality 

(Elleström 2010b) framhåller dess redaktör Lars Elleström, att begreppet intermedialitet är 

något diffust till karaktären och att det har använts på olika sätt som inte alltid varit helt 

förenliga. Elleströms medie- och modalitetsschema är ett försök att skapa ett slags koncensus 
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kring begreppet. Men antologin är också ett exempel på den inriktning mot att studera 

intermedialitet i enskilda medier som nämndes tidigare. Elleström skriver att ”[s]ometimes the 

study of intermediality is seen as the study of a group of media and art forms that fall outside 

the borders of the ‘normal’ or ‘established’ media. In this collection, however, most of the 

writers, at least most of the time, see intermediality as the precondition for all mediality” 

(Elleström 2010a: 4). Det är i denna riktning jag placerar min avhandling som tar upp frågan 

hur element inom ett tekniskt medium, boken med konventionella tecken i rader på sidor, 

genom ett kvalificerat medium, romanen, kan resultera i att en läsare (genom sin perception 

och kognition) får upplevelser, mentala bilder och en känsla av rumslighet, som i första hand 

brukar kopplas till kvalificerade medier som målning, fotografi, film och skulptur med 

statiska eller rörliga ikoniska tecken som dominanter. Men jag söker inte en förklaringsmodell 

genom semiotiken och inte heller i den typologi som presenterades ovan, utan använder mig 

istället av narratologin och kognitionsforskningen för att finna ett tänkbart svar. Trots detta 

något okonventionella grepp anser jag att min undersökning ligger i linje med Elleströms 

inriktning, som också i högsta grad berör den mänskliga perceptionen och kognitionen. Han 

talar om fyra modaliteter (den materiella, den sensoriella, den spatiotemporala och den 

semiotiska) som grundläggande för alla medier och som tillsamman ”formar ett medialt 

komplex där materialitet, perception och kognition är integrerade”. Elleström är angående den 

sensoriella modaliteten inne på att vår reception av det kvalificerade mediet aktiverar 

sinnesintryck som lagrats i minnet och skriver att ”[n]är vi läser en text, exempelvis, skapas 

inre bilder som inte har så mycket gemensamt med bokstävernas utseende och man hör också 

i sitt inre de ljud som förknippas med orden. Nya sensationer utgör därför i allmänhet en 

komplex blandning av mottagna och tolkade färska sinnesdata och återaktiverade 

sensationer”. Den spatiotemporala modaliteten har en strukturerande funktion som formar 

sinnesförnimmelser utlösta av mediets ”gränssnitt” (och vid läsning de konventionella 

tecknens semiotiska betydelser) till spatiotemporala kognitiva mönster och en upplevelse av 

rum och tid. Under läsakten skapas en virtuell värld. Elleström påpekar att spatialt tänkande 

”är ett grundläggande drag hos det mänskliga sinnet som på djupet påverkar vårt sätt att 

uppfatta och beskriva medier” (Elleström, kommande, se också Elleström 2010b). 

   Min egen undersökning har ett tydligt släktskap med de tankegångar Lars Elleström lägger 

fram i sin modalitetsteori och den teori om conceptual integration network models och 

blending, som jag tar upp i sista kapitlet, ligger helt i linje med vad Elleström anför. Att jag 

ändå enbart refererar till denna modell här bland de teoretiska utgångspunkterna beror främst 

på att Elleströms teoretiska modell är inriktad på det spatiotemporala och på alla typer av 

 16



sinnesförnimmelser medan jag i denna avhandling sett mig nödgad att avgränsa mig nästan 

helt till det spatiala och det visuella. Jag ser dock goda möjligheter att det vid en fortsatt 

undersökning skulle vara både möjligt och fruktbart att vidga min inriktning på ett sätt som 

gör modalitetsteorin plausibel i förhållande till min egen analys. Det är min övertygelse att 

den kognitiva inriktningen kommer att vara av stor vikt i den fortsatta intermediala 

forskningen, precis som narratologin på ett självklart sätt är och har varit det. 

   Kognitiv poetik är ett tämligen nytt tvärvetenskapligt forskningsfält, som förenar 

vetenskapliga teorier från bland annat kognitiv psykologi, neurobiologi, kognitiv lingvistik 

och litteraturvetenskap. Pionjär på området är Reuven Tsur (1992) som i titeln till sin 

inflytelserika bok myntade begreppet cognitive poetics. Tsur utgår i sin poetik från Viktor 

Skjlovskijs begrepp ”fämmandegöring” och att litteraturen tvingar fram en särskild form av 

kognition som kräver andra lösningar än vårt vardagliga sätt att tänka.4 Avancerad 

modernistisk litteratur är utgångspunkten för Tsurs resonemang. En helt annan ingång till 

litteraturen har Mark Turner som i sin The Literary Mind (1996) tvärtom utgår från att 

litterära berättelser i stort sett fungerar på samma sätt som vårt vardagstänkande. I vardagen 

tänker vi i ”små spatiala historier”, det är så vi begripliggör våra liv och vår omvärld. 

Speciellt viktig för Turner är liknelsen (parabel) som han menar visar på en grundläggande 

förmåga i det mänskliga tänkandet, sammansmältningen (blending) av olika strukturer till 

någonting nytt och eget. Tillsammans med Gilles Fauconnier har Turner (2002) ytterligare 

utvecklat teorin och deras slutsatser om det mänskliga tänkandet bildar en teoretisk grund för 

min avhandling. Även George Lakoffs och Mark Johnsons Metaphors We Live By (2003 

[1980]) som tar upp vardagstänkandets metaforiska och spatiala karaktär, bidrar med 

värdefulla insikter som tas upp i denna avhandling. Denna teoretiska linje kan sägas ha en 

gemensam utgångspunkt i Rudolf Arnheims tankar kring konst och psykologi. 

   Med rötter i den ryska formalismen och semiotiken, med ledande namn som Roman 

Jakobson, redan nämnde Viktor Skjlovskijs och lingvisten Ferdinand de Saussure, blommade 

narratologin upp under 1960- och 70-talen som en viktig gren inom strukturalismen. I denna 

avhandling tar jag avstamp i det narratologiska schema som Gérard Genette presenterade i sin 

berömda undersökning av Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt, och de diegetiska 

nivåer han där beskriver. Jag har också tagit intryck av den kritik som framfördes av Mieke 

Bal och då specifikt när det gäller fokalisation. Men jag kombinerar denna narratologiska bas 

med några inlägg från forskare som inte har samma strukturalistiska och strängt formalistiska 

inställning till narration. Det gäller exempelvis James Phelan och hans syn på berättaren som 

fokalisator och David Herman som i sin Story Logic (2002) ger en mycket ambitiös 
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narratologisk överblick med inslag från bland annat lingvistik och kognitiv teoribildning. 

Marie-Laure Ryan kan kopplas till en forskning som studerar narrativ i skilda medier, 

hypertext, artificiell intelligens, virtuella världar och skönlitteratur. Hennes modifiering av 

modallogikens possible worlds-teorier och hennes tankar om recentering och principle of 

minimal departure får stor betydelse i min undersökning, liksom hennes analys av fenomenet 

immersion. En annan forskare som studerat possible worlds-teorier och dess användning inom 

logisk filosofi respektive litteraturvetenskap är Ruth Ronen, vars bok Possible Worlds in 

Literary Theory (2004) ger en god inblick i den transformation som begreppet har genomgått. 

   Den vetenskapliga forskningen kring Eyvind Johnsons konstnärsskap har blivit tämligen 

omfattande med åren. I sin avhandling Självironi, självbespegling och självreflexion: den 

metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning (1990) gör Bo G Jansson en narratologisk 

studie av några av Johnsons verk, inte minst ur ett metafiktivt perspektiv. Ett problem, ur min 

synvinkel, är att den har en något annorlunda begreppsapparat än den jag använder. Detta 

fungerar utmärkt i Janssons avhandling, men den skulle skapa onödig förvirring och kräva 

voluminös förklaring om den i större utsträckning skulle tas upp i mitt narratologiska avsnitt. 

Några av Janssons synpunkter tas trots allt upp i denna undersökning. 

   Slutligen några ord om termen spatial form, förknippat med Joseph Frank (1991[1945]) som 

utnyttjar den främst för att beskriva fenomen som rör berättelsens uppbyggnad och läsarens 

perception av denna struktur.5 Mycket kort kan man säga att Frank noterat att modernistisk 

prosa ofta låter den kronologiska ordningen i berättelsen stå tillbaka för en slags 

fragmentarisering (min benämning). Istället för en tydlig kronologi kännetecknas berättelsen 

av fenomen som parallella skeenden, ellipser och, åtminstone vid en första läsning, till synes 

helt fristående avsnitt (han jämför till exempel med de olika stroferna i Eliots dikt The Waste 

Land). Enligt Frank måste läsaren, genom något han kallar för reflexive reference, vara en 

medskapare av berättelsens helhet – det är först när läsaren har berättelsens fullständiga 

innehåll klart för sig, som dess inbördes relationer och sammanhang kan förstås som en 

sammanhållen struktur som ger berättelsen dess mening. 

   Mot Franks teori, som formulerades i en relativt kort essä, har bland annat hävdats att det 

här är fenomen som inte bara gäller för modernistisk prosa, utan att det är något som kan 

spåras i många texter, om än i olika grad. Frank har senare också medgivit att så är fallet. En 

av dem som kommit med denna invändning är W. J. T. Mitchell och han kritiserar även den 

grundläggande dikotomi mellan konstarternas temporala och spatiala aspekter, byggd på 

Lessings teori, som Frank har tagit som en teoretisk utgångspunkt (även om Frank inte heller 

anlägger några imperativa synpunkter angående spatialitet kontra temporalitet i de olika 
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konstarterna). Enligt Mitchell måste vi, om vi ska förstå den skönlitterära prosans rumslighet, 

börja med att undanröja 

 
one of the major obstacles to any comprehension of the problem – the notion that spatial form is properly 
defined as an antithesis or alternative to temporal form and that literary works achieve “spatiality” only 
by denying temporality, usually defined as some form of sequence or continuity. The fact is that spatial 
form is the perceptual basis of our notion of time, that we literally cannot “tell time” without the 
mediation of space. (Mitchell 1980: 542) 

 

Mitchell föreslår i sin essä ”Spatial Form in Literature: Toward a General Theory” (1980) hur 

den skönlitterära textens spatiala dimensioner kan spaltas upp och som en förebild använder 

han Northrop Fryes system med fyra nivåer som denne utvecklat vid en analys av medeltida 

allegori: 

   1) Bokstavlig nivå (Literal level). Här är det bokens och textens fysiska, rent materiella 

egenskaper som avses – boken som objekt, typografin, illustrationer med mera. Till denna 

nivå kan också utformningen av konkret poesi, carmina figurata och liknande litteraturformer 

räknas. (Mitchell 1980: 550) 

   2) Deskriptiv nivå (Descriptive level). Denna nivå behandlar den värld som framträder i ett 

litterärt verk, diegesen, vadhelst vi ”ser” under läsningen. Men det är inte enbart en visuell 

aspekt som aktiveras under läsakten, menar Mitchell, utan alla typer av sinnesförnimmelser 

och perceptioner frammanas – syn, lukt, smak, känsel och ljudintryck. Mitchell gör också 

kopplingar mellan litterära upplevelser på den här nivån och upplevelser av den ”vanliga” 

verkligheten. Den deskriptiva nivån i den litterära upplevelsen är enligt honom 

 
clearly a spatial realm that has to be constructed mentally during or after the temporal experience of 
reading the text, but it is none the less spatial for being a mental construct. The world of “real” space, as 
perceptual psychologists have shown, is also inseparable from mental constructions and is also revealed 
to us in time. (Mitchell 1980: 551) 

 

3) Ordningens nivå (Level of order). Här kommer Franks ”spatial form” in, men Mitchell 

utvidgar den till att gälla alla typer av narrativ strukturering. Han menar, som vi sett ovan, att 

temporal form inte står i något motsatsförhållande till spatial form, det handlar i grunden bara 

om en term vi använder när vi som läsare urskiljer ett mönster eller struktur för historien som 

berättas. 

 
Any time we feel that we have discovered the principle which governs the order or sequence of 
presentation in a text, whether it is based in blocks of imagery, plot and story, the development of 
character or consciousness, historical or thematic concerns – any time we sense a “map” or outline of our 
temporal movement through the text, we are encountering this third level of spatiality. (Mitchell 1980: 
552) 
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4) Helhetsupplevelsens nivå (min benämning, men Mitchell talar om ”vision of the whole”). 

Denna nivå är snarlik den föregående men inriktar sig mera på läsarens upplevelser av 

förståelse, där det för läsaren handlar om att ”se” verkets eller en del av verkets mening och 

helhet. Joseph Franks begrepp reflexive reference tangerar denna nivå. Enligt Mitchell bygger 

denna överblick och helhetsupplevelse på en typ av spatial förståelse: 

 
[The] familiar pattern in literary criticism – the claim that we do, at least for a moment, “see the meaning” 
of a work, coupled with our inability to state it in a verbal paraphrase – seems to me a phenomenon that 
rises out of a spatial apprehension of the work as a system for generating meanings. (Mitchell 1980: 553) 

 
Det är Mitchells andra nivå, den deskriptiva, som främst aktualiseras i min licentiatavhandling 

och det kan vara en rimlig utgångspunkt för undersökningen att inledningsvis ta upp frågor 

om på vilket sätt en läsare kan närma sig den skönlitterära texten och hur man som läsare kan 

förhålla sig till relationerna mellan vår vardagliga värld och den värld som skapas under 

läsakten. 
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2 Olika världar 
 
Allt hängde ihop. Det svåra började i januari 1941 när den mångåriga samtalsgruppen skulle ha ett 
söndagsmöte. Gruppen var då omkring tio år gammal och bestod av Hovall, Minning, reseombudet i tyger 
Johan Henrik Arpius och hans kusin ingenjör Gabriel Odenarp, som ägde en radiofirma, byggmästare 
Jonas Frid, läkaren Per Segel, som nu var död, och Johannes Krilon. 
   De träffades hos Krilon på kvällen, och Krilon hade lovat att hålla ett inledningsanförande om Makt och 
Makter, som de skulle diskutera. Hur det nu var så talade Krilon i stället om det tragiskas betydelse, som 
nog var både viktigt och snyggt, och samtalet spårade ur. Strax efter försvann Jonas Frid från sitt hem, 
och med ens var deras värld fylld av de mystiska makter, som Krilon velat varna för. Gruppen lossnade i 
fogarna och var nära att begå harakiri. Jonas Frid kom till rätta, men sökandet efter honom hade förändrat 
dem alla utom Krilon kanske. De hade märkvärdiga, delvis skakande upplevelser och kom i kontakt med 
mot Krilon fientliga krafter, som försökte omordna fastighetsmarknaden i landet med hjälp av utländska 
kapital. Det fanns två sådana makter i farten: den ena var herr Gideon Staph, en man med stor rörlighet 
och energi, den andra hette Tage Jekau och höll sig mer i skuggan. Genom – måste man säga – 
diaboliska, psykologiska och kommersiella machinationer av utomstående krafter puttades Johannes 
Krilon ut ur gruppen fast ingen av de övriga egentligen ville det. Den tanke som alltmer började tränga in 
i Hovalls och andra små firmor var: Det gäller nu att välja, att ta ståndpunkt till det som sker i världen. 
   Krilon varnade gruppmedlemmarna flera gånger i brev och telefon och erbjöd dem sitt stöd - det var 
inte mycket, och han var förresten rätt utskämd vid det laget – men de närmade sig ändå Staph, i 
synnerhet som Staph börjat bekämpa Jekau. På sommarn kom den öppna brytningen. Då hade Hovall, 
Odenarp, Arpius och även den tröga Jonas Frid kontrakt med det staphska företaget som kallades Nya 
Villabolaget. Staph skulle skydda de små företagen med sitt stora, som numera växt ut till europeiska 
mått, ja, som han själv sade, var att betrakta som ett rent planetariskt tusenårsföretag, som sträckte sig ner 
från helvetet ända upp till hemmelens port. Sedan hände många tragiska saker ganska snabbt. 
Fastighetsförmedlings-, byggnads-, uthyrnings-, underrättelse-, etc. firman Gideon Staph & Co slog till så 
det bubblade och fräste. Hans angrepp på Jekaus firma hade bland annat en rent akustiskt sett betydande 
verkan, och nu, då Jekau skulle krossas med ett stort upplagt annonskorståg (som det kallades i början) 
måste de små firmor som skrivit kontrakt med Nya Villabolaget vara med. De var inte helt ovilliga heller. 
De trodde att de uteslutande bekämpade Jekau, men när de tittade närmare efter i sina kontrakt upptäckte 
de att det i grund och botten var Krilons fastighetsfirma som skulle slaktas och begravas. 
   Krilon själv var försvunnen när den forna gruppen på Minnings initiativ försökte få ny kontakt med 
honom; de kände att han kunde bli deras ledare. Under tiden förolyckades, dog, en Krilon mycket 
närstående person, den polska konstnärinnan Isabelle Verolyg-Ovid. De begrep att det var ett hårt slag för 
honom. Samtidigt trängde Staph dem hårt och visade med kontraktens hjälp hur djupt engagerade de var i 
hans offensiv mot Jekau – och Krilon. Man kan använda milda viskningsord om detta: de var förtvivlade, 
de upptäckte vad de hade satt på spel genom att inte göra motstånd och vart det höll på att barka. Det höll 
helt enkelt på att gå åt helvete, sade Jonas Frid till Arpius efteråt. 
(K3: 20f) 
[…] 
Krilon var segerviss, men hans firma klämdes åt. De anställda hade slutat, hans villa- och 
fastighetsförmedling låg nästan nere, han själv skötte det löpande (och det var inget vidare löpande) med 
hjälp av en springpojke. Han grubblade, mediterade och planerade medan de andra satt fastlåsta som 
förut. Vad som rördes i hans stora, runda huvud visste man inte, bara att det rördes. Han hade varit nära 
konkursen. Den staphska koncernen, där Hovall lämnade sitt bidrag i form av möbelreparationer, ökade 
sitt grepp om gruppmedlemmarna. Hovalls verkstad på Söder övervakades av en staphare Cedin, som en 
gång varit chaufför och betjänt hos Jonas Frid, och hans verkstad på Norr av staphagenten Eugen Olésen, 
fördetta [sic!] kabaréartist. Odenarp kontrollerades också och fick utföra radioanläggningar bara för de 
staphska byggena, stapharen där hette Papell, en herre som försökte verka engelsk i sitt uppträdande. 
Arpius tygresor och tygleveranser var ävenledes under kontroll på samma sätt som Jonas Frids 
byggnadsverksamhet; Staph hade numera sitt folk placerat överallt. Man satt i en stor gryta och kokades 
vid sakta eld. Det var så tokigt det kunde bli – och ingen kunde förklara hur det gått till. 
   Men Krilon var emellertid segerviss. De visste att det var illa ställt med hans finanser, men han väntade 
hjälp från Amerika, där han hade gamla förbindelser. Under tiden får ni ta risken att bli utfattiga, sade 
han. Det är en princip, frihetens princip det gäller! 
(K3: 22f) 
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Denna resumé över innehållet i berättelsen så långt i inledningen till den tredje boken, Krilon 

själv, visar att Krilonsviten är en allegorisk berättelse där skeenden och förlopp närmast före 

och under andra världskriget återspeglas i händelseutvecklingen inom fastighetsmarknaden i 

Stockholm, där de tongivande karaktärerna är verksamma. Vi har en grupp småföretagare 

(symboliserande olika länder) som blir hårt ansatta av Nya Villabolaget (Tyskland) som har 

en överenskommelse med Tage Jekau och dennes bolag (Sovjetunionen samt Molotov-

Ribbentrop-pakten). De flesta av de små bolagen/länderna tvingas eller luras in under Nya 

Villabolagets/Tysklands kontroll och till slut står bara Krilon (England) utanför och erbjuder 

verkligt motstånd. Pakten mellan Staph och Jekau bryts och precis som Tyskland gick till 

angrepp mot Sovjetunionen i den historiska verkligheten, så går Staph till angrepp mot Jekau. 

Krilon/England isoleras men uppmanar småföretagargruppen till motstånd och utstrålar 

optimism eftersom det finns hopp om hjälp från Amerika.  

   Allegoriskt kan man också se de olika huvudkaraktärerna i romansviten som symboler för 

olika politiska och idémässiga hållningar. Johannes Krilon är en idealgestalt, med drag av 

Winston Churchill, Platon, Montaigne och Jesus. Även de övriga medlemmarna i Krilons 

samtalsgrupp kan sägas representera olika åskådningar och hållningar. Motståndarnas namn 

G. Staph och T. Jekau leder tankarna till tyska Gestapo och den sovjetiska hemliga polisen 

Tjekan. Staph har också lånat drag av Adolf Hitler. En fiktiv person från Amerika, kallad 

Frank Lind, dyker upp i slutet av romansviten. Namnet Frank Lind för tankarna till USA:s 

dåvarande president Franklin D. Roosevelt. 

 

 

2.1 Allegorins dubbelstruktur 
 

Thomas G. Pavel beskriver i sin bok Fictional Worlds (1986) allegorier som salient 

structures, där två klart urskiljbara världar både hålls separerade och smälts samman och han 

ger följande definition: 

 
I shall call salient structures those dual structures in which the primary universe does not enter into an 
isomorphism with the secondary universe, because the latter includes entities and states of affairs that 
lack a correspondent in the former. (The converse may also be true, but it is not required by the 
definition.) (Pavel 1986: 57) 
 
 

Han ger ett exempel som anknyter till Kendall Waltons teori om fiktion och läsning som en 

form av lek eller spel och som Walton benämner make-believe (se exempelvis Walton 1990). 
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Pavels exempel handlar om barns lek där de låtsas baka kakor med hjälp av sand, hink och 

spade. Barnen är helt inne i sin lek och i leken är den formade sanden kakor, men barnen är 

samtidigt på ett annat medvetandeplan helt på det klara med att sanden är sand. Han 

exemplifierar också med den dubbla upplevelse som präglar den religiösa människan. 

 
Such structures […] have long been used by the religious mind as a fundamental ontological model. As 
shown by the analyses of Max Weber, Rudolf Otto, Roger Caillois, Mircea Eliade, and Peter Berger, the 
religious mind divides the universe into two regions qualitatively different: space is partitioned into 
sacred regions, endowed with reality in the strongest sense, and nonsacred places that lack consistency; 
sacred cyclical time diverges from profane time and its irreversible duration. According to Eliade, “the 
religious experience of the non-homogeneity of space is a primordial experience, homologizable to a 
founding of the world (Pavel 1986: 57). 

 

I båda fallen, leken i sanden och den religiösa övertygelsen, är de olika världarna samtidigt 

separerade och sammansmälta. På samma sätt kommer en läsare av Krilonsviten och andra 

allegoriska texter att samtidigt både separera de olika världar det gäller och smälta dem 

samman. 

   Något liknande sker även när det gäller vissa enskilda karaktärer i Krilonsviten. Gideon 

Staph bär tydliga drag av Adolf Hitler, men kan ändå inte sägas vara en fullständig 

motsvarighet till den tyske führern. Pavel kallar, med en terminologi lånad från Terence 

Parsons (1980), sådana karaktärer som lånat vissa drag av en verklig person men som inte är 

någon mera exakt representation för surrogate objects. Ett snarlikt fenomen är när verkliga 

personer uppträder utan modifikation i en fiktiv berättelse. Dessa kallas immigrant objects och 

prov på sådana finns också i Krilonsviten och vid ett tillfälle uppträder den verklige 

författaren (på Hitchcockmanér) som ett immigrant object i sin egen fiktion: 

 
Krilon vände sig och försökte få en överblick. Nära Jonas Frid stod två av de yngre författarna, som han 
hade sett i något sammanhang, på ett diskussionsmöte eller en restaurang, den ena, en kraftig typ av 
medellängd med runt ansikte och kisande ögon hette Ivar Lo-Johansson, den andre var en mager 
trettiårsman med rock av utländskt snitt, den verkade alldeles för lång, han hade skrivit någon slags 
kommentar till en stjärnsmäll eller vad det var, Krilon hade inte läst den (K3: 185). 

 

Den sista beskrivningen i citatet stämmer väl in på Eyvind Johnson själv och den bok som 

åsyftas är dennes genombrottsroman Kommentar till ett stjärnfall från 1929. Även vid sådana 

här tillfällen, när texten innehåller immigrant objects och surrogate objects, har läsaren att 

samtidigt separera och smälta samman inslag från två skilda världar. 

   Fiktiva karaktärer i en roman, som till exempel Jonas Frid och Emil Hovall, två av 

småföretagarna i Krilons samtalsgrupp, benämns enligt denna typologi för native objects. De 

saknar på samma konkreta sätt referenser till någon enskild person utanför fiktionen. 
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   Men det är inte enbart olika karaktärer som kan vara native-, immigrant- eller surrogate 

objects, samma förhållande gäller även för andra entiteter som förekommer i en fiktiv text. Så 

kan exempelvis det Stockholm som skildras i Krilonsviten sägas vara ett immigrant object. 

Visserligen innehåller romanernas Stockholm fiktiva inslag, genom att fiktiva karaktärer lever 

och verkar där, men i övrigt är skildringen av staden i berättelsen att betrakta som 

överensstämmande med den tidens verkliga Stockholm. 

   Den allegoriska berättelsen om fastighetsmarknaden i Stockholm avbryts dock vid flera 

tillfällen av summerande beskrivningar av tilldragelser i den krigshärjade omvärlden. Dessa 

beskrivningar har ett starkt dokumentärt drag och kan knytas både till skeenden inom den 

fiktiva världen, där det pågår ett världskrig, och till faktiska händelser och förlopp under 

andra världskriget i den icke-fiktiva, reella verkligheten, trots att det som i det här exemplet 

kan smyga sig in en romankaraktär, denna gång den närmast karikatyrartade riksdagsmannen 

Petrus Blarén. 

 
Riksdagsman Petrus Blarén yttrade sig vid olika tillfällen. För övrigt gick det tredje krigsåret in och 
hälsades med försäkringar från skilda håll. Den 19 september åtog sig svenska regeringen att överta 
bevakandet av de bulgariska och ungerska intressena i Iran, det fjärran Sagopersien, och vidare de 
kinesiska intressena i Danmark. Dagen efter, fast inte i anledning av detta, proklamerades 
belägringstillstånd i Bulgarien. Den verkliga orsaken var att ryska fallskärmshoppare släppts ner i 
Dobrudsja några nätter förut, de hade ammunition, vapen, sprängämnen med sig; och en stor 
kommunistisk organisation upptäcktes inom den bulgariska armén (K3: 11). 

 

Johnsons romaner är således en blandning av stilar och genrer. Örjan Lindberger har i sin 

biografi uppmärksammat detta när han skriver att det ”hör till verkets konstnärliga egenart att 

allegorien inte är strikt genomförd; den är en av de läsarter eller stämmor, som då och då 

dyker upp och blandas med andra eller förvandlas till något annat”. (Lindberger 1990: 95) 

Även Mona Kårsnäs tar i sin avhandling upp romansvitens politiskt allegoriska egenskaper 

men skriver att denna 

 
framställning av tidsläget är i sin tur inte skildringens kärnpunkt. Det innersta och mest väsentliga i 
Krilon-serien är striden mellan mörker och ljus, ont och gott, en kamp som i romanerna gestaltas med 
utnyttjande av både psykologiskt och religiöst – ofta från bibeln hämtat – material (Kårsnäs 1984: 91). 

 

Hon går sedan djupare in på den bibliska intertext som finns i romanerna och tar bland annat 

upp en scen där denna framträder tydligt. Krilon har inbjudits till middag i Katarinahissens 

restaurang, belägen högst upp i konstruktionen med utsikt över stora delar av Stockholm. 

Avsnittet inleds med orden: ”Så fördes Krilon upp på ett högt, smalt berg och frestades.” Han 
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för i restaurangen ett samtal med Staph och Jekau och den förstnämnde kommer med 

förslaget att Krilon ska slå sig samman med dem: 

 
Han slog ut med handen och pekade ut över staden: 
- Ni kommer att bli en mycket mäktig man i den här stan! Den kommer bildlikt talat att tillhöra er – och 
inte bara bildlikt! Pengar kommer att regna över er! Och vad betyder pengar? Ni vet det! Pengar betyder 
nöjen och kvinnor och trevlighet i tillvaron (K1: 359). 

 

Texten korresponderar med bibelns ord i Matteusevangeliets fjärde kapitel, verserna åtta och 

nio, där Jesus frestas: 

 
Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och 
deras härlighet 
   och sade till honom: ”Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig”. 

 

Även om det intertextuella sambandet med den kristna texten här är tydligt så finns det, precis 

som Thure Stenström påpekar i sin bok Romantikern Eyvind Johnson. Tre studier, anledning 

att vara något försiktig med referenserna. ”Liksom i fråga om kristendomen”, skriver han, 

”gäller om platonismen, att Eyvind Johnson bara tar upp vissa element i åskådningen, sådana 

som passar hans egna konstnärliga föresatser. Det övriga lämnar han därhän” (Stenström 

1978: 120). 

   De allegoriska inslagen i romansviten, de rapportinslag som refererar till både det världskrig 

som pågår inom fiktionen och krigsskeenden i den utomfiktiva verkligheten samt de entiteter 

(karaktärer, objekt, miljöer) som är mer eller mindre exakta representationer av entiteter 

utanför fiktionen ger god näring åt frågor om hur vi ska se på förhållandet mellan fiktionens 

värld och den värld som utgör vår vardagligt verkliga. Inom den litteraturvetenskapliga 

teoribildningen har sådana frågor varit centrala under lång tid och en av de vägar som har 

följts för att nå fram till en teoretiskt rimlig syn på fiktionalitet och fiktionens världar har varit 

att till litteraturvetenskapen försöka anpassa de teoretiska resonemang som inom filosofin förs 

kring det som kallas möjliga världar (possible worlds). I det följande ska jag närma mig denna 

diskussion och framför allt titta närmare på de tankegångar som Marie-Laure Ryan 

presenterat om fiktiva världar och dessas förhållande dels till den värld vi betraktar som vår 

verkliga, dels till det som inom logisk filosofi benämns möjliga världar. 
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2.2 Filosofiska hållningar till möjliga världar 
 
Filosofiska teorier om möjliga världar utgår från den tyske filosofen Leibniz resonemang om 

det omnipotenta väsen som inom kristendomen kallas Gud och som hävdas vara helt igenom 

gott och inriktat på det goda. I sitt resonemang kring teodicéproblemet menade Leibnitz att 

trots alla de prov på ondska och elände som onekligen möter människan under hennes levnad, 

så har Gud skapat den bästa av möjliga eller tänkbara världar. Inställningen ger explicit 

uttryck för att saker och ting kunde ha varit annorlunda och det är just detta ”kunde ha varit” 

som är grundläggande i den filosofiska diskussionen kring möjliga världar, det är där som 

dessa alternativa världar uppenbarar sig. Det är främst inom den filosofiska gren som sysslar 

med modal logik som frågor kring möjliga världar har dryftats. En teoretisk modell, utarbetad 

av Saul Kripke, kallad M-model, innebär att det i ett system av möjliga världar (K) finns en 

referensvärld (G) som är priviligierad (actual). Modellen räknar också med de relationer (R) 

som utgör länkar (accessibilities) mellan världarna i K (Pavel 1986: 44). Modallogiken har 

speciellt inriktat sig på två ”modala operatörer”: nödvändighet (necessity) och möjlighet 

(possibility). En proposition kan benämnas som möjlig om den gäller som sanning i någon av 

världarna i K, medan en nödvändighet måste vara sann i alla världar som ingår i K (se 

exempelvis Ryan 2006: 645). 

   Inom logiken är principen om icke-motsägelse (non-contradiction and the excluded middle) 

fundamental. Denna princip eller lag, som brukar uttryckas p eller ~ p, säger att antingen är ett 

påstående sant eller så är dess negation sann, ett påstående kan inte samtidigt vara både sant 

och osant inom samma ontologiska system. Detta gäller också för förhållandet mellan världar 

inom ett system bestående av en referensvärld och olika möjliga världar. Vad som händer i en 

möjlig värld i förhållande till referensvärlden är istället att själva grundpåståendet (p) ändras 

till något som rent logiskt kunde ha varit eller vara, istället för det som faktiskt var eller är i 

referensvärlden, man byter p mot ~ p, till exempel genom att utgå från att Leibnitz aldrig 

uttalat sig om den bästa av möjliga världar, varvid vi, åtminstone som en möjlighet, haft en 

värld där vi sluppit detta resonemang om möjliga världar och den logik som styr sådana 

antaganden. Däremot hade vi inte kommit undan att samma logiska lagar som gäller i 

referensvärlden, där Leibnitz uttalade sig om möjliga världar, också måste gälla i den möjliga 

värld där han inte gjorde det. Men de filosofiska aspekterna på möjliga världar är nu inte 

riktigt så ensartade som resonemanget hittills kan ge sken av. 
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   Ruth Ronen beskriver i Possible Worlds in Literary Theory (1991) tre olika filosofiska 

hållningar till möjliga världar inom filosofin: modal realism, moderat realism och anti-

realism. 

 

1) Modal realism är den hållning som hävdar att actual world och possible worlds är 

logiskt sett likvärdiga och att benämningen ”actual” ska ses som ett indexikalt begrepp 

som refererar till den värld där det uttryckande subjektet befinner sig, invånarna i varje 

värld ser sitt universum som ”actual”. De olika världarna är parallella och autonoma. 

En företrädare för denna hållning är David Lewis. 

2) Moderat realism är ett samlingsnamn för flera, något divergerande hållningar, men 

gemensam är inställningen att möjliga världar med nödvändighet existerar inom 

referensvärldens (actual world) gränser. Man accepterar alltså bara en enda värld och 

de möjliga världarna ses som uttryck för mental constructions (Rescher), non-

obtaining states (Plantinga), a set of propositions (Adams) eller abstract entities och 

hypothetic situations (Kripke) inom denna värld. Enligt den moderata realismen är det 

som kunde ha hänt components of reality, och i motsats till vad Lewis och andra 

företrädare för modal realism hävdar, så betonar den moderata falangen att möjliga 

världar är att se som potentialiteter inom den reella världen och inte som parallella, 

autonoma världar. 

3) Anti-realism innebär ett förnekande av varje form av förklarande relevans i begreppet 

möjliga världar när det gäller frågor vad som är faktiskt verkligt (actuality). En 

företrädare för denna gren är Nelson Goodman. Dessa relativister menar att 

hänvisningar till möjliga världar förutsätter en övertygelse om existensen av något 

som kan betecknas som actual world och det är en övertygelse som de anser vara i 

grunden felaktig. Eller som Ronen uttrycker det: ”Possible worlds are rejected because 

there is no way to qualify the reality of the actual or the real in relation to which other 

worlds present a variety of alternate possibilities” (Ronen 2004: 21ff, kursiverat i 

original). 

 

En avgörande skillnad mellan den modala realismen och anti-realismen är att medan den 

förstnämnda trots allt möjliggör att det kan finnas en faktisk, reell referensvärld (actual 

world) som är densamma för oss alla, så menar den sistnämnda falangen att det inte är möjligt 

att uttala sig om någon sådan värld, istället är alla påståenden om världen uttryck för rent 

subjektiva åsikter och upplevelser. Men även om det finns olika meningar inom logisk filosofi 
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angående möjliga världar och vilken status man skall tillskriva dessa, är det enligt Ronen 

fundamentalt för resonemanget att dessa möjliga världar, dessa alternativa sätt på vilket 

världen skulle kunna vara, utgår från en sammanhållen logik och sannolikhet knuten till en 

referensvärld: 

 
[…] although philosophers may question the validity of talk about possible worlds, or ascribe a different 
degree of realism to possible worlds, they share the conviction that the position of alternative states of 
affairs as possible worlds is defined in relation to one reference world: the state of affairs being actualized 
(Ronen 2004: 49). 

 

En viktig fråga inom litteraturteorin blir då hur förhållandet mellan en reell referensvärld 

(actual world), möjliga världar (possible worlds) och fiktionens världar (fictional worlds) kan 

tänkas vara. Med fiktiva världar avses i denna avhandling främst romaner, men sådana skapas 

naturligtvis även i andra typer av fiktion, exempelvis inom filmkonsten. 

   En ontologisk skillnad mellan möjliga världar och fiktionens världar är, att när det gäller 

möjliga världar talar man inom filosofin om ramification, vilket innebär att sådana världar ur 

logisk synpunkt inramas av de lagar som utgår från dess referensvärld. Fiktionens världar, 

däremot, ses som parallella världar (parallelism), där logiken utgår från det som inom 

fiktionen utgör textens reella referensvärld (textual actual world eller textual reference 

world). Fiktionens värld ses därmed som ett autonomt världssystem som i sig, utifrån en 

textuell referensvärld, kan innehålla möjliga världar. 

 
[…] the fictional world is constructed as a world having its own distinct ontological position, and as a 
world presenting a self-sufficient system of structures and relations. Possible worlds however, despite 
being distinguishable worlds, do not share this ontological autonomy. One central symptom of the kind of 
autonomy attributed to fictional worlds is manifested in the way fiction constitutes an independent modal 
structure. Constructed as a parallel world, every fictional world includes a core of facts around which 
orbit sets of states of affairs of diminishing fictional actuality. The fictional modal structure manifests the 
parallelism of fictional ontologies indicating that fictional facts do not relate what could have or could not 
have occurred in actuality, but rather, what did occur and what could have occurred in fiction (Ronen 
2004: 8f, kursiveringar i original). 

 

Ruth Ronen menar att de skilda inställningarna till möjliga världar bland filosofer som 

redovisats ovan, visar på det problematiska i att utnyttja begreppet inom litteraturteorin, och 

hon gör det genom att hänvisa till läsarens intuition. 

 
Whereas a view of possible worlds of the sort that Lewis proposes suits the intuitions of readers of 
literature about the concrete existence of fictional worlds (for readers a fictional Anna Karenina is at least 
as concrete and familiar as one's actual friend), it leads to an ontological extravagance that few 
philosophers would endorse. A more common conception of possible worlds as abstract entities or 
hypothetical states describing the ways the world might have been, although more acceptable from a 
philosophical point of view, seems intuitively less suitable for fiction where one would be reluctant to 
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consider fictional worlds as abstract states of affairs. At the same time, an (almost) absolute relativism of 
the kind that Goodman promotes contradicts a sense of division throughout the culture between fiction 
and reality; treating all worlds as versions of an equal status defies the very idea that a culture 
differentiates among its various ontological domains (Ronen 2004: 24). 

 

Jag menar att Ronen överdriver svårigheterna. Även om en läsare visst kan tycka sig känna 

Anna Karenina eller någon annan fiktiv romankaraktär tämligen väl, så kan det knappast 

sägas vara på samma konkreta och familjära sätt som med en verklig vän. Vi kan aldrig möta 

Anna Karenina rent fysiskt, aldrig framföra några tröstande ord till henne eller på något annat 

sätt ha möjlighet att påverka hennes situation. Och trots att vi som läsare kan försjunka ganska 

djupt in i en fiktiv berättelse, så finns alltid medvetandet om den yttre verkligheten kvar. 

Samtidigt som vi mentalt ”befinner oss” i Ryssland så bibehåller vi en mental medvetenhet 

om den verklighet som omger oss och som exempelvis kan innebära att vi har ett viktigt möte 

om en timme. Vi klarar av att hantera denna dubbla struktur. De flesta skulle i en sådan 

situation kolla sin klocka åtskilliga gånger under läsningen. Tvärtemot vad Ronen här påstår, 

så skulle jag vilja hävda att uppfattningen att möjliga världar ska ses som abstrakta entiteter 

och hypotetiska tillstånd mycket väl kan sägas motsvara en läsares inställning till en fiktiv, 

litterär värld. Marie-Laure Ryan (1991) karaktäriserar fiktionen som en pseudorealitet och det 

vi måste göra under läsakten är en omcentrering (recentering). Som läsare måste vi tillfälligt 

mentalt göra textens referensvärld till utgångspunkt för vårt tänkande när det gäller vad som 

enligt dess autonoma logik är nödvändigt och vad som är möjligt. Jag kommer i det följande 

att redogöra tämligen noggrant för Ryans teori, eftersom jag i stort anser att den på ett rimligt 

och fruktgivande sätt behandlar frågor om fiktionens referentialitet, dess förhållande till vår 

verkliga och alternativa, möjliga världar samt för ett givande resonemang kring förhållandet 

mellan läsare och text. 

 

 

2.3 Läsarens omcentrering 
 

Marie-Laure Ryan menar att de filosofiska hållningarna inom modal realism och moderat 

realism båda är applicerbara på det sätt vi som läsare förhåller oss till fiktionens världssystem. 

Hon pekar på Rescher, som företräder den moderata realismen, vars position är att betrakta 

möjliga världar som något som skapas i en mental akt inom vår reella referensvärld och som 

saknar autonomi och faktisk, fysisk realitet. Samtidigt hänvisar hon till Lewis indexikala teori 

som hon menar ger en bättre förklaring till vad som händer när vi sjunker in i (become 
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immersed in) den fiktiva världen och då karaktärer, objekt och skeenden tillfälligt blir 

”verkliga” för oss (Ryan 1991: 21). Det är i detta läge som en omcentrering blir nödvändig. 

Tillfälligt blir den faktiska referensvärld som förmedlas i texten även läsarens referensvärld. 

Detta system med omcentrering fungerar sedan ungefär som de välkända ryska dockorna som 

ligger i lager på lager. Inom fiktionens faktiska referensvärld finner vi olika karaktärers egna 

mentala konstruktioner som utgör möjliga världar inom fiktionens faktiska värld. 

 
For the duration of our immersion in a work of fiction, the realm of possibilities is […] recentered around 
a sphere which the narrator presents as the actual world. This recentering pushes the reader into a new 
system of actuality and possibility. As a traveler to this system, the reader of fiction discovers not only a 
new actual world, but a variety of APWs [alternative possible worlds] revolving around it. Just as we 
manipulate possible worlds through mental operations, so do the inhabitants of fictional universes: their 
actual world is reflected in their knowledge and beliefs, corrected in their wishes, replaced by a new 
reality in their dreams and hallucinations. Through counterfactual thinking they reflect on how things 
might have been, through plans and projections they contemplate things that still have a chance to be, and 
through their acts of making up fictional stories they recenter their universe into what is for them a 
second-order, and for us a third-order, system of reality (Ryan 1991: 22). 

 

Den stora vinst som Ryan uppnår genom att kombinera hållningarna från modal realism och 

moderat realism, är att även om fiktiva världar ska ses som mentala konstruktioner inom vår 

reella referensvärld, så bör de ändå ges statusen av att vara parallella världar där för dessa 

världssystem helt egna logiska lagar kan gälla. Det är dessa lagar vi som läsare genom en 

omcentrering kan anpassa oss till under läsakten. Läsaren blir då ett slags med-invånare i 

fiktionens värld och bryter därmed inte mot Lewis tanke om indexikalitet. Det är därför vi 

utan större problem kan acceptera att det i fiktionens världar går att möta både Tolstojs ryssar, 

som agerar utifrån de lagar som gäller även inom vår utomfiktionella, reella referensvärld, och 

talande grisar i den Orwellska farmen, ett fenomen som strider mot vår egen världs logik men 

som är helt plausibelt inom vissa litterära genrer. 

 
Inom fiktionens världssystem finns ytterligare en viktig distinktion att göra, vi bör skilja 

mellan textens reella värld (textual actual world) och textens referensvärld (textual reference 

world). Jag har så här långt i detta kapitel inte tryckt på denna åtskillnad, men det finns, som 

Ryan visar, goda skäl att hålla dem separerade. Den diskurs som skriver fram en fiktionsvärld 

kan aldrig bli komplett. Allt som existerar och sker i denna värld kan inte omtalas i texten. 

Varje berättelse förutsätter således ett urval, en koncentration på sådant som kan anses tillföra 

berättelsen något, antingen det gäller beskrivningar av karaktärer, objekt, miljöer eller 

skeenden. Vissa utsvävningar av stilistisk art kan självklart också ingå, men oerhört mycket 

måste av nödvändighet vara utelämnat i diskursen. Men det behöver inte, enligt detta sätt att 
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se, innebära att det utelämnade inte finns inom fiktionens värld. En fullt rimlig hållning är att 

det förutom det explicit uttalade också finns en komplett värld inom fiktionen. Frågan är då 

hur man på ett adekvat sätt ska närma sig problemet med vad den fiktionella världen 

egentligen innehåller. Marie-Laure Ryan väljer att göra skillnad på textual actual world och 

textual reference world och att inom begreppet omcentrering göra en distinktion mellan tre 

modala system. 

 
The concept of fictional recentering presupposes a distinction between three modal systems, centered 
around three distinct actual worlds. The first is our native system, and its central world is the actually 
actual world (or more simply, the actual world), to which I shall henceforth refer as AW. The second 
system is the textual universe, the sum of the worlds projected by the text. At the center of this system is 
the textual actual world, abbreviated as TAW. As a representation proposed by the text, the textual 
universe must be distinguished from the system it represents, which I shall call the referential universe. 
And just as the textual universe is offered as an image of the referential universe, the textual actual world 
TAW is proposed as an accurate representation of an entity external to itself, the textual reference world, 
abbreviated as TRW (Ryan 1991: 24). 

 

Textual reference world innebär således en komplett fiktiv värld som fiktionens text relaterar 

till och representerar, men som i sin totalitet bara finns som en implicit tanke – dels hos 

författaren då texten skapas, dels hos varje läsare i läsakten. Textens referensvärld kan 

därigenom skilja sig något från individ till individ. Precis som en facktext om den reella 

världen måste vara icke-komplett i förhållande till den reella världen, men förutsätter denna 

kompletta, reella värld, förhåller det sig också enligt detta synsätt mellan en fiktionstext 

(exempelvis en roman) och det kompletta fiktiva referentiella universumet. Det finns dock 

skillnader mellan de luckor (gaps) som oundvikligen måste finnas i de olika texttyperna. 

   Lubomír Doležel (1998) framhåller att luckorna i en fiktiv berättelse, logiskt sett, skapas i 

samband med att fiktionen skapas, vid dess konstruktion, och det finns ingen prefiktiv 

kunskap att åberopa. Luckorna i en faktabaserad historieskrivning har däremot en helt 

annorlunda karaktär. De sistnämnda beror antingen på att dokumenterade inslag i historien 

valts bort av någon anledning eller att kunskap saknas. Men avsaknad av kunskap innebär inte 

att det som hänt i historien inte har hänt och ytterligare upplysningar som fyller luckorna kan 

komma fram vid fortsatt forskning. Doležel skiljer mellan ontologiska och epistemiska luckor. 

 
The boundary between fictional and historical worlds is firmly set by the different nature and treatment of 
gaps. Fictional gaps are produced by the fiction writer, are ontological and irrecoverable. Historical gaps 
are due to the lack of evidence or the historian’s selectivity; they are epistemological and can be filled 
either by future evidence or by the historian’s recasting of the relevance hierarchy (Doležel 1998: 796). 
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Det kan finnas skäl att relativisera de här skillnaderna något. För det första så finns det 

fiktionstexter som till stora delar bygger på historiska händelser och fakta, exempelvis 

historiska romaner, romaner av Krilonsvitens typ, och det som kallas true fiction (på svenska 

faktion, exempelvis Truman Capotes In cold blood). Här skapas inte luckorna på samma sätt 

vid skaparakten hos författaren, utan luckor kan mycket väl vara epistemiska. För det andra så 

är det ur läsarens perspektiv inte någon större skillnad mellan ontologiska och epistemiska 

luckor i berättelser av skilda slag när det gäller möjligheterna att utifrån textens representation 

skapa en komplett värld. I båda fallen utgår vi som läsare från att det finns en total värld som 

texten representerar delar av, och enligt Ryans teorier använder vi även vid läsning av fiktion 

vår uppfattning om verkligheten som utgångspunkt när vi fyller luckorna. 

 

 

2.4 Principen om minimal avvikelse 
 

På frågan om hur läsaren på ett rimligt sätt ska förhålla sig till hela det kompletta 

textuniversum som texten enbart delvis explicit representerar, föreslår Ryan, förutom vad som 

presenterats ovan, en hållning som hon sammanfattar i principen om minimal avvikelse 

(principal of minimal departure) och som hon definierar på följande sätt: 

 
[…] we reconstrue the central world of a textual universe in the same way we construe the alternate 
possible worlds of nonfactual statements: as conforming as far as possible to our representation of AW. 
We will project upon these worlds everything we know about reality, and we will make only the 
adjustments dictated by the text (Ryan 1991: 51). 

 

Två påpekanden bör göras här. Det ena är att vi som läsare måste anpassa oss till den tidpunkt 

i den ickefiktiva historien som motsvarar den tidpunkt som är den fiktiva berättelsens här och 

nu. Läser vi Krilonsviten så måste vi ha som utgångspunkt några år under 1940-talet då andra 

världskriget pågick, och inte relatera berättelsen om Krilon och hans samtalsgrupp till läsarens 

nutid i läsögonblicket. Det innebär att vissa saker finns i romanen som idag inte finns, och att 

annat som finns idag inte existerar i berättelsens värld. Krilons första möte med Emil Hovall 

inträffar till exempel på en spårvagn och en spårvagnslinje som idag inte finns kvar i 

Stockholm. Å andra sidan finns det i Krilons Stockholm ingen tunnelbana. I romanen är 

Klarakvarteren fortfarande kvar som de var före den stora rivningen i centrala Stockholm, 

medan vi som läsare vid en omcentrering enligt Ryans modell måste bortse från 

Hötorgsskrapor, Sergels torg och Globen. Det finns också andra tidsförhållanden i fiktionen 
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att ta hänsyn till. Om en författare väljer att förflytta en verklig historisk händelse och 

förlägga denna vid en annan tidpunkt inom textens verklighet, så är ju detta explicit 

konstaterat i texten och läsaren får anpassa sin bild av textens universum efter detta 

förhållande. 

   Det andra påpekandet är att även intertextuella relationer utgör en del av det 

referensuniversum som läsaren (i den mån vi som läsare är medvetna om intertexten) och 

texten formar. När vi till exempel läser Kerstin Ekmans Gör mig levande igen (1996), som i 

stor utsträckning refererar till och utgör ett slags fortsättning på Eyvind Johnsons Krilonsvit, 

ingår således Krilonsvitens värld, med dess karaktärer och skeenden, som en del i den 

Ekmanska berättelsens referensvärld och historik. Som vi såg i inledningen av detta kapitel 

finns också intertextuella referenser i Krilonsviten till Bibeln, men i det fallet rör det sig om 

ett speciellt förhållande, där vissa av läsarna utifrån sin syn på de religiösa utsagorna kommer 

att tolka de referenser som ges mera bokstavligt än de läsare som anser att de bibliska 

berättelserna mera är att betrakta som myter. 

   Självklart är genren av avgörande betydelse för hur vi som läsare ska förhålla oss till textens 

referensvärld. En roman av mera realistisk karaktär kopplas hårt till vår reella värld även om 

vi tillåter de avsteg som texten delger oss, exempelvis att textvärlden befolkas av personer 

som är rent fiktiva och att vissa platser i berättelsen är fantasiskapelser. Rör det sig däremot 

om en science fiction-roman ställer vi in oss på att möta inslag som ibland markant skiljer sig 

från vår vardagliga verklighet och i sådana fall blir det som läsare betydligt svårare att ringa 

in hur den textuella referensvärlden är konstruerad. Något liknande kan sägas om sagor och 

fantasyberättelser.  

   Det här sättet att närma sig fiktionens värld, genom principen om minimal avvikelse, ger 

också möjligheter att förhålla sig till det som med Wayne C. Booths term kallas opålitliga 

berättare (unreliable narrators) (Booth 1961).6 Textens faktiska värld (TAW, textual actual 

world) träder främst fram för läsaren genom de explicita utsagor som berättarinstansen 

levererar. Dessa utsagor, eller åtminstone en del eller någon av dem, kan av olika anledningar 

vara felaktiga. Berättaren kan medvetet hålla inne med informationer som är viktiga för 

förståelsen av berättelsens karaktärer och skeenden. Berättaren kan också ge felaktiga 

informationer, antingen genom medveten lögn eller av misstag. Medvetet undanhållna 

informationer och lögner från berättarens sida, om textens reella värld och skeendena och 

karaktärerna inom denna, är rimligtvis ytterst ett val från författarens sida, men bör ändå 

tillskrivas berättaren eftersom de ingår helt och fullt som en del av fiktionen. En mera 

problematisk fråga är hur vi ska förhålla oss till berättarens misstag (errors). För det första är 
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det svårt att avgöra vad som är en lögn och vad som ska räknas som ett misstag, men om vi, 

med hänsyn tagen till vad som i övrigt framkommer i diskursen som helhet, drar slutsatsen att 

det rör sig om ett misstag, torde det vara fullt möjligt att koppla misstaget till författaren i 

läsarens verkliga värld. 

 
When the sender in AW [författaren] steps into the role of the narrator and selects a new actual world, the 
utterance act of this narrator must be analyzed for the new system of reality. Within this system, the 
narrator can produce accurate representations, lies, errors, or fiction (Ryan 1991: 27). 

 

Vi kan notera att Ryan här utgår från att författaren i sin omcentrering intagit rollen som 

berättare, en koppling som av många ses som problematisk, men utan denna koppling mellan 

författare och berättare är det, menar jag, svårt att tänka sig hur vi som läsare skulle kunna 

komma fram till slutsatsen att det rör sig om ett misstag och inte en lögn. 

   I Ryans teoretiska modell kan vi komma långt i en bedömning av berättarens trovärdighet i 

enskilda uttalanden om vi ställer dennes utsagor mot det vi med hjälp av textens samlade 

diskurs av beskrivningar och påståenden, tillsammans med principen om minimal avvikelse, 

kommer fram till är dess kompletta referensvärld (TRW). 

 
The concept of TAW can be interpreted in two ways: it could mean either that which the text as a whole 
describes as actual; or that which the narrator presents as such. In the first case, TAW must be 
distinguished from NAW (Narrators Actual World) – the narrator’s declarations, outlining a version of 
TRW. In the second, TAW and NAW are one and the same construct. […] The case of unreliable 
narration demonstrates the possibility of a lack of coincidence between NAW and TRW. In unreliable 
narration, the authority of the narrator is undermined by internal contradictions, and the reconstruction of 
the facts of TRW necessitates the rejection or the correction of some narratorial declarations (Ryan, 1991: 
27). 

 
Diskrepanser mellan berättarens världsbild och den världsbild som genereras via textens 

diskurs i sin helhet kan exempelvis utläsas genom de olika karaktärernas utsagor, göranden 

och hållningar. Om karaktärer i en berättelse uppträder och uttalar sig på ett sätt som inte står 

i samklang med vad som är rimligt i förhållande till det som berättaren anför, eller om 

skeenden inträffar som inte kan sägas vara i överensstämmelse med berättarens utsagor, får 

läsaren anledning att ifrågasätta det adekvata i berättarens beskrivning. 

   Ett typexempel på en intradiegetisk opålitlig jag-berättare finns i Stig Larssons roman Nyår 

(1984). Läsaren får där i ett relativt sent skede i berättelsen reda på att huvudpersonen, som 

också är romanens jag-berättare och som inledningsvis har drabbats av minnesförlust, varit 

föremål för en polisutredning. Misstankarna gällde ett övergrepp på en kvinna han levt 

tillsammans med. Denna upplysning tvingar fram en revision hos läsaren när det gäller 

berättarens utsagor – berättarens beskrivning av berättelsens reella värld (NAW, narrators 
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actual world) står inte i samklang med den TRW (textual reference world) som läsaren kan 

sluta sig till genom textens sammantagna diskurs. Detta skapar en osäkerhet hos läsaren kring 

berättarjaget samtliga utsagor. 

 

 

2.5 Nio punkter för överensstämmelser 
 

Men är det trots allt ändå inte så att en fiktionell referensvärld egentligen skulle kunna 

innehålla vad som helst och fungera under vilka lagar som helst? Och hur ska vi som läsare 

ställa oss till frågan om den fiktiva världens referentialitet i förhållande till vår verkliga värld? 

Några helt givna och definitiva svar på dessa frågor är det svåra att uppnå, i båda fallen måste 

läsaren göra en bedömning av vad som är rimligt och sannolikt. Ryan menar att vi ska skilja 

på två typer av ”transworld relations”. Den första typen kallar hon en transuniverse domain 

och gäller relationerna mellan AW och TAW, enkelt uttryckt vår vardagliga verkliga värld 

och textens vardagliga, verkliga värld. Den andra typen benämns intrauniverse domain och 

gäller relationerna mellan TAW och TAPW (textual alternate possible worlds), alltså textens 

vardagliga, verkliga värld och textens olika möjliga världar. Den sistnämnda typen lämnar vi 

därhän tills vidare, och koncentrerar intresset på förhållandet mellan fiktionens verkliga värld 

och läsarens reella värld. Ryan presenterar i sin bok en typologi med nio punkter som kan 

hjälpa oss att avgöra i vilken grad det finns överensstämmelser mellan dessa två världssystem. 

   Det är dock nödvändigt att här först säga något om begreppet accessibility som Ryan 

använder i sin typologi. Begreppet används, som Ruth Ronen visar i sin jämförande studie, på 

olika sätt inom modallogiken och litteraturteorin, och det finns dessutom skillnader inom 

respektive disciplin. Differenserna mellan disciplinerna beskriver Ronen kortfattat så här: 

 
[…] in logic the notion of reference world is relational (any compossible state of affairs can serve as a 
reference world) whereas in literary theory the reference world is automatically identified with the actual 
world (whether ”the actual world” is seen as a cultural construct constantly changing, or whether in 
identifying an ”actual world” the theorist presupposes a stable epistemology enabling our unproblematic 
access to a ”reality”) (Ronen 2004: 61). 

 

Inom filosofin, säger Ronen, är tillgänglighet ett relationellt begrepp som inte har att göra 

med vad som egentligen existerar i det vi vanligtvis benämner verkligheten. Inom 

modallogiken kan alltså referensvärlden skifta och tillgängligheten avgörs helt och hållet i 

relationen mellan de olika världarna – den aktuella referensvärlden och de utifrån denna 
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referensvärld möjliga alternativen. I fråga om tillgänglighet är det således David Lewis syn på 

verklig (actual) som ett indexikalt begrepp som är förhärskande inom filosofin. 

   Inom litteraturteorin förhåller det sig enligt Ronen annorlunda. Här utgår man i allmänhet 

från vår vardagliga verklighet som referensvärld till den fiktiva, framberättade världen, även 

om vår subjektiva syn på denna referensverklighet varierar. Vissa litteraturteoretiker, 

exempelvis Umberto Eco, har uppfattningen att tillgänglighet inte kan ta sin utgångspunkt i en 

stabil, generell verklighet som utgör en objektiv referensvärld, utan att man måste se 

”verkligheten” som ett kulturellt betingat fenomen, och där ”[t]he notion of actual is […] 

replaced with that of propositional attitudes” (Ronen 2004: 70). Det kan tyckas ligga ganska 

nära den filosofiska synen, men utgångspunkten är här trots allt just det vi benämner faktisk 

verklighet. Ryan, fortsätter Ronen, har ett annorlunda och mindre problematiserande 

förhållande till verkligheten som hos henne utgör en stabil ontologi och en stabil 

referensvärld. Det är därigenom vi kan definiera och klassificera den fiktiva världen i en 

roman genom att analysera dess tillgänglighet i förhållande till denna referensvärld, vår 

vardagliga. 

 
Given that in her [Ryans] view the actual world is an unproblematic and stable reference world, we can 
regard the world of fiction as accessible or inaccessible to such a reference world according to a series of 
parameters (Ronen 2004: 69). 

 

Ronen uttalar sig här och på några andra ställen i sin bok enligt min mening lite väl 

kategoriskt när det gäller Ryans hållning, detta trots att Ronen själv, på andra ställen i samma 

bok, pekar på att Ryan visst problematiserar synen på verkligheten som referensvärld. För det 

första missar Ronen här att Ryan med sin omcentrering utgår från en TRW (textual reference 

world) som i vissa fall kan skilja sig radikalt från vår vardagliga verklighet. För det andra att 

Ryan inte alls är främmande för att vi har att beakta vars och ens subjektiva syn på hur 

verkligheten är konstruerad och fungerar. Ryan påpekar flera gånger (bland annat Ryan 1991: 

54) att principen om minimal avvikelse utgår från den enskilda läsarens ”experience of 

reality”. Faktum är att denna problematisering ligger inbakad i själva definitionen av 

principen om minimal avvikelse: 

 
[…] we reconstrue the central world of a textual universe in the same way we construe the alternate 
possible worlds of nonfactual statements: as conforming as far as possible to our representation of AW. 
We will project upon these worlds everything we know about reality, and we will make only the 
adjustments dictated by the text (Ryan 1991: 51, mina kursiveringar). 
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Det är tydligt att Ryan inte lutar sig mot en naiv uppfattning om verkligheten som något vi 

kan uttala oss om med objektiv säkerhet. Det ligger ändå i sakens natur, vill jag hävda, att om 

man som Ryan vill säga något om fiktionstexters referenser till vekligheten, så måste man 

utgå från att det trots allt är möjligt att uttala sig på ett mera generellt sätt om denna verklighet 

och att en typologi bygger på förutsättningen att vi som enskilda reflekterande individer kan 

enas om vissa förhållanden. Sedan är det en annan sak att vi kan komma till skilda åsikter om 

huruvida typologin är korrekt, rimlig eller missvisande. 

   Med detta i åtanke kommer jag i fortsättningen att istället för ”tillgänglighet” använda 

termen ”överensstämmelse” som en synonym till Ryans ”accessibility”. Ryan talar för övrigt 

själv om ”the degree of recemblance between the textual system and our own system of 

reality” (Ryan 1991: 32, min kursivering). I den typologi som följer handlar det således om i 

vilken grad vi som läsare bedömer att fiktionens värld överensstämmer med det vi upplever 

som verkligheten. 

 
(A) Identity of properties (abbreviated A/properties): TAW is accessible from AW if the objects common 
to TAW and AW have the same properties. 
(B) Identity of inventory (B/same inventory): TAW is accessible from AW if TAW and AW are furnished 
by the same objects. 
(C) Compatibility of inventory (C/expanded inventory): TAW is accessible from AW if TAW’s inventory 
includes all the members of AW, as well as some native members. 
(D) Chronological compatibility (D/chronology): TAW is accessible from AW if it takes no temporal 
relocation for a member of AW to contemplate the entire history of TAW. (This condition means that 
TAW is not older than AW, i.e., that its present is not posterior in absolute time to AW’s present. We can 
contemplate the facts of the past from the viewpoint of the present, but since the future holds no facts, 
only projections, it takes a relocation beyond the time of their occurrence to regard as facts events located 
in the future.)   
(E) Physical compatibility (E/natural laws): TAW is accessible from AW if they share natural laws. 
(F) Taxonomic compatibility (F/taxonomy): TAW is accessible from AW if both worlds contain the same 
species, and the species are characterized by the same properties. Within F, it may be useful to distinguish 
a narrower version F' stipulating that TAW must contain not only the same inventory of natural species, 
but also the same types of manufactured objects as found in AW up to the present. 
(G) Logical compatibility (G/logic): TAW is accessible from AW if both worlds respect the principles of 
noncontradiction and of excluded middle. 
(H) Analytical compatibility (H/analytical): TAW is accessible from AW if they share analytical truths, 
i.e., if objects designated by the same words have the same essential properties. 
(I) Linguistic compatibility (I/linguistic): TAW is accessible from AW if the language in which TAW is 
described can be understood in AW. 
(Ryan 1991: 32f) 

 

En text som helt och hållet uppfyller alla de ovan angivna kriterierna för överensstämmelser 

måste vara en icke-fiktionell text eftersom det bara är i den verkliga världen, den icke-fiktiva 

världen, som intensionen att skapa den fiktiva världen finns. En TAW inom en fiktion kan 

därför aldrig till fullo överensstämma med AW. Frånsett detta kan fiktiva texter i olika hög 

grad komma nära full överensstämmelse. Om vi koncentrerar oss på Krilonsviten, så kan vi 
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säga att den till stora delar utgörs av realistisk fiktion, om vi med begreppet realistisk avser att 

den inte explicit bryter mot de naturlagar och den logik som vi upplever gäller i vår 

vardagliga värld (AW). Förbehållet ”till stora delar” är nödvändigt därför att det i romansviten 

finns en mycket framträdande berättarinstans, som för ett metaresonemang om svårigheter 

och möjligheter i själva berättandet, och som ibland problematiserar vår syn på karaktärer och 

skeenden i berättelsen. Men om vi för tillfället bortser från detta, är det rimligt att kategorisera 

Krilonsviten som en i stora delar realistisk fiktion enligt det ovan nämnda kriteriet för realism. 

I Ryans schema innebär det att TAW i Johnsons romansvit har mycket stor överensstämmelse 

med AW när det gäller A (identity of properties), men att däremot B (identity of inventory) 

uppvisar skillnader. Det blir istället mera rättvisande att hävda en överensstämmelse enligt C 

(expanded inventory). Det vi måste lägga till i romanernas innehåll är de fiktiva karaktärerna 

och det skeende och de bolag och andra objekt som kan knytas till den fiktiva striden på 

fastighetsmarknaden. När det gäller D (chronological compatibility) kan överensstämmelserna 

sägas gälla i stora drag, åtminstone fram till den slutstrid som förekommer i romansvitens 

tredje del. 

   En temporal utgångspunkt brukar vara att en berättarhandling inträffar i efterhand i 

förhållande till det som berättas, även om till exempel användandet av historisk presens ger 

sken av samtidighet och det finns dagboks- och brevromaner som komplicerar förhållandet. 

Krilonsviten skrevs medan andra världskriget pågick och den återger i stora drag 

krigsförloppet, både i sina rapportinslag och i den allegoriska delen, men den leder också fram 

till en slutuppgörelse och Krilongruppens seger över Staph och hans anhang. Den sista 

romandelen kom ut 1943, alltså långt före såväl Dagen D med landsättningen av de allierade 

styrkorna i Normandie som krigsslutet 1945. Krilongruppens seger i romanen är således något 

som motsvarar en icke-fiktiv historisk händelse som inträffade först efter den sista 

romandelens publicering. Här måste vi dock skilja på de två strukturerna i berättelsen om 

Krilon och hans samtalsgrupp. I den ena, den i mera ordinär mening realistiska fiktionen, 

tillhör de karaktärer och skeenden som är inblandade i striden på fastighetsmarknaden i 

Stockholm det vi tidigare benämnt ”expanded inventory”, vilket är fiktionens alldeles egna 

tillägg. De påverkar i så måtto inte den relation till en utomfiktionell verklighet som Ryan här 

talar om. Vi kan också notera att i det jag kallar rapportinslagen, så förekommer det inga 

framtidsspekulationer som inverkar på relationerna mellan AW och TAW. Det är istället på 

det allegoriska planet som berättelsen i samband med slutstriden och Krilongruppens seger 

kan sägas förvandlas till en framtidsprofetia och det är först i efterhand, efter krigsslutet, som 

även denna del av berättelsen blir allegorisk. 
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   I fråga om de avslutande fem kategorierna (E–I) finns det i Krilonsviten generellt sett 

ingenting som skiljer TAW från AW, förutom det påstående från berättaren som utgör en 

ontologisk, logisk omöjlighet och som alltså kommer att belysas senare. Något som måste tas 

upp på nytt är dock hur vi ska se på de allegoriska inslagen i Krilonsviten, men dessförinnan 

kan det vara på sin plats att ta upp den kritik som Maria Stefanescu (2008) framfört mot 

inriktningen på possible worlds-teorier inom litteraturvetenskapen. 

   Stefanescu menar att det finns en tendens bland dessa litteraturforskare att ge företräde för 

frågor om referens framför tematiska tolkningar, samt att man inte fullt ut behandlat det 

faktum att fiktiva berättelser också kan utgöra logiskt sett omöjliga världar (impossible 

worlds). 

 
[…] the interdisciplinary borrowings from modal logic have resulted in a tendency among the literary 
scholars in the field to give preference to the referential dimension of fictional texts over their meaning 
component. As a direct consequence, the “impossibility” of certain fictional worlds has been diagnosed 
and assessed in terms of a referential failure (Stefanescu 2008: 23). 

 

Det ligger i sakens natur, skulle jag vilja påstå, att frågor om referentialitet är dominerande 

inom detta forskningsfält. Det är just frågan hur vi ska se på fiktionens värld i förhållande till 

andra berättelser om världen som föranlett forskare inom litteraturvetenskapen att hämta 

teorier från modallogiken. Det är ett av flera försök att definiera fiktionalitet i förhållande till 

exempelvis historieskrivning, biografi och journalistik. Det är också så, vilket Ryans typologi 

om överensstämmelser och teori om omcentrering visar, att det mycket väl finns utrymme för 

logiskt sett omöjliga världar inom litteraturvetenskapliga teoribyggen som grundar sig på 

modal logik. Det är just för att det finns, med utgångspunkt i vår normala logik, omöjliga 

världar, som teorierna hämtade från modallogiken har måst modifieras och anpassas till 

litteraturvetenskapligt gångbara varianter. 

   Det är dessutom så, att teorier om possible worlds mycket väl kan bidra till den tematiska 

tolkningen, framför allt inom det som Ryan kallar intrauniverse domain. De olika 

karaktärernas skilda önskningar och världsuppfattningar visar på drivkrafterna i de skeenden 

och konflikter som berättelsen kretsar kring. Staphs förhoppningar om en möjlig framtida 

värld är diametralt motsatt den som Krilon önskar se förverkligad. De olika karaktärerna i 

Krilonsviten agerar utifrån sina personliga förhoppningar, kunskaper, brist på kunskaper, 

fördomar, farhågor, drömmar och andra mentala konstruktioner – kort sagt vars och ens över 

tid växlande möjliga värld. När vi som läsare tolkar berättelsens händelseutveckling finns 

också inbakat, som en given ingrediens, tankar på hur det skulle ha kunnat gå, de alternativa 
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utvecklingsmöjligheter som inte förverkligades, exempelvis att Staph hade vunnit den 

avgörande striden, vilket naturligtvis hade varit en möjlighet. 

 

 

2.6 Allegorin igen – diagrammatisk ikonicitet 
 

Tyvärr tar Marie-Laure Ryan inte upp allegorin till särskild prövning i sin teoretiska modell. 

Det enda hon refererar till är allegorier av Georg Stiernhielms modell där vi exempelvis i 

Hercules (1658) möter typer som ”Dygd” och ”fru Lusta” vilka utgör representanter för 

abstrakta, ofta etiskt relaterade begrepp. I sådana fall är det svårt att dra några mera konkreta 

referenser till det vi kallar verkligheten. Annorlunda förhåller det sig med den typ av 

allegorier som Olof von Dalins Sagan om hästen (1740), där hästen Grolle representerar 

konungariket Sverige och de skiftande ägarna är Sveriges olika kungar, och Eyvind Johnsons 

Krilonsvit företräder. När det gäller dessa allegorier är det med nödvändighet så att det finns 

en relation mellan verklighet och fiktion, mellan AW och TAW. Utan denna relation finns 

helt enkelt inte allegorin och berättelsen skulle tappa en central funktion. Från inledningen till 

detta kapitel erinrar vi oss Thomas G. Pavels resonemang om det han kallar ”dual structures” 

och som han återfinner både i barns lekar med sandkakor och i det religiösa tänkandet, där 

exempelvis en plats kan ha både en profan karaktär och en sakral förankring, samtidigt. För 

att ytterligare slå fast de relationella, logiska sambanden mellan de olika strukturerna inom en 

allegori skulle jag vilja föreslå en lösning som har sin grund i semiotiken. Inom teckenläran 

skiljer man, enligt en modell presenterad av Charles Sanders Peirce, på ikoniska, indexikala 

och konventionella (symboliska) tecken. Även om de flesta tecken kan sägas vara en 

blandning, så brukar man förenklat säga att bokstäver och ord är konventionella tecken, de är 

av människan bestämda och har ingenting tvingande som länkar dem till det de betecknar. 

Benämningen ”hund” skulle i princip kunna bytas ut mot vad som helst annat som vi kom 

överens om att kalla detta fyrbenta djur. Ett undantag är onomatopoetiska, ljudhärmande, 

uttryck som fonetiskt ska påminna om det ljud de betecknar, exempelvis ”vov”. Ett index 

handlar om kausalitet och är något som pekar mot något annat, ett ”spår” efter något annat. 

Det vanligaste exemplet är rök som pekar på förekomsten av eld. Denna benämning mötte vi 

tidigare då David Lewis hävdade att begreppet ”actual” är indexikalt och enbart pekar på den 

verklighet som den som yttrar sig befinner sig i. Den tredje teckentypen, och det tecken som 

vi nu ska titta närmare på, är ikoniska tecken. Dessa urskiljer sig genom att de har en faktisk 
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likhet med det som de betecknar. Få bilister tar till exempel miste på vad som avses när de ser 

en svart silhuett av en älg på en varningsskylt vid vägkanten. 

   Ett ikoniskt tecken kan vara avbildande i olika hög grad. En fågel på en oljemålning av 

Bruno Liljefors är i våra ögon mycket mera lik det avbildade objektet än en fågelmålning av 

Paul Klee, ändå måste vi i båda fallen kalla dem ikoniska tecken. Det är de här möjligheterna 

att gradera ikoniciteten som öppnar för att använda den när det gäller relationerna mellan 

verklighet och fiktion i en allegori. Det jag anser skulle kunna komma till användning är det 

som Max Nänny (2002: 134ff) benämner ”ikoniskt diagram”. Det är i språket och litteraturen 

vi möter denna ”abstraktare klass av ikoniska tecken” skriver han och ger själv som ett 

exempel ramsan ”long, longer, longest” där det faktum att ordens längd ökar vartefter, på ett 

diagrammatiskt sätt överensstämmer med ordens semantiska relationer. De konventionella 

tecknens inbördes förhållande motsvarar förhållandena i det de betecknar. Nänny håller sig till 

några få tämligen konkreta exempel, men min avsikt är alltså att utvidga tankegången till att 

på ett något annorlunda sätt innefatta hela, eller stora delar av en, allegorisk text. Detta ligger i 

linje med tankar som Lars Elleström presenterat i sin essä ”Ikonicitet: Visuella, auditiva och 

kognitiva tecken i litteratur och andra medier” (Elleström 2008). Utan att ännu en gång 

upprepa alla de allegoriska inslagen i Krilonsviten hänvisar jag bara till vad som beskrevs i 

början av detta kapitel. Under läsakten av romansviten växer en känsla fram att det finns ett 

mönster i den fiktiva berättelsen om striden på fastighetsmarknaden i Stockholm som starkt 

påminner om det händelsemönster som, i grova drag, utgör utvecklingen under det icke-

fiktiva andra världskriget som utspelades i vår verkliga värld. Precis som kurvorna eller 

staplarna i ett diagram inte på ett direkt sätt är en ”avbildning” av verkligheten, är inte heller 

den fiktiva strukturen i en allegori en direkt ”avbildning” av verkligheten, utan det är ett mera 

abstrakt och relationellt mönster som träder fram – ett mönster som överensstämmer med ett 

annat mönster – och som därigenom kan sägas utgöra ett diagrammatiskt ikoniskt tecken.  

   I Elleströms artikel finns ett schema som delar upp teckentyper i kategorierna metafor, svagt 

diagram, starkt diagram och bild. Tecknens ontologi typologiseras som visuella materiella 

tecken, auditiva materiella tecken och komplexa kognitiva tecken. I Elleströms schema 

klassas litterär allegori som ett komplext kognitivt tecken och som ett svagt diagram, vilket 

innebär att det är en ”relationell ikon; en uppsättning tecken med interna relationer som i 

stiliserad form speglar objektets interna relationer” (kursivering i original). Han skriver att 

 
[e]n litterär allegori med rätta kan beskrivas som ett svagt diagram grundat på mening som ikoniskt 
refererar till annan mening: den berättade historien består av en räcka tecken (ordkombinationernas 
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innebörd) med interna relationer som i stiliserad form speglar de interna relationerna i den implicita 
berättelsen (Elleström 2008: 70) 

 

Med en sådan beskrivning av relationerna mellan fiktionens allegori och verklighetens 

skeenden, kan vi finna länkar, överensstämmelser, över de ontologiska gränserna utan att 

överträda logikens gränser. Det fiktiva universumet skulle fortfarande kunna utgöra ett 

autonomt system, trots att vi kopplar det samman med den verklighet vi upplever utanför 

fiktionen. 

 

Så här långt har denna undersökning tagit upp det förhållande som Ryan kallar transuniverse 

domain, och utgångspunkten har varit belägen i det vi kan kalla läsarens verklighet. I följande 

kapitel kommer vi att ta klivet in i den fiktiva värld där Krilon och de övriga karaktärerna i 

romansviten existerar och agerar – det som Ryan benämner intrauniverse domain, alltså 

förhållandet mellan textens reella verklighet och de möjliga världar som figurerar inom denna. 

Det handlar då om de olika karaktärernas enskilda utsagor och tankar, deras drömmar och 

hallucinationer. 

   Kapitlet kommer dock att inledas med några ord om berättaren. I Krilonsviten är denne en 

instans som på flera sätt försvårar läsarens omcentrering. Den metafiktiva roll som berättaren 

ofta har i Eyvind Johnsons författarskap är dock redan så omskriven och analyserad att jag 

nöjer mig med att helt kort beröra denna problematik. 
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3 Skiftande nivåer och perspektiv 

 
 
3.1 Berättaren 
 

Återberättarens roll är att återberätta, kanske inte alldeles precis som han ser det, men så att det han ser kan 
nå andra som bilder av det verkliga eller det troliga, bilder av riktningar, anvisningar om den väg han själv 
trevar sig fram på. Han är, med andra ord, inte alltid kocken ur vars ugn och händer den färdiga, lagom 
gräddade pastejen kan hämtas och bäras ut på bordet. Ofta är han endast leverantören av råvaran som han 
själv fått i vissa kvantiteter från den stora råvaruleverantören verkligheten, drömmen. Hans arbete kan bestå i 
att han lämnar ut den eller lämnar ut bitar av den. På detta sätt kan han bestämma den låga eller höga kalori- 
och vitaminhalten och ge ett recept för tillredningen, medan mottagaren, läsaren, den eventuella 
efterbetraktaren, kan få steka, koka, peppra och avreda själv (K2: 222 f). 

 
Berättaren är alltid en del av fiktionen. Ibland är berättaren en karaktär som direkt ingår i 

berättelsens skeenden och därigenom har begränsade möjligheter till information och 

kunskap, ibland befinner sig berättaren ”utanför” den framberättade världen och har 

följaktligen ett annat perspektiv på de skeenden som förmedlas. I Krilonsviten rör det sig om 

en berättare som befinner sig utanför diegesen och som inte aktivt deltar i händelserna. Ändå 

är det som vi ser i citaten ovan, trots att det är skrivet i tredje person, ett tydligt subjekt som 

uttalar sig om både om berättelsen och om berättandets problematik. Berättaren ger sig själv 

många benämningar – återberättaren, återgivaren, den skrivande betraktaren, denna 

berättelses ringa tjänare, skådaren, omtolkaren, ja, till och med författaren. Redan med denna 

variationsrikedom problematiserar berättaren sin position. Han säger att det är svårt att ”följa 

alla de vägar som löper ut ur och in i” historien, det oväntade kommer in medan det väntade 

uteblir. Ibland får ”man” endast glimtar och fragment av den verklighet och de drömmar som 

ligger till grund för berättelsen. Det är inte heller så att allt ska återges precis som 

återberättaren ser det, istället ska denne ge ”bilder av det verkliga eller det troliga” som kan nå 

andra. Det blir ”mottagaren, läsaren, den eventuella efterbetraktaren” som genom sin läsning 

och tolkning får färdigställa anrättningen vars recept givits av berättaren.7 

   I hur hög grad Eyvind Johnsons använder liknande metafiktiva drag har uppmärksammats 

av Bo G Jansson som i sin avhandling (Jansson 1990) tar upp just detta stycke och skriver att 

 
ett hos Johnson utmärkande drag – genom vilket språket som språk och berättelsen som berättelse 
framhävs – är den ständigt tendentiella inte endast författar- utan också läsar-inriktningen (Jansson 1990: 
167). 

 
Jansson menar att en dramatiserad läsare är ett markant inslag hos Johnson och hänvisar till 

Linda Hutcheon som talar om ”the metafictional paradox” vilket innebär att läsaren både 

bjuds in som ”berättelsens färdigställare” och samtidigt stöts bort från möjligheter till verklig 

 43



inlevelse i berättelsen. Hutcheon beskriver det som en central paradox för en läsare av en 

tydligt metafiktiv berättelse att ”while being made aware of the linguistic and fictive nature of 

what is being read, and thereby distanced from any unself-concious identification on the level 

of character and plot, readers of metafiction are at the same time mindful of their role in 

reading, in participating in making the text mean” (Jansson 1990: 167). 

   Jansson menar att Eyvind Johnson är en författare som i sig förenar modernistiska och 

postmodernistiska drag och poängterar att postmodernistisk prosa på ett mera radikalt sätt är 

”en genuint metafiktiv diktning som, i stället för att ge sken av att tillhandahålla ett stycke 

inre eller yttre verklighet, exploaterar eller framhäver skillnaden mellan konst och verklighet” 

(Jansson 1990: 15). 

   Det är lätt att hålla med om att berättarens problematiserande av sin egen och läsarens roll 

samt kommentarerna om berättelsens karaktär utgör ett hinder för läsaren att helt dras in i 

berättelsens värld. Texten som litterär konstruktion lyfts fram och den illusion som mera 

mimetiskt inriktade partier skapar bryts. Så till exempel när berättaren anför följande om sin 

huvudkaraktär: 

 
Men han är dock ingen person i vanligt mening, han är snarare ett försök till gestalt, ett utkast till gestalt, och 

hans marginal är så stor, att många högmänskliga tankar och djupa lidelser ytterligare kan inläggas i den (K1: 

349f 
 

Men det finns i Krilonsviten, liksom i andra romaner av Johnson, också åtskilliga partier av 

mimetisk karaktär som trots allt tillåter en läsare att leva sig in i berättelsen och bli en 

”berättelsens färdigställare”, som tillåter denne att bli omcentrerad till den textens 

referensvärld som Ryan talar om. Dessutom menar jag att det just när det gäller Krilonsviten 

är rimligt att tänka sig att berättarkommentarerna har som en effekt hos läsaren att de knyter 

berättelsen närmare den reella verkligheten. Berättarrösten tydliggör den dubbla struktur som 

är ett viktigt inslag i berättelsen. Den metadiskussion som berättaren för i romanerna kan ur 

den synvinkeln sägas utgöra ett slags instruktioner till läsaren om hur texten ska läsas – att 

den inte är sann i strikt lexikal mening men att den ändå med tämligen stor referentialitet visar 

på ett reellt skede utanför fiktionen. Inte minst blir kopplingen till den reella verkligheten 

under krigsåren tydlig i följande stycke: 

 
Och nu är vi här, vid slutet av denna långa bok om Johannes Krilon och hans grupp. Återberättaren, den 
tjänande brodern som under tre omväxlande år stått helt nära men mest i bakgrunden, vill ännu en gång stiga 
fram och öppna sin mun. 
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   Med glädje, med tvekan, med bekymmer och ibland i stor salighet, med oro för ordens kraft eller brist på 
kraft, med oro för gestalternas uttrycksfullhet eller brist på uttrycksfullhet, med förnyad oro för vad som kan 
vara för knappt och för det som kan vara för långt och för många gånger upprepat, öppnar han sin mun, 
tränger sig fram mellan medlemmarna i gruppen, står vid den ramp som denna roman har och säger: 
   Jag har gjort så gott jag har kunnat. Mina gåvor är ringa i förhållande till mitt ämne, och min möda har varit 
stor. Natten har varit lång för mig som för många, och vi väntar ännu, när detta skrivs en septemberkväll 
1943, på gryningen. Vi ser den komma. Historien om denna grupp är historien om en svensk författares 
värntjänst från januari 1941 till nu. Han har marscherat, skyldrat, varit med om nattövningar och skjutit med 
det krut han har och försökt att hela med de mediciner och salvor han äger (K3: 486). 

 

 

3.2 Berättaren och diegesen 
 

Enligt Gérard Genettes (1983) terminologi benämns den typ av berättare som läsaren möter i 

Krilonsviten som extradiegetisk, detta i motsats till en intradiegetisk berättare som finns inom 

den framberättade världen. Den extradiegetiska nivån i Krilonsviten innehåller mycket lite 

information om några rumsliga förhållanden där berättaren befinner sig. Det handlar mest om 

små antydningar att en sådan ”berättarvärld” existerar. 

   Ofta talas det om olika nivåer i en berättelse och ibland sägs den extradiegetiske berättaren 

ha ett örnlikt perspektiv på skeendena inom diegesen, vilket är en metaforisk beskrivning av 

den överblick över objekt, karaktärer (även deras inre liv) och händelser som denne besitter. 

Metaforen visar på en allmän känsla av att den extradiegetiska nivån befinner sig högre upp i 

en nivåhierarki än vad den diegetiska nivån och de eventuella hypodiegetiska nivåerna gör 

(sistnämnda termen från Bal 1977 vilken innebär berättelser som är ”inbäddade” i den större 

berättelsen). Både när vi talar om utanför diegesen och om högre och lägre nivåer så är det 

snarast vårt allmänmänskliga behov av att konkretisera och tydliggöra genom spatialisering 

som tar sig sådana uttryck. Men inom narratologin är det alltså etablerat att tala om narrativa 

eller diegetiska nivåer och Bo G Jansson (2002) beskriver hur denna uppdelning i nivåer har 

med ontologisk logik att göra: 

 
På grund av denna ontologiska skillnad mellan författarakt och berättarakt, mellan extradieges och 
intradieges och mellan intradieges och hypodieges osv. är varje berättelse alltid strängt hierarkiskt 
organiserad. Den underförstådde författaren äger kunskap om existensen av extradiegesen, extradiegesen 
äger kunskap om existensen av intradiegesen och intradiegesen äger kunskap om existensen av 
hypodiegesen osv. Men det omvända gäller inte (Jansson 2002: 39). 

 

I Eyvind Johnsons författarskap är som vi såg förhållandet mellan berättare och dieges ofta 

problematiserat, de ontologiska nivåerna görs medvetet grumliga så att oväntade möten 

uppstår, möten som tycks överskrida det vi uppfattar som logiskt möjligt i förhållande till tid 

och rum i berättelsen. Oftast balanserar Johnson skickligt i dessa gränsland, men ibland 
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inträffar det som benämns metalepsis – då den ontologiska gränsen överträds och ”invånare” 

från olika diegetiska nivåer möts. I Livsdagen lång (1964) finns till exempel en tydlig 

ramberättelse där vi möter Berättaren (med stort B) som diskuterar med Historikern om vad 

som skiljer och förenar fiktion och vetenskapligt historieskrivande. Vid ett tillfälle 

kommenterar en av de intradiegetiska karaktärerna i romanen hur Berättaren styr vad som 

sker inom diegesen. Det är Donatus som i en kommentar till följeslagaren Gaburiel tar upp 

Berättarens makt: 

 
Hör du stegen? Berättaren kommer och tar oss. Det är inte riktigt, det strider mot de nyaste 
bestämmelserna för hans verksamhet. Egentligen ska han tiga och hålla sig undan, det är vi som ska 
berätta, fast det bryr han sig inte om (Johnson 1964: 8). 

 

Erinrar vi oss Bo G Janssons beskrivning av förhållandena mellan de ontologiska nivåerna så 

konstaterades det där att en karaktär på en lägre diegetisk nivå logiskt sett inte kan ha någon 

kunskap om de högre diegetiska nivåerna, men så är ju uppenbarligen fallet här. Men Eyvind 

Johnson klarar den ontologiska gränsdragningen genom att det är i en scen där Berättaren står 

i fokus och att det är röster han hör inne i sitt huvud. Det finns en klart självironisk blinkning 

från Johnson själv i denna korta passage. 

   Även i Krilonsviten finns tillfällen när gränserna mellan olika diegetiska och ontologiska 

nivåer grumlas. Vid ett tillfälle lägger den intradiegetiske karaktären Johannes Krilon ut en 

nyckelsamling framför sig på bordet och de enskilda nycklarna öppnar för olika minnen, 

varpå berättaren konstaterar: 

 
Framför honom [Krilon] och den tjänande återberättaren låg nu alla årens nycklar […] nycklar till 
hemliga rum i hans värld och i hans själ […] hans livs nycklar, hans tillvaros, hans väsens (K3: 107ff). 

 

Man kan förstå detta ”framför”, om man tolkar det bokstavligt, som att berättaren i denna 

passus faktiskt är närvarande i rummet tillsammans med Krilon och studerar de nycklar som 

ligger inför dem båda. Berättaren skulle i så fall befinna sig inom diegesen. Enligt Genette 

handlar det då om en narrative metalepsis, vilket förklaras som ”any intrusion by the 

extradiegetic narrator […] into the diegetic universe (or by diegetic characters into a 

metadiegetic universe, etc.)” (Genette 1983: 234f). Genette använder här begreppet 

”metadiegetiskt universum”, men jag tycker att prefixet ”meta” här blir onödigt förvirrande 

eftersom det även används i en något annorlunda betydelse, exempelvis om den 

”metadiskussion” som berättaren i Krilonsviten har om berättandets problematik. Jag behåller 

därför termen extradiegetisk nivå när det handlar om den position där berättaren befinner sig. 
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   När berättaren senare beskriver svårigheterna att följa Krilons tankar pendlar berättaren 

ånyo mellan en extradiegetisk och en intradiegetisk position. 

 
Det var som om han [Krilon] lämnat den ordens grå eller brokigt flärdfulla klädnad som är 
återberättarens, den lyssnande, den iakttagande återspeglarens medel att forma honom, som om han stigit 
ut ur berättelsens rytm, seglat bort på en annan planet eller – lämnande återberättaren kvar i den avbrutna 
berättelsen – stigit ner i den personliga värld dit ingen, inte heller förtäljaren, läsarens tjänare och redskap, 
nått förut. (K3: 110) 

 

Här talar berättaren om orden som är ”den iakttagande återspeglarens medel att forma honom” 

men också om att Krilon lämnar ”återberättaren kvar i den avbrutna berättelsen” (min 

kursivering). Berättaren tycks stå med en fot utanför och en fot inne i diegesen, det är en 

balansakt mellan två världar: ”the world in which one tells, the world of which one tells” 

(Genette 1983: 236, min kursivering). Ändå framgår det klart att det handlar om en 

heterodiegetisk, allvetande berättarinstans när denne senare detaljerat kan redogöra för 

Krilons tankar och minnesbilder, något som inte ska vara möjligt för en berättare som 

befinner sig inne i diegesen. 

   Ytterligare ett exempel på Johnsons lek med de ontologiska gränserna finner läsaren i det 

allra sista stycket i romansvitens första del, Grupp Krilon: 

 
Krilon steg ut på vägen och började åter gå. Och om berättaren, den återspeglande, den lyssnande, 
framläggaren och omtolkaren stannade kvar där, på denna punkt i landskapet, hade han möjlighet att, 
kanske lättad, kanske melankoliskt stämd, se honom försvinna i den förhållandevis milda och sällsynt 
vackra kvällen (K1: 392). 

 

Här är det som om ytterligare en berättarröst trädde fram på en nivå högre än den berättare vi 

tidigare mött. Denne nye berättare spekulerar kring vad den ”lägre” berättaren – ”han” – gjort 

eller kunde ha gjort och vi ges som läsare en bild av berättaren – ”han” – som stannar kvar i 

en position ”i” landskapet medan Krilon fortsätter och slutligen försvinner ur blickfånget. 

Men man kan också läsa det hela som att det är den välkände berättaren som retoriskt 

distanserar sig från sig själv och talar om sig själv i tredje person. Det som förhindrar att detta 

blir en metalepsis är det lilla ordet om, vilket relativiserar innehållet i meningen och ger det en 

hypotetisk karaktär. Det slås inte fast att berättaren verkligen finns med i landskapet, det 

uttrycks bara som en hypotetisk möjlighet, i en berättares possible world, att han kunde ha 

varit det. På liknande sätt förhåller det sig med de tidigare exemplen där Krilons nycklar och 

dennes frånvarande sinnesstämning beskrivs. Berättarens ord behöver inte tolkas bokstavligt 

utan är mer att se som ett retoriskt förhållningssätt, något ”bildligt talat”, något dubbeltydigt 

och som ett uttryck för Eyvind Johnsons återkommande ”lek” med de ontologiska nivåerna. 
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Men vid ett tillfälle i Krilonsviten överträder berättaren den ontologiska gränsen definitivt. 

Det är när karaktären Krilon betraktar en gravyr som han köpt i Paris några år tidigare, 1937, 

och som han har hängande på väggen i sitt hem. Gravyren föreställer en kejsarkröning i Kina: 

 
Gallerierna, i två våningar, var fullsatta med kineser. Det framgick inte av bilden vad det var för sorts, 
men alla var klädda i vida huvudbonader, paraply- eller sombreroliknande hattar och gula, grönblå eller 
rödaktiga mantlar. En grupp var gul, en blå, en röd. De var färglagda i sektioner och med sträng 
regelbundenhet, som om de utgjort klara partigrupperingar. Endast i understa sektionen till höger, den 
som åskådaren, återberättaren av denna historia just nu betraktar, bilden är nämligen i hans vård, och 
som direktör Krilon med eftertanke betraktade när han stod böjd över tavlan, var vad färgläggningen 
beträffar blandad, så att den första personen man såg där var blå, den andra röd, den tredje blå igen, och 
bakom skymtade gulaktiga eller alldeles färglösa kineser, varför man leddes till tanken att det var den 
diplomatiska kåren som fått sin placering där (K2: 14, min kursivering). 

 

Krilon står således och betraktar sin gravyr, en tavla som han senare i berättelsen ger sin vän 

Emil Hovall i gåva. Därefter ska alltså gravyren ha övergått i berättarens ägo och i det 

berättarögonblick vi här tar del av betraktas gravyren enligt berättarens utsago av honom 

själv. Komplikationen med att det i samma moment i berättelsen finns två betraktare ur vars 

synvinkel något beskrivs tas upp närmare i följande avsnitt, här är det onto-logiken som är av 

intresse. Med tanke på berättarens omnipotens – att denne har förmågan att läsa de 

intradiegetiska karaktärernas tankar, följa deras drömmar, till och med kan redogöra för en 

karaktärs allra sista inre, mentala upplevelser trots att de aldrig kan ha blivit explicit uttalade 

av karaktären själv – är det en logisk omöjlighet att berättaren skulle vara i besittning av en 

gravyr eller något annat föremål som tillhör den diegetiska nivån. Ändå står det uttryckligen 

att så skulle vara fallet. Vi har att göra med en logisk orimlighet – en metalepsis. 

 

 

3.3 Berättaren och fokaliseringen 
 

Gérard Genette identifierar tre olika typer av fokalisering som Manfred Jahn koncentrerat 

presenterar så här: (1) non-focalization/zero-focalization, där en extradiegetisk, omnipotent 

berättare förmedlar intrycken, (2) internal focalization, där en intradiegetisk karaktär med 

begränsad perception och kunskap förmedlar intrycken och (3) external focalization, där det 

handlar om en rapportering av behavioristisk typ, som återger objekt, karaktärer och skeenden 

utan att förmedla egna kunskaper, ”basically reporting what would be visible to a camera” 

(Jahn 2008a: 173f). Att den första typen benämns ”non-/zero-focalization” markerar klart att 

en extradiegetisk berättare som samtidigt är ett tydligt subjekt enligt Genette inte anses kunna 
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vara fokalisator. Den här typologin kritiserades av Mieke Bal. Det hon främst sköt in sig på 

var att medan de två första kategorierna av fokalisering i Genettes schema besvarar frågan 

”vem ser”, så svarar den tredje kategorin på frågan ”vad ses”. 

 
 

It is true that, in moving from the first type to the third, the narrator’s “knowledge” diminishes, and in this 
sense the series is homogeneous. But that difference does not have to do with point of view or 
focalization. The difference between the non-focalized narrative and the internally focalized narrative lies 
in the agent “who sees”: is the agent the narrator who – omniscient – sees more than the character, or (in 
the second type) is the agent the narrator who sees “with” the character, sees as much as s/he does? 
Between the second and the third types the distinction is not of the same order. In the second type, the 
“focalized” character sees, in the third type, s/he does not see, s/he is seen. The difference this time is not 
between the “seeing” agents, but between the objects of that seeing. This confusion will undermine the 
theory of focalizations (Bal 2004: 269f). 

 
Mieke Bal ställde därefter upp en egen typologi där hon mellan ”agenten” berättaren 

(narrator) och ”agenten” karaktären (actor) sätter in ytterligare en ”agent” – fokalisatorn 

(focalizer). Hon skriver att fokalisatorn är den instans till vilken berättaren delegerar 

funktionen att se (förnimma) och Bal når då fram till följande hierarkiskt uppbyggda typologi: 

 
narrator focalizer actor,  each of whom has an activity: 
narrating focalizing acting,  the objects of which are: 
the narrated the focalized the object of the acting. 
(Bal 2004: 273) 

 
Det här schemat menar Bal bättre svarar upp mot den inom narratologin centrala 

frågeställningen vem berättar?/vem ser? Men med Bals uppdelning, och trots att hon skriver 

att en omnipotent berättare ”sees”, står det klart att även hon förvägrar berättaren möjligheten 

att själv vara fokalisator. Hennes beteckning narrator/focalizer handlar om att de två 

agenterna berättaren och fokalisatorn agerar tillsammans vid vissa tillfällen. Detta framgår när 

hon konstaterar att termen innebär ”a formulation in which they are simultaneously together 

and apart” (Bal 2004: 280) och än mer explicit ”there is a focalizer, which is not the narrator” 

(Bal 2004: 277). Hennes schematiska uppdelning framträder också tydligt när hon skriver att 

 
[e]ach agent effects the transition from one plane to another: the actor, using the acting as his or her 
material, produces the story; the focalizer, who selects the actions and chooses the angle from which to 
present them, with those actions produce the narrative; while the narrator puts the narrative into words: 
with the narrative it creates the narrative text. Theoretically, each agent addresses a receiver located on 
the same plane: the actor addresses another actor, the focalizer addresses a “spectator” – the indirect 
object of the focalizing – and the narrator addresses a hypothetical reader (Bal 2004: 273). 

 

Detta strikta åtskiljande av berättare och fokalisator tycks mig något förbryllande eftersom 

Bal samtidigt konstaterar att läsaren 
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can interpret – indeed, can pass judgement on – a character. This is because, in one way or another, the 
character is readable, or shall we say “visible”: the reader “sees” it. The reader sees it through a medium 
of an agent other than the character, an agent that sees and, seeing, causes to be seen. I will examine this 
agent, provisionally called the “focalizer” (Bal 2004: 272). 

 
Bo G Jansson (2002) menar att det är ologiskt att fokalisering skulle kunna ske från en 

position utanför diegesen. Han förenas i den åsikten med den kanske störste motståndaren till 

en berättare som också är fokalisator –  Seymour Chatman: 

 
Som påpekats av Chatman […] är denna tanke, att fokalisering kan ske från en punkt utanför diegesen, 
inkonsekvent och ologisk. Utanför diegesen, menar med all rätt Chatman, kan ingenting av diegesens 
handling direkt ses. Utanför diegesen, i extradiegesen, kan direkt skådas bara ord och/eller bilder. Endast i 
diegesen kan fokalisering förekomma. Endast i diegesen, i diegesens värld, kan diegesens värld direkt 
skådas och förnimmas. Utanför diegesens värld däremot, i extradiegesen, kan bara själva berättarakten 
direkt skådas, berättarakten och berättarens ord och/eller bilder. Berättaren, förklarar Chatman, den 
extradiegetiske berättaren, ”[…] can only report events: he does not literally ’see’ them at the moment of 
speaking them” (Jansson 2002: 48f, kursivering i original). 

 

Jansson, och Chatman, ansluter sig därmed också till Genettes term ”non-focalization/zero-

focalization”. Men om en läsare förmodas kunna mentalt ”se” det som berättas, som Bal 

menar, då borde enligt min mening också en berättare mentalt kunna ”se” det som berättas, 

allt annat vore orimligt. Distinktionen är alltså den mellan mentala konstruktioner och 

”direkt” seende. Medan intradiegetiska karaktärer kan se den diegetiska världen direkt, via 

sinnesdata, perception och kognition, är den extradiegetiske berättaren hänvisad till mentala 

konstruktioner – inre perception och kognition. Vattendelaren är således om man är villig att 

benämna även ”seendet” av mentala bilder som fokalisation eller om detta begrepp ska 

förbehållas de intradiegetiska karaktärernas direkta seende. Det är detta faktum som James 

Phelan (2001) skjuter in sig på i sin kritik av dessa narratologiska typologier: 

 
If narrators are, in effect, blind to the story world, then audiences must be too. Or, more formally, if 
narrators cannot perceive the story world, then narratees, implied readers, and flesh and blood readers, 
who get much of their access to that world through a narrator, also cannot perceive that world – or can do 
so only through a focalizing character darkly (Phelan 2001: 57). 

 
Phelan ger ett i mina ögon övertygande argument varför det är betydelsefullt att erkänna 

berättarens möjlighet att ”se” och att vara fokalisator. 

 
It matters that narrators can be focalizers because this view allows us to account more satisfactorily for 
the complex dynamics of narration, enabling us to recognize the role that narrators play in influencing 
audience’s vision of the story world and to recognize such phenomena as dual-focalization (Phelan 2001: 
63). 
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Med utgångspunkt från detta resonemang lägger Phelan fram en egen typologi med fem 

kategorier av narration/fokalisering, där den fjärde kategorin fungerar som en dual-

focalization: 

 
1. narrator’s focalization and voice […] 
2. character’s focalization and narrator’s voice […] 
3. character’s focalization and voice, as in stream of consciousness narration 
4. blends of narrator’s focalization and voice with character’s focalization and voice as in free indirect 
discourse […] 
5. narrator’s focalization and character’s voice, as when a naive narrator unwittingly takes on the voice of 
another character (Phelan 2001: 59). 

 

I Phelans andra kategori är det karaktären som ser men berättaren som med sina ord förmedlar 

synintrycken. I den fjärde kategorin smälter berättarens ord och synintryck samman (blend) 

med karaktärens ord och synintryck och blir till det som Phelan kallar dual-focalization. Men 

som det exempel som jag vill lyfta fram nedan visar finns det tillfällen då karaktärens och 

berättarens samtidiga perceptioner förmedlas uteslutande genom berättarens ord, ett fenomen 

som Phelans typologi inte täcker in och som jag skulle vilja kalla mixad fokalisering. 

   Ett exempel på denna typ av fokalisering gavs i föregående avsnitt, då både den 

extradiegetiske berättarens och den intradiegetiske karaktären Krilons betraktande av en 

gravyr förmedlades genom berättarens ord. I de stycken ur Krilonsviten som vi strax ska 

koncentrera oss på så kommer jag att utgå från att berättaren har ett seende. Vi erinrar oss att 

berättaren ger sig själv epiteten ”skådaren” och ”den skrivande betraktaren” och i citatet 

nedan talar berättaren explicit om sitt synfält: 

 
Han [Krilon] stod där avvaktande, och när han nu dök upp i berättarens, den förväntansfulla 
återskaparens synfält och därmed i läsarens, betraktarens, kanske av andra dimmor fyllda synfält, var han 
klädd i en grå sommarkostym som varken uttryckte glädje eller dämpad sorg utan fastmer ljus, lätt 
melankolisk värdighet, dock inte av det mer religiösa slaget (K2: 10, min kursivering). 

 

Det rör sig enligt min mening om berättarens mentala bilder som förmedlas till läsaren, som i 

sin tur har att skapa sina mentala bilder med utgångspunkt från berättarens beskrivningar. 

Manfred Jahn (1996)8 stöder en sådan hållning när han skriver att ”[i]f the focalization 

window is anchored in a narratorial origo, the usual reading assumption will be that the 

narrator is talking about what he or she imaginatively percieves”. Jahn menar att Chatmans 

”fundamentala” misstag är dennes antagande att ”a crucial difference exists between literal 

and nonliteral seeing” […] ”it ignores the cognitive commonplace that seeing ’is a matter of 

visual memory’” och han fortsätter: 
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As is routinely pointed out in the cognitive literature, the retinal image is never actually seen by the 
percipient; it is a stimulus that must be processed to allow seeing to take place (Jahn 1996). 

 

De kognitiva och perceptuella aspekterna kommer att tas upp till ytterligare belysning i nästa 

kapitel. 

 

 

3.4 Mixad fokalisering 
 

Det metaresonemang som förs i Krilonsviten är intressant inte minst ur ett intermedialt 

perspektiv. I romansviten ägnas diktandets möjligheter och begränsningar stor 

uppmärksamhet och jämförelser görs med andra konstformer. Främst är det diktens 

förhållande till bildkonsten som lyfts fram, men även dansens, arkitekturens och musikens 

egenskaper blir föremål för både berättarens och enskilda karaktärers reflektioner. I den första 

romanens inledning möter läsaren Johannes Krilon ute på Mälarens is. När Krilon stannar upp 

och betraktar omgivningen är det själva perceptionen som poängteras. 

 
Han [Krilon] stod där och såg rakt fram mot det fasta och höga landet bakom is och vassar och sög in 
bilden i hjärnan med sina grå, stundom grönskimrande ögon. Han betraktade i pausens stillhet den tavla, 
som inramad av skaplig dager, rymd, strandlinjer, vasskanter, vita stränder, bebyggelse och branta berg, 
bredde ut sig och i någon mån reste sig framför honom […] Han tog en överblick med ögon, som, trots att 
han var en försäljare och förmedlare av hem, inte visade tomtspekulantens baktanke och inte heller 
strategens beräkningar utan endast en viss mänsklig ständigt framströmmande nyfikenhet på livets ram 
och bricka: naturen och dess förklädnader i hus och trädgårdar, i trasiga strandlinjer och terrasser (K1: 
9f). 

 

Inom den intermediala forskningen är ikonisk projicering ett begrepp för den här typen av 

perception förmedlad i litterära verk. Begreppet definieras enligt dess upphovsman Hans 

Lund som ”verbala texter som gestaltar upplevelsen av ett begränsat synfält som vore det en 

tavla” (Lund 2002a: 184). Ett bildtänkande etableras således väldigt tidigt i romansviten, men 

det bör alltså noteras att det i exemplet ovan är berättaren som har ordet och gör kopplingarna 

till en inramad tavla, samtidigt som det är Krilon som ”sög in bilden i sin hjärna”. Jag vill 

därför här tala om en mixad fokalisering, där Krilons direkta perception av den diegetiska 

omvärlden blandas med berättarens mentala perception av samma område inom diegesen, 

båda förmedlade genom berättarens ord. 

   Strax efter denna passus övergår berättaren till en åtta sidor lång, detaljerad beskrivning av 

berättelsens centralgestalt Johannes Krilon. Kopplingen till det visuella och till bildkonsten 

görs explicit i det avsnitt där Krilons ögon och blick beskrivs: 

 52



 
De var lysande grå med en aning grönt i och inte alltför stora. Mycket stora ögon anses uttrycka (kanske 
mer i konsten än i livets verklighet – där ju emellertid konsten i högsta grad ingår) godhet eller hejdlös 
själiskhet eller ansiktsskönhet […] samtidigt var blicken vaken och uppfattande, så att man förstod att 
bilden av vad den såg så snabbt som möjligt infördes i hjärnan och bearbetades där med erfarenhetens 
syror till ny erfarenhet […] inte heller kunde man likna dem [ögonen] vid en målares, där det forskande, 
det granskande, det valör- och linjevärderande är det mest framträdande draget […] (K1: 14). 

 

Ska vi ta detta bokstavligt är det alltså snarare berättaren än Krilon själv som lägger sig nära 

bildkonstnärens sätt att betrakta och förmedla intrycken från omvärlden, vilket befäster 

påståendet att det i föregående citat handlade om en mixad fokalisering. Detta blir bekräftat 

ytterligare i nästföljande stycke, där Krilons panna skärskådas, och som även det kan leda 

tankarna till visuell konst, antingen skulptur eller porträttmåleri och där det är berättaren som 

har ordet. 

 
Ovanför [ögonen] höjde sig pannans valv, hjärnans sköld. 
   Det var en jämförelsevis slät och ganska hög och bred panna. Från näsroten steg två djupa veck uppåt. 
Längst upp närmade de sig varandra, och när Krilon rynkade pannan bildades mellan dem en upphöjning, 
en fortsatt näsrygg som slutade strax nedanför det understa av de tre mest markanta horisontalvecken. 
Hela detta parti vittnade om uppmärksamhet och iakttagelseförmåga. Det mellersta av dessa tvärveck var 
det längsta och djupaste. Vid vrede eller missnöje, då sådant präglade Krilons ansikte, uppstod en knut 
mellan ögonbrynen och strax ovanför, och de tre horisontala vecken utplånades nästan, men vid 
förvåning, äkta eller låtsad häpnad och även när mimiken visade överseende och kanske lätt ironi bildades 
två ungefär lika hudvallar – och några mindre över och under – som sträckte sig i mjuka våglinjer från 
tinning till tinning och påminde om ovanför varandra placerade mycket utdragna stora M av, typografiskt 
betraktat, grov kaliber; alltså M som man tagit i båda benen och dragit ut ända till fjädringens yttersta 
gräns, där bokstavens form i stort sett utplånats men en aning av dess karaktär ännu fanns kvar: stora M 
så som det måste bildas i hjärnan på en förlist sjöman som i drunkningsögonblicket, medan ögonen ännu 
är i jämnhöjd med vågorna, uppfattar M:et i ordet Moder – förtonande i vågorna nära stranden men ännu 
delvis kvar som begrepp (K1: 15f). 

 

Det finns i textavsnittet flera markörer som kan kopplas till visualitet – ”iakttagelseförmåga”, 

”typografiskt betraktat” (där det visuella och det verbala förenas), nämnandet av sjömannens 

ögon – men också den starka betoningen av de diagonala och horisontala vecken, där de 

senare bildar mjuka våglinjer, förstärker intrycket av en målande konstnärs eller en skulptörs 

sätt att betrakta den som ska avporträtteras. Det var ju precis detta som berättaren i det 

föregående citatet angav vara utmärkande för en konstnär som verkar inom visuellt baserade 

konstarter som måleri och skulptur. Förhållandet mellan text och bild är av speciellt intresse i 

denna och det kan därför vara givande att följa det resonemang som förs i texten om om 

denna problematik. 

 

Det intermediala perspektiv som har tagits upp här kan bland annat kopplas till den debatt om 

”systerarterna”, konst och litteratur, som pågått sedan antiken och Horatius berömda fras ”ut 
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pictura poesis” – såsom bilden, poesin. 1766 gick G. E. Lessing till angrepp mot denna tanke 

och betonade att de båda konstformerna hade skilda egenskaper. Dikten var av temporal art 

och ägnades därför bäst åt handlingar i tidsföljd medan måleriet var spatialt till sin natur och 

borde inriktas på kroppar i rummet (Lessing 1984: 78). Man kan, med Wendy Steiner, notera 

att en förutsättning för Lessings resonemang är att konstnären, både målaren och diktaren, 

eftersträvar mimesis, alltså ett återgivande eller imiterande av det verkliga (Steiner 1993: 

140). Om Eyvind Johnson hade varit helt överens med Lessing så hade berättaren i 

Krilonsviten knappast kunnat avbryta berättelsens händelser med den typ av beskrivningar 

som här getts exempel på. Men nog kan det tyckas som om berättaren ibland, i sina 

återkommande jämförelser med och diskussioner kring måleriet, brottas med just den 

problematik som Lessing tar upp. Den slutliga uppgörelsen mellan Krilongruppen och Staph 

och hans anhang blir dramatisk och efter ett regelrätt slagsmål i de källarlokaler där Staph 

håller till kommer några ur Krilongruppen ut på Klarabergsgatan där det råder förvirring: 

 
Vad som hände just då är lättare att måla än att beskriva; det vill säga: det är lätt att beskriva yvigt, 
svårigheten är att tränga in det i en mindre tidsram. En målare kan omedelbart ge perspektiv, skuggor och 
horisonter, där figurerna står stilla och låter sig betraktas, men en berättare måste ha dem springande om 
varandra, så det är inte så lätt (K3: 460f). 

 

Men det är inte bara berättaren som funderar kring svårigheterna att ge litterära skildringar av 

händelser. I ett avsnitt diskuterar Johannes Krilon med sin vän Odenarp om utrotningen av 

polska och litauiska judar. Krilon menar att det är svårt att ta till sig och på djupet förstå en 

rapport om att 170 000 av 220 000 judar dödats i Litauen. ”Av hela den väldiga, ohyggliga 

verklighetsmassan blir det bara kvar fragment, siffror, data, namn på tyska bödlar och på 

orter”, säger han. Odenarp undrar vad en diktare skulle kunna göra och Krilon svarar med att 

hänvisa till bilder: 

 
Om en mänska som försöker återuppleva sådant i sin själ kan rycka ut en enda levande bild ur denna 
bödelsverklighets slutna block av lidande – då träder hela verkligheten fram för hans ögon, sade Krilon. 
Han kan se det, han kan återge det, meddela det i en bild, i ord som väcker en bild inom oss. Genom att 
förvandla, omdikta, förtäta verkligheten kan han föra sanningen om den vidare. Andra, som har stannat 
inför siffrornas blodångande fasa utan att fatta, utan att orka tro att sådant har hänt inte så många mil från 
Sverige kan genom denna diktens, denna omdiktningens förmedling få veta h u r  d e t  e g e n t l i g e n   
v a r. Och det är detta – hur det egentligen gick till – som han måste sträva efter att kunna berätta (K3: 
375). 
 

Man kan notera hur nära detta svar ligger berättarens ord som citerades i detta kapitels 

inledning om att återberättarens ”roll är att återberätta, kanske inte alldeles precis som han ser 

det, men så att det han ser kan nå andra som bilder av det verkliga eller det troliga”. 
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Släktskapet mellan dikten och bildkonsten betonas. Det gäller att genom orden förmedla 

diktarens bild till en bild som läsaren också kan se. För att nå dit måste man förvandla, 

omdikta och förtäta. Först då, tycks Krilon mena, kan dikten återge något av det verkliga, bli 

mimetisk: ”Diktaren flyr. Eftersom han är diktare så diktar han sig fram – eller tillbaka, om du 

så vill – till verkligheten med vad den innehåller […] verkligheten är vår luft. Och diktarens 

verk vissnar utan verklighetens syre” (K3: 375f). 

   I ett av de exempel som gavs ovan menade jag att det i berättarens ord fanns en mixad 

fokalisering där berättarens och karaktärens synförnimmelser smälte samman. Men det finns 

som nämnts också tillfällen då fokaliseringen mera direkt bör tillskrivas någon av 

karaktärerna inom diegesen, även om de fortfarande förmedlas till läsaren genom berättarens 

ord. Det bör också betonas att fokalisering inte enbart gäller vem som ser, utan helst bör 

uttryckas som en fråga om vem som förnimmer. I det exempel som ges i inledningen av nästa 

avsnitt handlar det i mycket om hörselförnimmelser, men också om visuella och taktila 

förnimmelser hos en karaktär. 

   För att avrunda detta avsnitt om berättaren och fokalisering kan vi konstatera att berättarens 

beskrivningar av de spatiala förhållandena i diegesen självklart är av stor betydelse för hur 

läsaren ska uppleva berättelsens värld, berättaren befinner sig i den högsta diegetiska nivån 

och tillmäts därmed, oftast, också högst auktoritet. Om berättaren bedöms som pålitlig är 

dennes utsagor om den framberättade världen att betrakta som sanningar. 

   Att begreppet fokalisering har betydelse även i teorierna kring possible worlds visar David 

Hermans (2002) summering av vad han kallar ”the older categories” och som han presenterar 

i en skala med fallande auktoritet. Herman nämner i inledningen ”authorial narrative 

situation”, en term som hämtats från den tyske narratologen Franz Stanzel.9 Han skiljer också 

på fixed, variable och multiple intern fokalisering. I ”fixed” fokalisering får läsaren tillgång 

till en enskild karaktärs förnimmelser, vid ”variable” fokalisering får läsaren tillgång till flera 

karaktärers förnimmelser av olika skeenden och vid "multiple" fokalisering presenteras 

samma skeenden av ett flertal karaktärer. 

 
The upper boundary of the scale is marked by the authorial narrative situation, involving omniscience or, 
in Genette’s terms, zero focalization. The analogue of what Rimmon-Kenan (1983) calls external 
focalization, zero focalization is just a name for an epistemic stance in which a focalizor has absolute 
faith in the veracity, the actualness or actualizability, of the states of affairs detailed in the narrative. This 
boundary corresponds with maximal certainty in narration, an epistemic stance encoding congruence 
between the expressed world and the reference world subtending the narrative. Species of internal 
focalization might be plotted lower down the scale, with fixed focalization describable as a belief context 
anchored in a particular possible world (that is, a particular mental model of the real), variable 
focalization as the alternation or conjoining of such belief contexts, and multiple focalization as the 
embedding or at least layering of belief contexts. In general, now only partly congruent with the reference 
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world, the expressed world when focalized internally features different modes and degrees of doubt, 
which figures even more prominently in that elliptical focalizing that Genette (versus Bal and Rimmon-
Kenan) called external (Herman 2002: 326 ). 

 

Även om karaktärerna befinner sig i en lägre position än berättaren, både vad gäller diegetisk 

nivå och vad gäller allmän tillförlitlighet i utsagorna om textens verkliga värld, så ger dessa 

stora mängder information ur sina respektive subjektiva perspektiv. Och med karaktärernas 

perspektiv som utgångspunkt förflyttas läsaren ännu ett steg närmare textens värld, så som 

den upplevs av dem som befolkar den. 

 

 

3.5 Intradiegetisk fokalisering 
 

Han [Jonas Frid] vaknade och lyssnade. Han hörde ljud från Sveas rum och tänkte att han skrikit, som när 
han drömt liknande saker någon gång förut. Då skulle hon kanske komma in och fråga vad det var, eller 
smyga fram till hans dörr och stå där och lyssna. Om han andades lugnt skulle hon tro att han sov djupt 
och smyga sig tillbaka. Han hörde hur hon steg upp och hur hennes fötter trevade efter tofflorna; det 
frasade när hon tog på sig morgonrocken. Sedan var det tyst. Han kanske inte hade skrikit. Hjärtat 
dunkade med jämna slag, det var friskt, han hade låtit undersöka det. Den lilla väckarklockan tickade på 
nattduksbordet. Den var ställd på väckning, sju, men han brukade vakna ändå. De självlysande siffrorna 
såg ut som om de hängde i mörkret, visarna gick ut som svaga strålar från centrum och formade ett 
bredbent V. Klockan var 25 i 3, han hade sovit högst en halvtimme. 
   Hon tassade över golvet, tyst, men han hörde varje särskilt steg som om det rört vid honom, och det 
försiktiga fraset av nattrocken. Hon stod vid hans dörr och lyssnade. Han andades djupt och regelbundet 
för att hon skulle tro att han sov och inte vara orolig. Den utströmmande luften från näsan strök över 
hakan, luften sögs in igen och pressade åter ut med beslutsamhet: det måste låta som suckar. En serie 
suckar, så var sömnen, den djupt sovande mannens sömn. Så hörde han hur hon avlägsnade sig från 
dörren – inte så tydligt, men han visste plötsligt att hon inte stod där längre. Strax efter knäppte det i låset 
till dörren mot hallen. Låsvredet trycktes ner, dörren fördes sakta upp, men stängdes inte. Hon stod där 
ute. Det tydliga medvetandet om att hennes dörr till hallen nu var öppen verkade som ett drag någonstans 
ifrån, och var det också, och framkallade den väntans oro som finns i hjärnan på en man som ligger stilla 
med slutna ögon och väntar att en dörr någonstans ska stängas. En ström av väntan eller av luft som ska 
hindra honom att somna innan dörren åter är stängd; ett dörrstängningsviljans vakande och uthålliga liv. 
   Hon var borta, flera meter från den halvöppna dörren. Han var medveten om att hon gick nedför 
trappan. Hon måste ha nått dess fot, men ingen strömbrytare knäppte till, hon gick i mörkret. 
   Han lyfte huvudet från kudden och höll det så i en obekväm, muskelspännande ställning som kändes i 
halsen och mellangärdet. Han förnam att dörren till vardagsrummet mycket sakta öppnades men inte 
stängdes. Inte heller där tände hon ljus. Ena skjutdörren till matsalen drogs undan på sina rullar, han 
uppfattade mullret tydligt. Han hörde inte dörren till serveringsrummet öppnas men visste om det, så som 
man vet om en förändring i luften. Det stora huset susade i hans öron. Urtavlans V blev bredare. Ticket 
hördes starkare. Han reste sig på armbågen (K1: 99f). 

 

Jonas Frid vaknar av ett ljud i natten och börjar lyssna intensivt. Genom hans perception kan 

vi som läsare följa hur hans hustru smyger utanför sovrumsdörren och vidare nerför trappan 

till bottenvåningen där hon beger sig till betjänten Cedins rum för en akt av otrohet. Att det 

här handlar om en intern fokalisering, blir tydligt eftersom ”han” i meningar som till exempel 

”[h]an hörde hur hon steg upp och hur hennes fötter trevade efter tofflorna” utan svårighet kan 
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bytas ut mot ett hörande ”jag”, vilket bland andra Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson 

anger som en markör för intern fokalisering. 

 
I vissa texter kan det vara svårt att avgöra om fokaliseringen är extern eller intern. Rör det sig om en text 
berättad i tredje person kan man avgöra det genom att försöka skriva om den till första person. Det går 
utmärkt när det gäller intern fokalisering […] medan en rad logiska oegentligheter uppstår om man 
försöker utföra samma operation på externt fokaliserade texter (Holmberg & Ohlsson 1999: 85) 

 

Det är alltså genom Frids fokalisering som upplevelsen skildras. Han hör ljud från hustruns 

sovrum och han kan förnimma hur hon tar på sig tofflor och morgonrock. Klockan bredvid 

sängen tickar och lyser i mörkret. Han hör hennes steg och fraset av morgonrocken och han 

tänker sig henne stå på andra sidan dörren och lyssna för att hon i sin tur ska höra om han 

sover eller är vaken. De lyssnar samtidigt på varandra. Sedan kan läsaren, via Frids 

perception, följa hustruns väg från sitt rum ut i hallen. Hon stänger inte dörren och han känner 

ett litet vinddrag, efter en stund fortsätter hon nerför trappan. Han lyssnar intensivt och 

noterar att hon inte tänder. Han kan följa henne steg för steg i huset när hon fortsätter genom 

vardagsrummet, matsalen och serveringsrummet. Han inser att hon är på väg mot Cedins rum. 

   I beskrivningen utnyttjas flera typer av förnimmelser – hörsel, känsel (andning, hjärtslag, 

vinddraget mot huden, den obekväma ställningen som känns i hals och mellangärde), syn 

(väckarklockans lysande siffror och visare) – och textavsnittet förmedlar en stark spatial 

upplevelse till läsaren, där vi, liksom Frid, inom oss får en känsla för husets struktur och 

hustruns rörelser genom denna struktur. 

   Perspektiviska förhållandena som förmedlas antingen genom berättarens direkta 

beskrivningar eller genom någon karaktärs upplevelse av rummet är ett allmänt fenomen i 

litteraturen. David Herman har förmodligen rätt när han pekar på det faktum att det inte finns 

någon icke-perspektivisk litteratur, det handlar bara om gradskillnader. 

 
[…] in exploring the perspectival dimension of narrative, narrative theorists are dealing not with binary 
but with scalar phenomena. There is no such thing as an aperspectival or nonprojective story, but rather 
ways of presenting a narrative in which the exigencies of perspective taking are more or less accentuated 
[…] it is important to emphasize that stories not only facilitate but also formally encode ways of seeing. 
The concept of focalization points up this modeling capacity of narrative. Thus, to say that an event or 
object or participant is focalized in a certain manner is to say that it is perspectivally indexed, structured 
so that it has to be interpreted as refracted through a specific viewpoint and anchored in a particular set of 
contextual coordinates (Herman 2002: 302f). 

 

Även om termen perspektiv har en vidare betydelse än enbart fokalisering i Hermans 

resonemang, och snarare syftar till point of view, som också kan innefatta subjektets hållning i 
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exempelvis frågor av ideologisk karaktär, så knyter han själv perspektivskiften hårt till 

spatialiteten i en berättelse: 

 
Situating participants and objects in an unfolding pattern of spatial relationships, stories exploit mental 
models based on a distinction between topological and projective locations. To put this last point more 
strongly: narrative is one of the principal means of building and communicating projective locations, such 
locations being indexed to a particular perspective vis-à-vis the storyworld. Spatialization in narrative is 
thus inextricably interlinked with the problem of perspective (Herman 2002: 301). 

 

Samtidigt som spatialitet och utnyttjande av skiftande perspektiv är ett allmänt fenomen i 

litteraturen vill jag hävda att det är ett utmärkande drag i Eyvind Johnsons författarskap som 

han odlar med större frenesi än de flesta andra författare. Det finns ingen möjlighet att här 

analysera detta fenomen på något heltäckande sätt, inte ens begränsat till det som 

framkommer i Krilonsviten. Istället får de följande exemplen vara tillfyllest för att 

åskådliggöra vad jag åsyftar i stort och det första av dem visar ett återkommande inslag hos 

Johnson – vandringen: 

 
Hovall hade inget egentligt mål utan endast en obestämd lust att gå någonstans, röra sig framåt, titta på 
något, båtar eller mänskor, och så fort han kommit ut på Götgatan började han vandra neråt Slussen. 
   Mitt i kvällsbullret av tunga bussar, stånkande gengasbilar och skramlande cyklar och tramp av fötter, 
som skyndade på efter midsommarlugnet, gick han och lyssnade efter den inre rösten som han visste snart 
skulle börja viska och ge honom råd. I hörnet av Götgatan och Hornsgatan stannade han och lyfte ansiktet 
mot den ljusa himlen för att se om det fanns något vidare med sommarstjärnor. Han såg några bleka, och 
kände en flyktig tillfredsställelse men stannade inte för att försöka ta ut stjärnbildernas konturer. När han 
sänkte blicken mot jorden igen hakade den fast vid Katarinahissens trappstegsvinkel. Folk vandrade uppe 
på bron, och i restaurangen som hängde under lyste fönstren. Det kunde vara ganska behagligt att sitta 
någonstans för sig själv och tänka igenom saker. Men han var ståndaktig. Blicken lossnade, svepte över 
Slussplan, över vattnet, där en Djurgårdsfärja gick ut, och vände åter mot Gamla stans slutna, 
hemlighetsfulla massa.  
   En buss svängde tungt upp förbi honom, och bakom det stora gengasaggregatet följde en droskbil. 
Hovall kände ögonblickligen igen mannen i baksätet. Ansiktet var jagat, det fanns brådska i det, en man 
på flykt, på återtåg. Hovall lyfte ofrivilligt handen mot hatten men kom i samma sekund ihåg att de var 
fiender. Mannen såg honom förresten inte, och nu passerade bilen bussen och försvann uppåt 
Götgatsbacken (K2: 268f). 
 

Eyvind Johnson använde sig ofta av kartor när han arbetade med sina romaner. Han gjorde 

också gärna besök på plats med karta och kamera om det var en för honom tidigare okänd 

miljö han skulle skildra. När han bodde i Paris bad han en kamrat i Sverige att skicka honom 

en karta över Stockholm, vilket kom till pass då han beskrev karaktärernas rörelser i den 

svenska huvudstaden i romanen Kommentar till ett stjärnfall.10 Det visar hur noggrann han 

kunde vara i fråga om geografiska och rumsliga detaljer. Men när det gällde Stockholm var 

kartorna egentligen överflödiga, åtminstone under kriget då han bodde i staden. Och i sin 

ungdom hade han vandrat omkring på gatorna många nätter utan någonstans att ta vägen. Ett 

fenomen som brukar kallas ”brandvakt” och som skildrats av flera författare. Birgit 
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Munkhammar (1999) har skrivit om Eyvind Johnsons litterära ”stadsvandringar” och tar bland 

annat upp Hovalls promenad från vilken citatet ovan är hämtad. Hon skriver där att det i 

Krilonsviten är just Hovall som får stå för ”brandvakts- och hungervandringarna”. Förutom att 

vara rena miljöskildringar, som ger läsaren en rumslig upplevelse och en uppfattning om det 

dåtida Stockholm, tillmäter Munkhammar dessa promenader stor betydelse: 

 
Hovalls promenader är […] centrala byggstenar i romanernas struktur. Med de visioner som avslutar varje 
vandring anges delarnas karaktär av Inferno, Skärselden respektive Paradiset i romantrilogins parallell 
med Dantes Divina Commedia (Munkhammar 1999: 73). 

 

Rörelser i olika typer av rum utgör en basal del av många litterära berättelser. Detta har 

uppmärksammats i allt högre grad inom narratologin och David Herman (2002) pekar på 

några av de begrepp som narratologer jobbar med när det rör denna typ av frågor. Ett 

begreppspar av stor betydelse är located object (figure) och reference object (ground). 

Kognitiv och perceptuell uppdelning i figur och bakgrund är, enligt Herman, grundläggande 

för våra möjligheter att göra vår omvärld begriplig och möjlig att leva i. Denna förmåga är 

samtidigt lika grundläggande i olika typer av narration: ”It would be impossible, arguably, to 

build or reconstruct a storyworld without an articulation of the perceptual field into focused-

upon participants, objects, and places and a background against which those focused-upon 

entities stand out” (Herman 2002: 275). Utifrån detta begreppspar har forskare utvecklat en 

typologi som ytterligare granskar vår upplevelse av rumslighet. 

 
Building on the distinction between figure and ground, Barbara Landau and Ray Jackendoff  […] have 
redescribed places as regions occupied by landmarks or reference objects, and paths as the routes one 
travels to get from place to place […]. The notion of paths is an especially important one in narrative 
domains, since paths imply motion from one place to another and thus dynamic or emergent spatial 
properties of the sort characteristic of narratives (Herman 2002: 277f). 

 

Ytterligare ett begreppspar som tydliggör spatiala relationer inom en berättelsevärld är 

topological locations och projective locations som vi stötte på i ett citat ovan. Termen 

topological avser ett objekt som förblir oförändrat oavsett perspektiv och rörelse medan 

projective locations avser sådana objekt där det fokaliserande subjektet gör olika tolkningar 

beroende på det sätt som de betraktas: ”What counts as the inside of a cube is invariant and 

thus a topological location; but what counts as in front of a tree is a projective location, 

varying with one's angle of vision” (Herman 2002: 280, kursivering i original). 

   I citatet ovan från Hovalls promenad är det stadsdelen Södermalm som kan sägas vara 

regionen, fast Hovall rör sig sedan över stora delar av Stockholm och i sin helhet har 
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vandringen alltså så gott som hela innerstaden som region. I textavsnittet nämns Slussen och 

Katarinahissen som speciella landmärken. I senare avsnitt nämns särskilt Slottet, 

Nationalmuseum och Gustaf III-statyn på Skeppsbron samt Riksdagshuset. Med hjälp av 

dessa landmärken kan vi som läsare också ganska exakt sluta oss till vilken väg (path) Hovall 

väljer på sin vandring. 

   Dessa landmärken påverkas inte i någon större utsträckning beroende på betraktarens 

sinnesstämning, åtminstone inte alls i samma grad som sker i nästa exempel. Här har Hovall 

kommit till den välkända krogen Den Gyldene Freden i Gamla stan och kan inte låta bli att 

kliva in. 

 
Hovall steg in, hängde av sig den tunga pälsen i garderoben, gnuggade händerna och tog en rundblick. 
Den övre lokalen var orolig, med folk som kom och gick, och han tyckte att ljuset var för starkt. Han 
krökte sig i lämplig båge och klev ner för källartrappan. I första källarsalen var också trångt, men i 
nedersta, under det långa, vackra valvet satt bara en enda person längst in på högra sidan. Hovall slog sig 
ner i innersta hörnet vid den välvda väggen, som tvingade hans långa rygg att huka något, och kom att 
sitta mittemot den andra gästen. När han långt efteråt i minnet försökte erinra sig denna kväll hade han 
intrycket att valvet slutit sig kring honom och att han i flerdubbel mening plötsligt, utan att genast riktigt 
veta det, befann sig i underjorden (K1: 203). 
 

Den ganska långe Emil Hovall tvingas kröka på ryggen när han kliver nerför trappan till 

krogens understa källarvalv. På sin plats där nere tvingas han också sitta i en något hukad 

ställning vid den välvda väggen. Dessa noteringar av kinestetisk art ger också läsaren en 

känsla av att rummet sluter sig kring Hovall. De spatiala markeringarna om ett nedstigande till 

ett trångt utrymme under jord ger en hotfull stämning. Generellt sett markerar en rörelse neråt 

oftast en negativ utveckling. När vi sörjer eller är deppiga brukar vi säga att vi är ”nere” eller 

”nedstämda” medan vi är ”uppåt” eller ”på topp” när vi är glada och känner oss 

framgångsrika (detta tas upp grundligare i nästa kapitel). Än tydligare blir denna vertikala 

axel i den kristna läran, där helvetet ligger i underjorden medan Guds himmelrike befinner sig 

långt uppe i det blå. I Krilonsviten spelar denna vertikala axel en viktig roll. 

   Medan Hovall och Krilon gärna låter blickar och tankar söka sig uppåt, mot stjärnhimlen, är 

det i underjorden, i källarplanet, som Staph och hans kumpan Jekau huserar. Precis som en av 

karaktärerna iden tidigare romanen Nattövning konstaterar angående nazister: ”källare tycks 

vara deras mest omhuldade lokaler”. (Johnson 1989: 128)  

   På det horisontala planet finns en kamp om att erövra vad som kan sägas utgöra berättelsens 

spatiala centrum, Krilons kontor och Hovalls verkstad i centrala Stockholm. Staph lägger 

under sig en allt större andel av bygg- och mäklarmarknaden och tar efterhand rent fysiskt 

över Hovalls verkstad och utför attentat mot Krilons kontor. Medlemmarna i Krilongruppen 
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skingras, de tvingas söka sig ut i periferin. I slutstriden lyckas de återta centrum och 

oskadliggöra Staph (numera utan Jekau eftersom förbundet dem emellan är brutet, precis som 

den tysk-sovjetiska pakten bröts under andra världskriget). Vi kan här tala om centrifugala 

och centripetala rörelser i berättelsen. I David K Danows Models of Narrative: Theory and 

Practice (1997) tas ett annat begreppspar upp som jag menar att man kan liera med 

berättelsens centrifugala och centripetala rörelser. Danows talar om convergence och 

divergence och i ett avsnitt om Bulgakovs Mästaren och Margarita anger han dess innebörder 

i ett koncentrat: 

 
In addition, a primary organizational feature of the work may be revealed in still another opposition 
derived from the novel’s spatial model: the principle of divergence as opposed to that of convergence, 
where the former operates to move the novel away from its intended end, while the latter seeks to resolve 
the novel’s disparate narrative elements in the direction of a formal conclusion (if not a final resolution). 
(Danow 1997: 83) 

 

Kampen om centrum åstadkommer en spatial struktur i berättelsen om Krilon och hans grupp 

i deras kamp med Staph och hans anhang. När gruppen tvingas fly bort från centrum försvåras 

en upplösning av historien och det är först när de återtagit kontrollen över detta centrum som 

berättelsen når sin konklusion. 

   De riktningar/plan som här tagits upp, vertikala och horisontala, är de mest grundläggande i 

människans spatiala upplevelse av omgivningen och världen. Rudolf Arnheim konstaterar 

först själv att ”[t]he vertical acts as the axis and frame of reference for all other directions” 

(Arnheim 1984: 32) och hänvisar sedan i sin tur till Christian Norberg-Schultz (1971) som 

menar att ”the horizontal directions represent mans concrete world of action […] The simplest 

model of man’s existential space is, therefore, a horizontal plane pierced by a vertical axis”. 

(Arnheim 1984: 35) Som redan konstaterats har dessa spatiala storheter en central funktion i 

Krilonsvitens struktur. Det visar sig också mycket riktigt att Hovalls besök i Den Gyldene 

Fredens källarlokaler fortsätter ännu längre ner, precis som Birgit Munkhammar noterade, till 

ett helvetiskt möte med en svavelosande Jekau/Staph (det sker ett personlighetsbyte i 

underjorden) som bär drag av Djävulen. 
 

Vi kan komma härifrån bakvägen [säger Jekau]. 
   Han visade på en liten dörr i stenmuren borta vid uppgången; Hovall hade inte observerat den förut och 
tittade nu uppmärksamt på dörren; den föreföll att vara av järn. 
  – Det verkar ju som om den där ledde neråt i stället för ut, sade han. Men han märkte genast att han hade 
sagt något som kunde förefalla oartigt: Jag betvivlar naturligtvis inte era ord, att den leder ut, ni får inte 
missförstå mig, men vid hastig, kanske alltför ytlig besiktning, som inte kan kallas granskning utan 
snarare ett förstahandsintryck, så tycktes mig att den där dörren måste leda neråt, vara ett slags smal 
fortsättning på den serie dörrar eller dörröppningar man måste passera för att nå hit där vi nu sitter; en 
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fördjupning eller en möjlighet till ytterligare fördjupning av neråtriktningen; men jag kan också, med en 
lätt viljeakt, föreställa mig att den leder upp och ut. 
   –  Den leder ner, åtminstone till i början, sade herr Jekau. Den leder ner till mitt privata, till min 
privatbostad, men står också i förbindelse med mitt kontor och man kan, som ni förstår, lätt komma opp 
på gatan den vägen. Så ni hade inte orätt. Ni har en egendomligt skarp iakttagelseförmåga (K1: 210f). 
 

Som en motpol till Hovalls Orfiska besök i underjorden finner vi i svitens slutskede hans 

besök i himlen. Precis som när det gäller det djävulska mötet med Jekau/Staph grumlas de 

onto-logiska gränserna av att vi som läsare inte exakt kan avgöra i vilket mentalt skick Hovall 

befinner sig. I krogkällaren förtär han alkoholhaltiga drycker och mötet i underjorden, med 

dess personlighetsbyte mellan Jekau och Staph, kan därför förklaras som en omtöcknad 

persons dröm eller hallucination. Himlafärden kommer efter det att Hovall blivit nedslagen i 

inledningen av slutstriden och ligger medvetslös på golvet i en källare i huset där Krilon har 

sitt kontor och där Staph har inrättat en central för sin underjordiska verksamhet. Hovall 

vaknar aldrig mera till medvetande utan avlider, men den omnipotente berättaren kan ändå 

förmedla denna mentala resa till himlen, ur Hovalls perspektiv. Vi kan här notera att Hovall 

varit möbelsnickare med arkitektdrömmar under sin levnad. Hans förkärlek för gustavianska 

möbler och vita slott har framgått under berättelsen. Vi kan alltså konstatera att arkitektur 

spelar en viktig roll i berättelsens spatiala uppbyggnad. Ett annat exempel på detta är det 

besök på Stockholmsutställningen som noterades i ett tidigare avsnitt. Det förekommer också 

i romanerna en diskussion om funkisen, vars stora genombrott i Sverige kom just under 

utställningen 1930, och Hovall har ofta kommentarer om olika byggnader i Stockholm. 

Hovalls intryck under sin himmelsfärd får representera också detta inslag i romansviten. 

 
Någon rörde vid hans arm och ruskade honom. Han lyftes upp och kände att han satt med ryggen mot 
väggen. Det gjorde förfärligt ont i huvudet. När han kunde öppna ögonen såg han Johannes Johannessons 
vördnadsbjudande gestalt böja sig ner. 
   – Stig upp, broder Hovall, låtom oss vandra vidare (K3: 444). 
 

De två beger sig sedan genom en lång underjordisk gång som för dem under Stockholms 

ström in i Riksdagshuset och de går vidare upp på dess tak där de tar på sig vingförsedda 

dräkter. 
 

De svävade uppåt, och det var lätt att flyga och inte så tröttande som man kunnat tro. Hovall kände sig i 
utmärkt form, fast en smula hungrig. Stockholm försvann rätt snart och utsikten vidgades. Överallt låg 
ljusa punkter som var städer och kommunalsamhällen, och härifrån liknade det hela en uppochnervänd 
stjärnhimmel. Sverige var tydligt konturerat, men Europa i övrigt låg annars i ganska tjockt mörker, om 
man undantar en fläck som sannolikt var Schweiz. Snart såg Hovall, medan han i avsevärd fart men ändå 
utan nervös brådska och med långa, jämna och inte alls ansträngande vingslag flög uppåt bredvid 
Johannesson, jordklotets rundning framträda. Efter ungefär en kvart hade de solen i sikte och for fram i 
klart ljus. Strax efter försvann jorden och de var ute i en blå rymd och såg stora mörker med lysande 
stjärnhopar som jagade mot väster (K3: 454). 
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Efter en stunds flygande i etern kommer de fram till sin slutdestination, en slottsliknande 

byggnad i vitt som i vissa delar av sin konstruktion påminner om Kronantornet i Helsingborg. 

Därinne möter Hovall ”Chefen”, en gudaliknande gestalt som bär vissa drag av Johannes 

Krilon. Hovall noterar med yrkesmannens kunnighet slottsinteriörens stil och epok. 
 

Framför Hovall visade sig nu en hög, alldeles vit mur, som sträckte sig långt åt båda sidor, och mitt i den 
fanns en öppen port, genom vilken klart solljus strömmade fram. Långt bakom muren stack vita torn och 
tinnar upp i en – som Hovall tyckte – kronanliknande arkitektur, men av milt behag. 
[…] 
Hela slottet var av marmor, i en, som Hovall tyckte, något för utsmyckad och krusidulligt överlastad stil, i 
tre våningar med sammanbyggda tvåvåningsflyglar; men vissa vackra detaljer kunde påminna om Simon 
och Jean de la Vallée. Han kunde i hastigheten inte få någon klarare överblick. Men han kunde inte 
undvika att tycka att det var alltför rikt och växlande utsmyckat, och det var ingen kritik, han hade 
egentligen inget emot det, det var ett konstaterande. Linjerna var inte helt rena, men mjuka och behagliga. 
   Johannesson gick före honom uppför trappan, porten öppnades av långvingade, vitklädda betjänter, och 
de kom in i en stor vestibul. Ena betjänten gjorde en gest åt höger, och Hovall följde Johannesson in i ett 
litet vitt gästrum med spegelskåp, ett par stolar, skrivbord i gustaviansk stil, en liten bokhylla med några 
böcker och ett tvättställ med varmt och kallt, rinnande vatten. 
[…] 
Betjänten öppnade och de trädde in. Det var ett stort rum, närmast i rokokostil, men med ett tungt 
barockskåp på ena långväggen mellan de höga, franska fönstren, ett stort, runt bord i ett hörn och en stor, 
grön kakelugn på andra långväggen, en mariebergare eller möjligen en karlskronaugn, eller kanske något 
franskt, gissade Hovall. Mellan fönstren stod smala bord med blomkrukor på. 
   Chefen hade tydligen stått vid ett fönster och tittat ut och tänkt. Nu vände han sig och kom emot dem. 
[…] 
   – Välkommen, fabrikör Hovall, sade han med låg men ändå klart ljudande röst, och välkommen hem, 
Johannes Johannesson. 
   Hovall bugade sig djupt och tog hans framsträckta hand, som var varm och fast och ingav stort 
förtroende. (K3: 262-465) 

 

Detta möte mellan Hovall och ”Chefen” samt Hovalls tidigare besök i underjorden utgör det 

som Birgit Munkhammar beskriver som besöken i Himlen och Helvetet med alludering till 

Dantes Divina Commedia. I båda fallen rör det sig om avsnitt som har så stark utgångspunkt i 

en karaktärs inre upplevelser, att det kan kallas en hypodiegetisk/hypofokaliserad nivå i 

berättelsen. I båda fallen är Hovall dessutom, fast av skilda anledningar, groggy. Även 

besöket i Skärselden, när Hovall som vi ska se träffar kejsaren av Kina i ett museum i 

Hagaparken, är en upplevelse gjord under inflytande av alkoholhaltiga drycker, vilket grumlar 

den ontologiska gränsen och gör att logiken kan upprätthållas i berättelsen. Hagabesöket 

tillhör även det den hyponivå som kommer att tas upp närmare i nästa avsnitt. Då kan vi 

dessutom följa den intermedialt intressanta företeelsen att Eyvind Johnson i romansviten låter 

den gravyr som berörts tidigare utvecklas från att vara en ekfras, alltså en beskrivning i text av 

ett visuellt konstverk, till att ”få liv” och utgöra platsen för en ”drömscen”. Innan vi går över 

till den hypodiegetiska nivån kan det därför vara av intresse att säga något ytterligare om hur 

 63



Eyvind Johnson i Krilonsviten utnyttjar spatialitet på helt skilda sätt i beskrivningar och 

uttolkningar av konstarter som inte baseras på det skrivna eller talade ordet. 

   Det första exemplet gäller dans. Läkaren Per Segel befinner sig på Operan där han ser sin 

livsföljeslagare Ann Band Farlane dansa. Hon har tilltagande problem med hälsan och avlider 

senare i romanen. När hon nu uppträder på Operan funderar Segel över att hennes stora 

framträdanden är över men att 

 
ännu fanns hon kvar, där nere, svävande, levande. Det hon dansat fanns kvar hos henne och hade präglat 
musklerna och själen; kvar fanns lusten att glida, sväva, det lilla brottet mot de inlärda reglerna, det som 
kan vara konst, som kan vara Konsten, kvar fanns hon i detta han inte längre såg på men som han kunde 
se inom sig om han ville, men han ville inte. Han var oemottaglig denna stund och musiken var tom nu 
när han hade ögonen slutna. 
[…] 
Han kom ihåg linjen som bildades av hennes mjukt levande högra hand, armen, skulderbladet, den lätta 
mantiljen, den dyningsrundade höften, låret med dess eggelse, högra benet, det bakom framskymtande, 
om en sekund försvunna, halvt dolda vänstra underbenet, hälens utbuktning, fotsulans spända båge – 
osynliga, spända bågsträngar såg man överallt i hennes dans – vänstra foten, som en stark, bärande konisk 
pelare, och den högra foten framåt-utåtvänd, tåspetsarnas vita, fasta hölje, vristens och underbenets 
innerlinje, den fladdrande mantiljen, skötets dubbla kurvor, midjans och bröstets linje följd av vänstra 
underarmens linje, djärvt bruten av armbågsvinkeln och sedan handledens och den levande, dansböljande 
handens linje in mot högra armens handled –. Det var ett synminnes-, ett hjärnfotografi av det underbara. 
Så hade han sett henne vid det korta gästuppträdandet i Paris, då han följde henne ner och hon fick dansa 
mot Massine (K1: 171f, kursivering i original). 

 

”Ett hjärnfotografi”. Så beskrivs de minnesbilder Segel har av Band Farlanes dans i Paris, och 

beskrivningen har också något av en tableaux vivant över sig, en tillfälligt avstannad rörelse 

på scenen där de ”frusna” positionerna skulle kunna ha en tavla eller ett fotografi som förlaga. 

Återigen möter vi problemet att i text fånga rörelse, det som fick berättaren, med en 

hänsyftning till Lessing, att sucka och hävda att det ibland är lättare att måla än beskriva: ”En 

målare kan omedelbart ge perspektiv, skuggor och horisonter, där figurerna står stilla och låter 

sig betraktas, men en berättare måste ha dem springande om varandra, så det är inte så lätt” 

(K3: 460f). Segel kommer också nära detta när han funderar: 

 
Hennes verkliga trakt, hennes växlande plats att befinna sig på när hon levde sitt högsta liv var (för 
honom i denna stund eller i stunder som liknade dessa) i de väldiga bilder, i de tavlor och rörelsevågor 
som baletter är […] (K1: 172f). 
 

Om dansen främst beskrivs i en något stillastående bild förhåller det sig annorlunda med 

beskrivningar och reflexioner kring musik. Musiken, menar berättaren, ger tankeflödet stort 

utrymme, på olika sätt hos olika individer. De bilder som framlockas när man lyssnar till 

musik saknar egentligen begränsningar. 
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I all musik kan man se så gott som allting. Med musiken är det som med det fattiga spanska värdshuset, 
någon har berättat om, där kan man få allt – bara man själv har det, man vill ha, med sig när man kommer 
dit. I musiken kan man se strömmande vatten, springande, vilda hästar med långa, fladdrande manar, se vind 
som stryker över skogstopparna eller genom sädesfälten, och stranddyning som häver sig, bryts i 
vattenväggar och skum och risslande rinner tillbaka in i nästa, övervälvande våg. I musiken kan man också se 
enbart nottecken, om man har det bildsinnet, det räknesinnet. […] Luckor öppnas under musiken, luckor som 
är stängda eller halvt stängda mot det förflutna och mot framtiden. Man tänker inte, man ser. Regn av 
blommor, eller stenskred kanske, men man är själv med där; erövringar av lycka eller förlusten av den. Klar 
stjärnnatt, översnöade fält under månen, ett ansikte, ett rum, minnen (K1: 53, kursivering i original). 

 

Här handlar det i mycket högre grad om rörelse – strömmande vatten, fladdrande manar, 

vindens lek i trädtoppar och sädesfält, vågor som slår in mot kusten, regn av blommor. 

Musiken föder alltså bilder och dessa bilder kan vara djupt personliga. I nästa exempel har vi 

på nytt en typ av mixad fokalisation. När Krilongruppen lyssnar på musik av Chopin återger 

berättaren en (förmodar jag) mera allmänt vedertagen associationsbana med droppande regn 

och månstrålar i ett mallorkiskt landskap, samtidigt som karaktären Frid associerar till det 

egna aktuella husbyggandet. I hur hög grad Frids tankar är att härleda ur musiken och hur 

mycket som är dagdrömmande i största allmänhet, kan man fundera på. Men åtminstone vissa 

av intrycken härleds direkt till musikstycket. 

 
Chopin. Scherzo b-moll och Etyd Gess-dur. 
   Jonas Frid hade lyckats. Chopins tonspeglade månsken förvandlades, som Beethovens väldighet eller 
Mozarts glitter eller kanske något annat skulle gjort, inom honom till ett ganska stort hus, en 
grosshandlarvilla, en representationsvilla med åtta rum. Den var färdigbyggd nu och han satt och 
betraktade den inne i musiken. I droppande pianotoner kunde han se ett ordnat, byggande regn av 
tegelstenar, vilka liksom på en tecknad film lade sig ovanpå och bredvid varandra och byggde, byggde. I 
avlägsna störningar – som inte störde honom, – i andra men nära våglängdsområdens påträngande försök 
att bryta igenom hörde han sågarnas arbete i det kvistfria virket. Högt uppe i klaviaturen hörde han inte 
det fina, fina melankoliska efternattsregnet, de svaga, klingande ljuden när de sprödaste tonerna, de på 
gränsen till det ohörbara, träffade månstrålarna som silade ner genom det tunga, mallorciska lövverket 
utan i stället klirret av de nya fönstren som sattes in, den nya, dyra glasservisen som Svea ställde in i 
skåpet, det antika, nyköpta matsilvret. Och långt nere i klaviaturen var inte – i hans bildsyn och hans 
hörsel – långsamt fallande droppar eller mäktigt regnbrus eller åskans fjärran dån eller havets muller mot 
branta stränder utan plåtslagarnas nyttiga arbete, det dova mullret av plåt som bucklades när taket skulle 
täckas och diskbänken kläs, dråset av den stora värmepannan när den bogserades ner i källarn – hela 
denna skönhets- och belåtenhetsupplevelse, kringsvävad av det nyas dofter. För honom var musiken en 
skildring av lyckan, såsom han delvis uppfattade den, men musiken var också mängd med den oro, som 
alltid finns i dess väsen, hur man än lyssnar, den oro som finns i mänskans väsen, även den lyckligas. 
Vägen över från månstrålarnas svaga klanger ner till havsbrusets och åskans muller, var vägen från 
glasklirret i serverings- och förvaringsskåpen, de nya, och till takets utmärkta kvalitet och värmepannans 
avlastnings- och insättningsdrås, det nya husets tillblivelseljud, de fina, spröda, mörka, tunga. Huset var 
nytt men ännu inte riktigt prövat, inbott som hem, och han själv var inne i det nya som han ännu inte suttit 
sig, sovit sig, passat sig till rätta i (K1: 65f). 

 

Thure Stenström har undersökt Eyvind Johnsons förhållande till musiken och hur detta tar sig 

uttryck i olika texter. Angående de ovanstående exemplen ur Krilonsviten skriver han att 

kombinationen av ”synestesier och återkallande av ett bortglömt eller förträngt minnesstoff” 

är vanligt i litteraturen, särskilt efter Freud. Han kopplar sedan Johnsons teknik till Prousts i 
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På spaning efter den tid som flytt och skriver att ”[o]ckså hos Proust, redan i Du côté de chez 

Swann, brukar musiken utlösa just synbilder, minnesbilder” och att ”Swann så ofta uppfattar 

musiken i form av just synbilder, i kategorier av mörker och ljus, i färg eller form. Han s e r 

ultravioletta färger […] han s e r månsken, han s e r kvinnokroppar i marmor etc”. Och precis 

som Proust, skriver Stenström, associerar Eyvind Johnson fritt kring musik, snarare än 

beskriver musiken i sig (Stenström 1978: 40f). Stenström menar att det avsnitt i Krilonsvitens 

första del som beskriver hur gruppmedlemmarna lyssnar på Chopins musik och de olika 

karaktärernas högst personliga mentala bilder och associationer kan liknas vid ett allkonstverk 

”där ordkonst, tonkonst och bildkonst samverkar och går hand i hand” (Stenström 1978: 46). 

   Efter dessa inslag av dans och musik kan det vara dags att närmare granska hur Eyvind 

Johnson låter bildkonsten berika sin berättelse och hur han med bildens hjälp för en karaktär, 

och även läsaren, in i en possible world. 

 

 
3.6 Hypodiegesen 
 

Längs det galleri, som från betraktarens synpunkt kan kallas det högra, där den utanför stående tecknaren 
haft sin bästa armstyrka, var krigsfolk uppställt. Det märktes av många dussin uppspretande lansar, där 
bladen ofta var breda som mansansikten. Innanför lansarna mötte man en musikkår, som satt eller stod på 
knä på marken i flöjtspelar- eller trumslagarposer; den hade också samlats kring fem höga, 
sillkaggeliknande trummor. Här fanns något i bilden som man kunde tolka som oro, förväntan, ivrig 
förberedelse. Längre bort stod f o l k. 
   På vänstra sidan fanns också krigare med lansar i mer packad fylking längs galleriets vägg, och framför 
de närmaste och i klunga, satt och hukade en ny musikkår bakom tio trummor. Upp mot tronen i 
bakgrunden förtunnades denna vakt och parkettpublik perspektiviskt riktigt och vackert. 
   Förgrunden var intressantare ur mänskoforskarsynpunkt. Där, alldeles i tavlans underkant, rörde sig 
eller stod ett sextital personer, tydligen av olika åldrar och kön. Det låg något kermessaktigt, ett slags ljus 
och spänd marknadsstämning över dessa mänskor i paraplyhattar, eller med något som liknade sombreros 
med stora, kraftigt uppsvängda brätten, och i långa, relativt färgrika mantlar och rockar. En av 
personerna, säkert en av de förnämsta, hade sju synliga bjällror eller tofsar på sin hatt. Han stod vänd mot 
betraktaren och höll händerna korsade på klassiskt mandarinvis och gömda i dräktens vida, hängande 
ärmar medan han förde ett samtal med en bakifrån sett fyllig matrona, som möjligen var en annan 
mandarin, och bredvid honom stod en man i ljus sombrero och röd mantel; även han såg mycket förnäm 
ut. Förövrigt stod eller hukade man i skiftande ställningar, mellan behag och ansträngdhet, glatt eller 
mellankoliskt men alltid, ljust eller dystert, värdigt. Allra närmast betraktaren var marken glest prydd 
med stora löv, blommor, kanske, och en buske som mycket väl kunde vara en tebuske. 
   Bakerst på den öppna planen, som på detta vis omgärdades av galleripublik, krigsfolk, musikanter, 
parkettpublik, diplomater och höga ämbetsmän, närmast den ännu tomma eller nyss lämnade tronen 
under baldakinen, stod en röd utropare eller marskalk med en lans eller stav i högra handen. Han tycktes 
vara ifärd med att på avstånd ta emot två gula och två blå mandariner, som just startat något som liknade 
ringdans - de sträckte händerna mot varandra med koreografiskt behag. Och närmast på planen, 
innanför åskådarringen var två gula, två blå och en röd mandarin med stavar och sombreros på väg mot 
bildens verkliga centrum (K2: 14f, mina kursiveringar). 
 

Definitionen av begreppet ekfras har förändrats genom åren. Det kan härledas till grekiskans 

ekphrazein som innebar en åskådlig beskrivning och begreppet har oftast kommit att användas 

för att beteckna förhållandet då ett visuellt konstverk på något sätt beskrivs eller tolkas i 

 66



skriven text. Lessing särskiljde som vi sett mellan medierna och framhöll att bilden är ett i 

grunden spatialt medium medan texten främst är temporal och att detta måste vara vägledande 

vid den skapande akten. Lessing menade att texten inte i någon större utsträckning ska ägnas 

åt beskrivningar av bilder eller föremål utan koncentreras på händelser och skeenden. Men 

ekfrasen är ett väl etablerat stilgrepp och en modernare utveckling av begreppet kan 

synliggöras genom en jämförelse mellan Leo Spitzers definition från 1955, ”the description of 

a work of art by medium of the word”, James Heffernans ”verbal representation of a visual 

representation” myntat 1993 och Claus Clüvers utvidgade och av semiotiken präglade syn på 

ekfrasen 1997, ”the verbal representation of a real or fictitious text composed in a non-verbal 

sign system” (Lund 2002a: 183f). I den citerade beskrivningen av gravyren, som görs medan 

berättaren, som vi tidigare kommit fram till, har en mental bild av denna och Krilon samtidigt 

ser den inom diegesen, kan vi, i Heffernans efterföljd konstatera att det rör sig om en verbal 

representation av en visuell, ikonisk, representation som återger kröningen av en kinesisk 

kejsare. Den gravyr som berättaren och Krilon betraktar är ett tvådimensionellt konstverk som 

med hjälp av perspektivteknik skapar en upplevelse hos en betraktare av att vara 

tredimensionell. Ögat luras och vid perceptionen och kognitionen under betraktandet av en 

sådan bild uppfattar vi även en djupdimension som egentligen inte finns. Men vid denna 

ekfrastiska återgivning i texten har denna tudelning mellan konstverkets egentliga, materiella 

tvådimensionalitet och perceptionens tredimensionalitet försvagats. I texten fungerar 

beskrivningen på ett sätt som ligger nära Johnsons övriga detaljrika beskrivningar av 

landskapsvyer eller stadsscener inom diegesen. I citatet har jag kursiverat de ord och uttryck 

som tydligt utgör visuella markörer – ”betraktarens synpunkt”, ”sillkaggeliknande”, 

”färgrika”, ”poser”, ”bakifrån sett”, ”gömda” – samt deiktiska markörer (deixis) som anger 

spatiala förhållanden, exempelvis riktningar, rörelser och rumsliga relationer – ”upp”, 

”längs”, ”längre bort”, ”närmast”, ”de närmaste”, ”förgrunden”, ”bakerst”, ”på vänstra sidan”, 

”bredvid”, ”innanför”, ”omgärdades av”, ”under” och ”mot varandra”. Bara i inledningens ord 

om ”den utanför stående tecknaren”, ”bilden” och ”perspektiviskt riktigt” samt avslutningens 

”på väg mot bildens verkliga centrum” påminns vi explicit om att det är en bild som betraktas, 

i övrigt kunde det vara en ”verklig” diegetisk scen i en berättelse. På så sätt kan vi säga att 

ekfrasen, med Hans Lunds ord upphäver ”bildens tvådimensionella rum och invitera[r] 

läsaren till att stiga in genom ramen” (Lund 2002a: 185). Det är också något som sker med 

karaktären Hovall. Vid ett tillfälle, sedan han fått tavlan i present av Krilon, börjar han studera 

den närmare: 
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Han hade sett på den många gånger redan, den hade smekt hans öga, men han hade aldrig tagit sig tid att 
betrakta den riktigt noga. Det hade funnits en hinna av gudvetvad över bilden, en stämning som han inte 
kunnat bryta sig genom, det var kanske fruktan. 
 
Kejsaren av Kina höll på att krönas. Han hade, troligen alldeles nyss, lämnat sin höga plats uppe i fonden 
under tronhimmeln och vandrade nu tryggt ner till mandarinerna och tog emot deras hyllning. Han hade 
guldkrona på huvudet och bakom honom stod en figur i gulaktig mantel och höll en parasoll över kronan. 
Det fanns stor mildhet i scenen, upptäckte Hovall igen. Bilden var fylld av fantasi, alltihop var kanhända 
bara fantasier, men det kändes så levande och så nära, man stod på dess tröskel och kunde nästan kliva in 
i det (K2: 265f). 
 

När Hovall vid ett senare tillfälle under en stadsvandring har kommit till Stallmästargårdens 

uteservering och fått i sig några glas, träffar han två personer som han samtalar med och han 

tar i deras sällskap ytterligare några glas. Den ene heter Corall och den andre är den mycket 

specielle person, Johannes Johannesson, som förutom namnet har många drag i sin 

personlighet som påminner om Johannes Krilon och som är den som vid ett annat tillfälle i 

berättelsen ledsagar Hovall upp till ”Chefen” i himlen. Hovall berättar om gravyren och de 

beger sig därefter tillsammans in i Hagaparken och vidare in i ett museum där de ikläds 

speciella sidendräkter och träder in i en stor sal som efterhand förvandlas till den plats för 

kejsarkröningen som beskrivits tidigare i flera ekfraser i texten. 

 
De skred in i en rymlig, oval sal, och det första Hovall lade märke till var att det fanns många mänskor där, 
och de blev tydligare allteftersom ljuset i de rykande oljelamporna på väggarna ökade. 
   I mitten fanns en upphöjning, en röd plattform där det stod en förgylld, högkarmad stol under en baldakin 
med röda strävpelare och blått, spetsigt tak, ett slags sänghimmel eller tronhimmel, och i stolen låg något som 
såg ut som en guldkrona och lyste. Dit fram skred de. Mänskorna stod i skuggorna längs väggarna, och 
Hovall tänkte flyktigt på, att det var tjänstemän som kallats hit för festens skull och för att ge den riktiga 
bakgrunden. Han sneglade nyfiket åt sidan och såg att deras dräkter liknade hans och Johannessons men var 
något enklare; ansiktena kunde han inte uppfatta. 
   Långsamt skred de fram. Musiken var tydlig men ännu som milda viskningar, som susningar i höga, åldriga 
träd. De tre vandrarnas steg var ljudlösa. Då de kom fram till tronen trädde ett par gestalter i kåpor eller vida 
rockar och hattar, av samma slag som Johannessons och Hovalls, åt sidan med djupa bugningar. Corall steg 
mjukt och värdigt upp på plattformen och stod med ryggen åt dem framför tronstolen. Hovall tog ytterligare 
ett par steg och stod nedanför, bredvid Johannesson. Han rös av lycka, av en frågande lycka, av lyckliga 
frågor som småbubblade inom honom. Här var en av livets höjdpunkter, kände han, här var drömmarnas 
fullbordan. Det är märkligt, tänkte han, det är högst märkligt vad man kan få uppleva mens man ännu lever 
(K2: 321). 

 

Som läsare befinner vi oss nu inne i det som tidigare, i diegesen, beskrivits i ekfraserna. 

Med Hovalls hjälp har vi som läsare omcentrerats till denna nya, hypodiegetiska nivå och 

det som avbildas i gravyren har fått liv. Eftersom det är via Hovalls förnimmelser och 

perception allting återges så kan vi tala om hypodieges och hypofokalisering, en berättelse 

som är inbäddad i den större berättelsen och som utgör en mental konstruktion. En possible 

world inom en karaktär som trots allt befinner sig i textual actual world, men som upplever 

sig vara i en annan värld. Berättelsens logik räddas av just det faktum att det här rör sig om 
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en karaktärs inre mentala konstruktion vars logiskt gränsöverskridande karaktär med 

största sannolikhet kan tillskrivas inflytandet av en idog alkoholförtäring. Hovall vaknar 

nämligen till sans igen senare och befinner sig då åter på Stallmästargårdens uteservering. 

Termen hypofokalisering kommer som nämnts från Mieke Bal, och hon använder sig av 

drömmar i sina exempel på detta fenomen. Men en hypofokalisering behöver inte 

nödvändigtvis skapas av drömmar eller rus. När karaktären Anna sitter i sitt vardagsrum 

och spelar piano är det på nytt Chopins musik som ljuder.  

   Precis som Frids hustru Svea är Annas make, Sebastian, otrogen och Anna vet om det. Det 

finns gäster i hemmet och hon hör hur Sebastian återvänder från ett möte med sin älskarinna. 

Vi kan som läsare med lätthet ”se” Annas rörelser vid pianot. Musik speglas återigen genom 

en beskrivning av rörelse. 

 
Genom Chopin kom bilen och hon hörde den och hörde den inte. Hennes händer fortsatte mjukt, 
dröjande, sänkte sig, de svävade ner, föll, höjde sig, fingrarna skildes från varandra i långa grepp, 
händerna svävade, gled och hon kände en långsam, säker smidighet i händerna, i fingrar och armmuskler, 
och från den stela ryggen gick kraften ut, därifrån kom mjukheten. I Chopin smällde bildörren igen, och 
hon hörde hans stamp på farstubron, genom mimosadoften hörde musiken det. Flickan där ute tog emot 
honom med korta, snabba, hårda steg. Nu var det tyst därute. Han stod bakom dörren och samlade sig, 
ordnade sitt ansikte, röck opp näsduken i bröstfickan, det brukade han göra, drog ner västen, drog ner 
kavajen, tittade sig i spegeln en gång till. Dörren öppnades, han stannade innanför den, lyssnade, nickade, 
blicken blev undrande när han såg Krilon sitta där, så tänkte han sig för, började gå mot henne, steg efter 
steg sjönk ner i den tjocka, gröna vintermattan. (K3, s 60f) 
 

I citatets första del har vi, som jag ser det, en extern fokalisering från berättarperspektiv, för 

det är knappast logiskt att Anna för sig själv tänker att hon både hörde och inte hörde ljudet av 

den anländande bilen. Händernas och armarnas rörelser är också betraktade utifrån, av 

berättaren. Men efter sekvensen där bildörren smäller igen blir det däremot osäkert hos vem 

fokaliseringsakten ligger, om den är extern eller intern. Å ena sidan kan det fortfarande vara 

berättarens externa fokalisering, å andra sidan är det en minst lika rimlig tolkning att det 

under mannens inträdande i rummet är Anna som är det fokaliserande subjektet, att det är 

hennes sinnesintryck och tankar som förmedlas och att det är så hon genom att följa ljuden 

tänker sig och inom sig ”ser” skeendet bakom sin rygg. Anmärkningen ”det brukade han 

göra” stöder antagandet att det är Annas tankar och inre bilder som förmedlas, hon har under 

åren i äktenskapet noterat denna vana. Det handlar då om en intern fokalisering och denna 

senare tolkning får ytterligare stöd dels genom att vi som läsare redan tidigare i textavsnittet 

har kunnat följa Annas tankegångar, dels genom de rader som följer närmast efter där Annas 

tankar också tydligt kommer till uttryck (men observera att ordet ”se” i detta fallet avser en 
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direkt synupplevelse som hon vill undvika, inte en mental bild av maken som det tidigare 

varit fråga om): 

 
Hennes händer hittade, hon behövde bara följa dem. Om jag slapp se hans ansikte, bara slapp, tänkte hon. 
(K3, s 61) 

 

Det här kan tyckas påminna om Jonas Frids upplevelser när han i ett tidigare citat låg i sin 

säng och lyssnade till ljuden som hans hustru åstadkom medan hon smög genom huset på 

natten. Även i det fallet rörde det sig om en intern fokalisering. Men det finns viktiga 

skillnader mellan Frids fokalisation och Annas så som de explicit kommer till uttryck i 

texten. I Frids fall rör det sig enbart om direkta förnimmelser av ljus, syn och känsel, även 

om dessa hos läsaren lockar fram en bild av skeendet. I detta senare exempel tillkommer en 

beskrivning av hur hörselförnimmelserna resulterar i mentala, visuella perceptioner inom 

karaktären Anna. Det är inte några direkta visuella intryck som ligger till grund för hennes 

inre bilder, utan det är de ljud hon hör och de erfarenheter, minnen, hon har av synintryck 

från mannens tidigare hemkomster som skapar dem. Förhållandet spetsas till ytterligare av 

att det står att ”blicken blev undrande när han såg Krilon sitta där”. Det handlar alltså både 

om Sebastians uttryck i ögonen, ”sett” i en mental konstruktion av Anna, och om vad 

Sebastian själv förmodas ”se” när han kommer in i rummet. Beskrivningen av Sebastians 

blick och synintryck kan alltså, enligt min tolkning, inte sägas vara textuellt förankrad i 

någon av Sebastian upplevd verklighet, utan handlar istället om Annas fantasi om vad 

Sebastian ser bakom hennes rygg och detta avsnitt kan därför ges samma ontologiska 

status som en dröm. Det handlar med andra ord om en hypofokalisering och tillika om en 

possible world. 

 
I det här kapitlet har tyngdpunkten legat på vad som möter läsaren i texten. Det har också tagit 

upp den mängd informationer om olika ontologiska nivåer och skiftande perspektiv som 

genomsyrar en roman och som läsaren måste reda ut och förhålla sig till under en läsakt. I 

både detta och i det föregående kapitlet har den styrande utgångspunkten för resonemanget 

varit tämligen strikt logiskt. Men fiktiva litterära berättelser och läsningen av sådana består 

inte enbart av logik. Att ta till sig en text ställer också krav på fantasi och kreativitet där en 

läsare bistår texten med egna kunskaper och erfarenheter och därigenom gör den mera livfull. 

Det är denna sida av läsandet som nästa kapitel ska behandla.  
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4 Läsakten 
 
Nu, där, det ligger framför mig. Jag är inne i det, ogarderad trots den långa förberedelsen att vara garderad. Jag 
är färdig att ta till lipen inför denna stenhög. 
   En stenhög är det, men en av de bättre, en ordnad. Templen finns där, och flera spritter upp ur marken där du 
vandrar. Färgerna kommer, grönt, rött, blått, lysande i en dag som mulnar. Minnet av en bok till, ett vidunder till 
bok också vad formatet beträffar, Koldeweys och Puchsteins verk om grekiska tempel i Syditalien och på 
Sicilien: forskning som har försökt att ge den rätta färgprakten och antagligen kommit den nära. Den 
marmorvita, regntvättade antiken sjunker ner i marken och upp stiger den färgglada. 
   Här. Mina egna decennier möts och blandas med varandra. En röst, som faktiskt är min egen, viskar: Akta dig 
för att snobba med läsning, med förkunskaper. Din läsning i ämnet är ytlig, din verkliga kunskap liten. En annan 
röst, också den min egen, svarar snävt eller ödmjukt: Men, bästa Röst, jag kan inte göra mig bättre eller sämre än 
jag är just nu. Jag minns verkligen böcker och läsning mer än mycket annat i den här stunden. Hela mitt (hans, 
hennes, deras, dess, vårt, framtidens) Akropolis vilar på en klippa eller ett gungfly av läsning. För tillfället 
bestämmer jag mig för klippan. Jag känner lycka inför vad jag ser av Akropolis genom minnen av böcker. 
Läsningen är den möjliga vägen hit: en dörr in i templen, en trappa uppåt höjden. I mina ögon är det snobberi, 
och ett ganska fult sådant, att förakta läsfrukterna. Man tar inte utan vidare fram Akropolis ur sitt hjärtas djup, 
aus der Tiefe seines Bewusstseins; man tar fram det ur böcker. Förakta inte böckerna om Akropolis, de många 
tusen. De är vår väg till Parthenon (Johnson 1961, s. 73f). 
 
Citatet är hämtat från essän ”En dag på höjden” i Spår förbi Kolonos. Under en vandring på 

Akropolisklippan, med bland annat det berömda Parthenontemplets ruiner, utnyttjar Eyvind 

Johnson de bilder han bär inom sig genom sina tidigare läsningar för att mentalt återskapa 

ruinerna så som han föreställer sig att de såg ut under antiken. Templen ”spritter upp ur 

marken” och han färglägger dem. ”Den marmorvita, regntvättade antiken sjunker ner i 

marken och upp stiger den färgglada” skriver han då han litterärt ska fånga den mentala 

processen. Det här påminner om det som Thomas G. Pavel benämnde dual structures, det är 

två världar, den reella med de vita ruinerna och den från böcker och bilder inspirerade 

mentala, som möts. Johnson ger här uttryck för en kognitiv förmåga som enligt Mark Turner 

och Gilles Fauconnier är grundläggande för vårt sätt att tänka. De menar att denna förmåga att 

koppla samman olika strukturer, till exempel från nuets sinnesdata och från lagrade minnen, 

och bilda en ny struktur, en sammanblandning, är en process som ständigt pågår. Ofta sker 

detta undermedvetet, men ibland helt medvetet och kan då som i exemplet hos Johnson 

utnyttjas i konstnärligt syfte. Denna förmåga är också betydelsefull då vi under en läsprocess 

mentalt visualiserar och spatialiserar den framberättade världen. 

   Detta kapitel inleds med en återkoppling till Ryans begrepp omcentrering och tar upp 

ytterligare några aspekter på vad en sådan omcentrering innebär. Därefter lyfts språkets 

inneboende spatialitet fram, så som den förklaras av Lakoff och Johnson. Språket genomsyras 

av begreppsliga metaforer som har en spatial grund, hämtade i våra kroppsliga upplevelser. 

Kapitlet fortsätter med ett avsnitt som tar upp de kognitiva nätverk, strukturer och 

sammanblandningar som nämndes ovan. I den avslutande avdelningen vill jag, med exempel 

ur Eyvind Johnsons författarskap, belysa de teoretiska modellernas utsagor och visa att dessa 
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kognitiva förmågor är av vikt vid såväl författande som läsande och även för de litterära 

karaktärer som vi möter i en berättelse. 

 
 
4.1 Att förflyttas in i den framberättade världen 
 

På svenska brukar vi ibland säga att vi har blivit som uppslukade av en bok. Vi menar då att 

vi har haft en känsla av att ha förflyttats in i berättelsens värld och att vi har upplevt att vi har 

befunnit oss i dess miljö och skeenden utan att ta någon särskild notis om den reella omvärld 

där vi som läsare kroppsligen befinner oss. På engelska kallas fenomenet immersion, en term 

som dels har att göra med en nedsänkning i vatten på det sätt som sker vid ett dop bland 

baptisterna, dels har synonymer som absorption, involvement och concentration. Svenska 

varianter är inlevelse eller försjunkenhet i något. Den typ av läsning som vanligen åsyftas när 

termen immersion används, har ofta setts som mera trivial än en distanserad och intellektuellt 

ifrågasättande attityd under läsandet och immersion har ofta kopplats till läsandet av trivial- 

och populärlitteratur. Många författare har också värjt sig mot denna typ av försjunkenhet 

genom att i sina berättelser bryta ”illusionen” på olika sätt. En motsvarighet inom dramatiken 

är Berthold Brechts berömda verfremdungs-effekter, där skådespelet avbryts genom att 

skådespelarna direkt vänder sig till publiken eller brister ut i sång. Eyvind Johnson är, som vi 

har sett, en författare som gärna avbryter det ”rena” berättandet för att i någon form 

kommentera själva berättarhandlingen. Detta tvingar naturligtvis läsaren till reflexioner av en 

art som en mera mimetiskt inriktad text, som koncentreras på handlingar och dialoger mellan 

karaktärerna, inte framkallar på samma direkta sätt. Det vore dock en felsyn att tro att den 

immersiva läsningen skulle kunna ske utan en omfattande kreativ intellektuell process. Som vi 

såg i förra kapitlet krävs det vid alla läsarter att läsaren logiskt skiljer på olika diegetiska 

nivåer, vem som har ordet och vem som är fokalisator samt håller reda på den mängd av 

skeenden och intrigtrådar som en berättelse innehåller. Förmågan att förflyttas in i en 

framberättad värld och skapa de mentala bilder som uppstår vid läsningen, och som mest 

intimt förknippas med immersiv läsning, innebär dessutom i sig en komplex process, som vi 

ska titta närmare på längre fram. Men först måste vi på nytt ta upp frågan om vad som menas 

med en framberättad ”värld”. Hur är den beskaffad? 

   I kapitlet ”Olika världar” togs possible worlds-teorier upp och det gjordes en åtskillnad 

mellan possible worlds och fictional worlds. En möjlig värld är en ”värld” som tar sin 

utgångspunkt i en referensvärld, vanligen den som vi kallar vår reella värld, och som utgör ett 
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tänkbart alternativ till det reella i referensvärlden, men utan att bryta dess logiska lagar. En 

fiktionsvärld däremot, exempelvis världen i en roman, är i sig en referensvärld, vari det 

återfinns en mängd möjliga världar som utgår från dess logik. Dessa står exempelvis att finna 

i de olika karaktärernas individuella tankar kring alternativa möjligheter (inom berättelsens 

AW). Om en fiktionsvärld skulle räknas som en possible world, så skulle det, enligt Marie-

Laure Ryan, inte finnas någon fenomenologisk skillnad mellan ”counterfactual statements or 

expressions of wishes, which embed propositions under predicates of nonfactuality, and 

fictional statements, which, as Lewis observes, take the form of straight assertions of truth” 

(Ryan, 2001, s. 103). Hon menar att denna distinktion är fundamental för begreppet 

immersion och hon klargör skillnaden med en liknelse mellan att titta genom ett teleskop och 

att kliva in i en slags rumsmaskin (egentligen borde det naturligtvis vara en tidrum-maskin). 

 
Both counterfactuals and fictional statements direct our attention toward nonactual possible worlds, but 
they do so in different modes: counterfactuals function as telescopes, while fiction functions as a space-
travel vehicle. In the telescope mode, consciousness remains anchored in its native reality, and possible 
worlds are contemplated from the outside. In the space-travel mode, consciousness relocates itself to 
another world and, taking advantage of the indexical definition of actuality, reorganizes the entire 
universe of being around this virtual reality. I call this move recentering, and I regard it as constitutive of 
the fictional mode of reading. Insofar as fictional worlds are, objectively speaking, nonactual possible 
worlds, it takes recentering to experience them as actual – an experience that forms the basic condition for 
immersive reading (Ryan, 2001, s. 103). 

 

Det är också viktigt, menar Ryan, att vi förstår den fiktiva världen som en hel värld, en 

innehållsmässigt komplett värld. Alla texter, utom möjligen rena nonsensramsor, har en 

semantic domain – en ”nonenumerable, fuzzybordered, occasionally chaotic set of meanings 

that is projected by (or read into) any given sequence of signs” och det är dessa innebörder 

som formar textens värld. Ryan citerar i sin tur ur Michael Heims Virtual Realism (1998) där 

denne skriver att en värld ”is not a collection of fragments, nor even an amalgam of pieces. It 

is a felt totality or whole […] not a collection of things but an active usage that relates things 

together, that links them… World makes a web-like totality… World is a total environment or 

surround space” (Ryan, 2001, s. 90f). Det måste alltså finnas något mer än det som explicit 

framträder i texten, läsaren måste fylla i luckorna för att helheten ska uppstå. 

 
The idea of textual world presupposes that the reader constructs in imagination a set of language-
independent objects, using as a guide the textual declarations, but building this always incomplete image 
into a more vivid representation through the import of information provided by internalized cognitive 
models, inferential mechanisms, real-life experience, and cultural knowledge, including knowledge 
derived from other texts. The function of language in this activity is to pick objects in the textual world, to 
link them with properties, to animate characters and setting – in short, to conjure their presence to the 
imagination (Ryan, 2001, s. 91). 
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Både fiktiva och icke fiktiva texter lockar fram en sådan komplettering hos läsare, men hur 

går det psykologiskt till när en läsare omcentrerar och lever sig in i den framberättade 

världen? En viktig ingrediens är att vi brukar den förmåga vi har i det vardagliga livet att 

kunna sätta oss in i andra människors situation och upplevelser. Vi kan tänka att om jag var 

den eller den, då skulle jag osv. (den tanken utgör ett slags möjlig värld). En engelsk term för 

detta är mental simulation. Men denna mentala simulering innefattar mer än vår förmåga att 

sätta oss in i andras situation, den innebär också att vi kan föreställa oss ett skeende betraktat 

ur en annan persons synvinkel, rent fysiskt (detta tas upp ytterligare längre fram och är en 

anledning till att vi kan följa de många fokaliseringsskiften som sker i en text). Den mentala 

simuleringen involverar dessutom ytterligare sinnesförnimmelser, så att vi mentalt kan skapa 

”a rich sensory environment, a sense of place, a landscape in the mind. In a reading situation, 

it executes the incomplete script of the text into an ontologically complete, three-dimensional 

reality” (Ryan 2001: 112). 

   En viktig skillnad mellan att sjunka in i en värld frammanad genom text och en som 

framkallas genom en bild, är att även om vi inte kan ta in en bild fullständigt i en enda blick, 

utan skannar av bilden genom att ögat riktas mot dess olika delar och detaljer, fram och 

tillbaka, så växer den textbaserade världen fram i ett generellt sett mycket långsammare 

tempo. Textens temporalitet, som Lessing betonade, gör att den framberättade världen gradvis 

utvecklas inom oss. Men med sin temporalitet har texten också vissa fördelar, menar Ryan. 

 
To create a global and lasting geography, the text must turn in its favor the linearity of its medium. 
Unable to provide a panoramic glance, the text sends its readers on a narrative trail through the textual 
world, guiding them from viewpoint to viewpoint and letting them discover one by one the salient 
features of the landscape. In contrast to virtual realities of the electronic kind, the immersive quality of the 
representation of space depends not on the pure intensity of the information – which translates in this case 
as length and detail of the descriptions – but rather on the salience of the highlighted features and on the 
ability of descriptive passages to project a map of the landscape. A description that merely accumulates 
details lets its object run through the reader’s mind like grains of sand through the fingers, thus creating 
the sense of being lost in a clutter of data (Ryan, 2001, s. 123f). 

 

Det här påminner oss om vad som sades i förra kapitlet om att en uppdelning i figur (located 

objects) och bakgrund (reference objects) är avgörande för att vår värld ska bli begriplig och 

möjlig att leva i och att det även gäller när vi skapar en fiktionsvärld: ”It would be impossible, 

arguably, to build or reconstruct a storyworld without an articulation of the perceptual field 

into focused-upon participants, objects, and places and a background against which those 

focused-upon entities stand out” (Herman 2002: 275). 

   Richard J. Gerrig utnyttjar en annan metaforisk term för att beskriva den immersiva 

upplevelsen. Han kallar det ”being transported”. Gerrig konstaterar att alla läsare inte låter sig 
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transporteras in i en textvärld, och att en text aldrig kan tvinga någon att göra det. Inte bara 

textens beskaffenhet utan också läsarens attityd och mentala förmåga kan spela in. Men 

Gerrig konstaterar att 

 
[…] one of the most profound aspects of the experience of narrative worlds is how very hard it is not to 
show some features of being transported, whatever the quality of the narrative (Gerrig 1993: 5, 
kursivering i original). 

 

Gerrig pekar också på en viktig aspekt vid läsprocessen, som hjälper läsaren att mentalt vara 

en medskapare av den framberättade världen. Han kallar det situation models. I nästa 

avdelning av detta kapitel återkommer denna aspekt, men kallas då av Gerrig och Giovanna 

Egidi för script eller schema. Även om det är en komplex mental process så är förklaringen 

tämligen enkel – under läsakten använder vi oss av erfarenhetsbaserade situationsmodeller, 

hämtade ur vårt vardagliga liv, som vi applicerar på textavsnitt som anspelar på sådana 

situationer som ligger till grund för modellen. Vi har en sådan situationsmodell att ta fram när 

vi exempelvis läser om ett bröllop. Texten kan, som vi redan konstaterat, inte ta upp allt som 

ingår vid en sådan ceremoni utan innehåller luckor som läsaren fyller i. Denna ifyllnad görs 

utifrån en situationsmodell, antingen baserad på egna erfarenheter av bröllop eller från bröllop 

på film eller andra medier som vi sett. Om vi som läsare ska kunna använda en 

situationsmodell vid ett visst skeende i en text, beror naturligtvis på om vi har erfarenheter 

som, inhämtade på olika sätt, kan relateras till det lästa. Vissa texter eller textavsnitt handlar 

kanske om något så specifikt och ovanligt att vi saknar lämpliga erfarenheter. Då blir scenen 

eller skeendet naturligtvis betydligt svårare att visualisera. 

 
Readers do not inevitably create such situations models: sometimes the text is too complex (Perrig and 
Kintsch, 1985) or insufficiently determinate (Mani and Johnson-Laird, 1982) to allow readers to construct 
coherent representations of the full situation. On the other hand, if readers need to perform certain types 
of judgements with respect to the text, situation models are essential. In Perrig and Kintsch’s experiments, 
readers were required to read texts describing the spatial layout of a fictitious town. Only when the 
readers were able to construct a situation model could they easily verify true but previously unpresented 
statements about aspects of that spatial layout (Gerrig 1993: 6). 

 

Ryan knyter an till detta när hon avhandlar det hon specifikt kallar spatial immersion. Hon 

skriver att sådan immersiv läsning ofta utlöses av någon slags ”madeleine effect”. Hon 

refererar då naturligtvis till den berömda scenen i Prousts På spaning efter den tid som flytt, 

då berättaren Marcel i samma ögonblick som han känner doften och smaken av te och 

madeleinekaka överväldigas av så starka minnesbilder från sin barndom att dessa sedan leder 

till att han kan utveckla hela sin gigantiska minnescentrerade berättelse. Ett ord eller ett namn 
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eller en bild kan räcka för att trigga igång en process som ”transporterar” läsaren till 

berättelsens värld. 

 
In the most complete forms of spatial immersion, the reader’s private landscapes blend with the textual 
geography. In those moments of sheer delight, the reader develops an intimate relation to the setting as 
well as a sense of being present on the scene of the represented events (Ryan 2001: 122). 

 

Ryan påpekar också att det är en spatiotemporal upplevelse, inte enbart en rumslig. Det som 

vi ska bära med oss i minnet är att hon benämner det blend. Sådana sammanblandningar 

kommer att avhandlas närmare i nästa avsnitt som tar upp Fauconniers och Turners teori om 

integrational network models, men innan dess bör något ytterligare sägas om ords och texters 

möjligheter att skapa mentala bilder i läsaren. Rudolf Arnheims analyser kring konst och 

psykologi har tydligt inspirerat flera av de övriga forskare som åberopas här – Ryan, 

Fauconnier, Turner, Lakoff och Johnson. Det gäller inte minst de tankar om begreppens 

metaforiska karaktär med spatiala och kroppsliga grunder som han tar upp i Visual Thinking 

(2004 [1969]). 

   Den bild av omvärlden som finns i ögats retina är en liten, upp- och nedvänd men komplett 

återgivning, medan dess motsvarighet i hjärnan vid perceptionen och kognitionen är tämligen 

annorlunda beskaffad, ett faktum som tillskrivs de manipulationer som äger rum i 

perceptionsprocessen. Det som enligt Arnheim främst påverkar bilden av omvärlden är ”such 

operations as active exploration, selection, grasping of essentials, simplification, abstraction, 

analysis and synthesis, completion, correction, comparison, problem solving, as well as 

combining, separating, putting in context” (Arnheim 2004: 13). Några av de fundamentala 

inslagen i perceptionen är som nämnts vår förmåga att skilja mellan figur och bakgrund och 

att urskilja former, mönster och strukturer. I processen passar vi in de former och mönster vi 

uppfattar med former och mönster som redan finns lagrade i hjärnan. Dessa är i grunden av 

ganska enkelt slag och kallas av Arnheim för visual concepts eller visual categories och han 

skriver att ”[t]he perception of shape consists in the application of form categories, which can 

be called visual concepts because of their simplicity and generality” (Arnheim 2004: 37). 

Arnheim menar att denna förmåga att matcha strukturer och mönster är en viktig del av vår 

intelligens och att den avgörande fasen i den visuella processen sker 

 
at a level of the nervous system which, whatever its precise physiological nature, must function as a 
“field,” that is, it must allow free interaction among the forces generated and mobilized by the situation. 
Under such conditions, the stimulus material will be organized spontaneously according to the simplest 
overall pattern adaptable to it, and this grasp of structural features is the basic prerequisite of perception 
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and any other intelligent behaviour. Gestalt psychology calls this procedure the approach “from above,” 
that is, from the whole to its constituents (Arnheim 2004: 73). 

 

De mentala bilder vi har medan vi tänker ligger ofta på det undermedvetna planet och de är 

sällan särskilt kompletta. Dessa bilder är istället selektivt uppbyggda. Som nämndes har vi en 

liten och komplett bild av omvärlden på vår retina, men i perceptionen, i hjärnan, förhåller det 

sig helt annorlunda. Det finns ingen plats i hjärnan där någon motsvarighet till denna bild tar 

form. Istället behandlas sinnesdata i fragment utspridda i hjärnan. Mark Turner tar exemplet 

att vi tittar på en häst och konstaterar att hästen 

 
looks to us like obviously one thing; yet our visual perception of it is entirely fragmented across the brain. 

[…] The visual perceptions of color, texture, movement, form, topological attributes, part-whole 

structure, and so on occur in a fragmentary fashion throughout the brain and are not assembled in any one 

place (Turner 1996: 110). 

 

För att vi ändå ska uppleva en helhet av dessa fragment krävs en integrering, men exakt hur 

denna går till är osäkert. Problemet benämns inom neurologisk forskning som ”the binding 

problem”. Turner pekar på en teoretisk modell av Antonio Damasio som kallas ”model of 

convergence” 

 
according to which the brain contains records of the combinatorial relations of fragmentary records; the 

recall of entities or events arises from a reactivation, very tightly bound in time, of fragmentary records 

contained in multiple sensory and motor regions. Mental evocations that seem to us so unitary and solid 

are instead always fleeting reblendings of reactivated fragments in a very tight and intricate interval of 

time (Turner 1996: 111). 

 

När vi ser en häst aktiveras alltså, på skilda plaster i hjärnan, olika lagrade former, färger, 

mönster och strukturer som på något sätt integreras till en upplevd helhet. Men att detta inte 

kan vara hela förklaringen framgår av att vi faktiskt oftast kan skilja åsynen av en ”ny” häst 

från alla andra hästar vi har sett. Vi noterar alltså även tidigare okända nyanser i form och 

struktur och kan ge enskilda förnimmelser en individuell prägel. 

   Här vill jag återknyta till det som togs upp angående fokalisering i föregående kapitel. 

Denna komplexitet i perceptionen gör, menar jag, att den strikta åtskillnad som Chatman, 

Jansson och andra gör mellan karaktärernas ”direkta” perception i en berättelse och en 

berättares mentala perception kan problematiseras. I båda fallen sker en process, en 

tolkningsakt, i hjärnan. Det är där förnimmelsen får den form som vi upplever och kan ge 
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uttryck för. Jag anser att detta talar för Phelans och min egen åsikt att en berättare också ska 

ses som en fokalisator, speciellt då berättaren framträder som ett så starkt subjekt som i 

Krilonsviten. 

   Men hur fungerar det då när vi läser en text? Som Arnheim gör klart så består det verbala 

språket inte enbart av ord, utan framför allt av ordens mening, dess innebörder. Han hänvisar 

till Edward Sapir som menar att 

 
the word “house” as a purely auditory, kinaesthetic, or visual percept is not a linguistic fact; “it is only 
when these, and possibly still other, associated experiences are automatically associated with the image of 
a house that they begin to take on the nature of a symbol, a word, an element of language” (Arnheim 
2004: 251). 

 

Arnheim konstaterar dessutom att många ord och begrepp som vi idag inte utan vidare knyter 

till rumsliga och kroppsliga erfarenheter, ändå visar sig ha en sådan grund. I en del fall är 

sambanden tydligare. Ett exempel är uttrycket ”mental depth” (på svenska kan man kanske 

jämföra med djupsinnighet) som han menar inte kan användas utan att det sker någon form av 

koppling till reellt fysiskt djup. Detta är ett universellt språkligt fenomen som speglar ”the 

psychological process by which the concepts describing ’nonperceptual’ facts derive from 

perceptual ones” (Arnheim 2004: 232). En liknande figurativ grund präglar det teoretiska 

språket i stort, menar Arnheim, och det är således inte bara mera konkreta verbala 

beteckningar på objekt och skeenden som kan framkalla en spatial och visuell mental 

perception. En viktig fråga för Arnheim är om det verbala språket som medium utnyttjar ett 

annat medium, det visuella, i vårt tänkande: 

 
Nobody denies that language helps thinking. What needs to be questioned is whether it performs this 
service substantially by means of properties inherent in the verbal medium itself or whether it functions 
indirectly, namely, by pointing to the referents of words and propositions, that is, to facts given in an 
entirely different medium (Arnheim 2004: 228). 

 

Eftersom Rudolf Arnheim i sin bok ser som sin mission att lyfta fram det visuellas betydelse i 

det mänskliga tänkandet är det knappast ägnat att förvåna att han finner att det finns en stark 

koppling mellan verbalt språk och visuell perception. Men han menar att det verbala språket, 

förutom att det har sin grund i våra perceptuella erfarenheter av omvärlden, också genom sin 

sekventialitet hjälper oss att skapa en stabil struktur i tänkandet. Arnheim anknyter då till 

Lessings påpekande att det verbala språket är temporalt, med ord, begrepp och meningar som 

följer varandra linjärt, rad efter rad och sida efter sida, vilket leder till en liknande linearitet 

under den mentala läsakten. 
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[…] language serves as a bridge between image and image. However, the linear nature of the connecting 
medium is not without effect on the images it suggests. Although the image can supply the action that 
cannot be directly depicted by words, that evoked action tends to remain linear. For example, 
simultaneous interaction cannot be described in speech directly, and the effect of such interaction is 
difficult to convey by words (Arnheim 2004: 247). 

 

Som Arnheim konstaterar, kan det visuella tänkandet ofta leda till att det som det verbala 

språket måste dela upp, kan sammansmältas vid en läsakt. 

 
Words come in especially handy when a statement applies several levels of abstractness to one entity. 
“Lions are cats” – this requires me to see one and the same kind of thing at two levels, a possible but 
awkward thought operation. […] because of the arbitrariness of speech sounds, the two terms “lions” and 
“cats” do not reflect the intimate kinship of their referents, but are simply two different noises. Here the 
visual image comes to the rescue, and it is precisely by making up for each other’s deficiencies that the 
two media, verbal language and imagery, co-operate so successfully (Arnheim 2004: 239). 

 

I följande avsnitt ska några av de aspekter som Arnheim tar upp utredas ytterligare. 

Inledningsvis de konceptuella metaforerna och deras spatiala grund, därefter riktas detta 

avslutande kapitel in på de sammansmältningar (blends) som är av stor betydelse för vårt 

tänkande och hur denna kombinationsförmåga också präglar de bilder vi skapar under 

läsakten. 

 
 
4.2 Metaforer, nätverk och sammansmältningar 
 

Återberättarens roll är att återberätta, kanske inte alldeles precis som han ser det, men så att det han ser 
kan nå andra som bilder av det verkliga eller det troliga, bilder av riktningar, anvisningar om den väg han 
själv trevar sig fram på. Han är, med andra ord, inte alltid kocken ur vars ugn och händer den färdiga, 
lagom gräddade pastejen kan hämtas och bäras ut på bordet. Ofta är han endast leverantören av råvaran 
som han själv fått i vissa kvantiteter från den stora råvaruleverantören verkligheten, drömmen. Hans 
arbete kan bestå i att han lämnar ut den eller lämnar ut bitar av den. På detta sätt kan han bestämma den 
låga eller höga kalori- och vitaminhalten och ge ett recept för tillredningen, medan mottagaren, läsaren, 
den eventuella efterbetraktaren, kan få steka, koka, peppra och avreda själv. 
   Så kan det vara, så kan bilden bli, om man anser att en berättelse är något ätbart (K2: 222 f). 
 

Återberättaren i Krilonsviten liknar sig i det här citatet, som vi känner igen sedan tidigare, vid 

en råvaruleverantör. Han ger en metaforisk bild där innehållet i romanerna betraktas som 

matvaror där han bestämmer kalori- och vitaminhalt och ger ett recept, men där läsaren själv 

måste hjälpa till med smaksättning och tillredning. Ett sådant bildspråk är inte bara vanligt 

inom skönlitteraturen, det är enligt George Lakoff och Mark Johnson grundläggande för vårt 

sätt att tänka och uppfatta vår omvärld. Vårt tänkande och vårt språk bygger till stor del på 

begreppsliga metaforer (conceptual metaphors) och dessa har till stor del sin bas dels i våra 

inomkroppsliga upplevelser och dels i kroppens relationer med omvärlden. De är alltså i stor 
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utsträckning spatiala till sin natur. Redan i inledningen till sin inflytelserika bok Metaphors 

We Live By (2003 [1980]) slår de fast hur viktiga metaforerna är för vårt sätt att tänka: 

 
[…] human thought processes are largely metaphorical. This is what we mean when we say that the 
human conceptual system is metaphorically structured and defined. Metaphors as linguistic expressions 
are possible precisely because there are metaphors in a person’s conceptual system (Lakoff & Johnson 
2003: 6, kursivering i original). 

 

Lakoff och Johnson gör en uppdelning i några olika typer av metaforer som de menar fyller 

en viktig funktion i vår syn på omvärlden och hur vi kommunicerar om denna. En kategori 

kallas strukturella metaforer (structural metaphors) vilka definieras som ”cases where one 

concept is metaphorically structured in terms of another” (Lakoff & Johnson 2003: 14). Här 

ger de som exempel uttryck som ”Time is money” och ”Argument is war”. Dessa fungerar 

som en underliggande metaforik som i sin tur lägger grunden till en rad mera vardagliga 

metaforiska uttryck som, i det senare fallet: ”He attacked every weak point in my argument”, 

”His critisism was right on target”, ”I never won an argument with him” (Lakoff & Johnson 

2003: 4). Vi känner igen metaforiken även i svenska språket, där vi vinner eller förlorar en 

diskussion, ett argument kan träffa mitt i prick och vi kan bli attackerade på svaga punkter i 

vårt resonemang osv. I dessa exempel är det de krigiskt influerade begreppen som har en 

styrande struktur på de begrepp som egentligen står för en typ av samtal, och ”Argument is 

war” kan därmed sägas vara en strukturell metafor. 

   En annan typ av metaforer kallas orienteringsmetaforer (orientational metaphors). Dessa 

metaforer ger ett begrepp en tydlig spatial dimension och de har sin grund i hur våra kroppar 

ser ut och fungerar och i relationerna mellan den individuella kroppen och omgivningen. 

Några exempel på de relationer som gett upphov till orienteringsmetaforer är upp-ner, in-ut, 

framsida-baksida, centralt-perifert, djup-yta. Lakoff och Johnson ger i sin bok några exempel 

på sådana grundläggande begreppsliga metaforer som kan härledas till relationen upp-ner och 

hur dessa ligger till grund för vardagliga uttryck (jag använder deras engelska exempel men vi 

känner igen de flesta även från svenskan): 

• Happy is up: I’m feeling up, that boosted my spirit, my spirit rose. 

• Sad is down: I fell into a depression, I’m feeling down, he’s really low these days. 

• More is up: my income rose last year, his draft number is high. 

• Less is down: he is underage, his income fell, the activity has gone down. 

• Having control is up: I have control over her, I am on top of the situation. 

• Being subject to control is down: he is under my control, he fell from power. 
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• Virtue is up: he is high-minded, she has high standards. 

• Depravity is down: that was a low trick, that would be beneath me, that was a low-down 

thing to do (Lakoff & Johnson 2003: 14-17). 

   Ontologiska metaforer (ontological metaphors) är ytterligare en grupp som utgår från våra 

erfarenheter av fysiska objekt, speciellt våra egna kroppar, och som berör vårt sätt att betrakta 

händelser, aktiviteter, känslor, idéer mm som entiteter och substanser. Ett exempel som ges 

handlar om begreppet inflation: 

 
Take the experience of rising prices, which can be metaphorically viewed as an entity via the noun 
inflation […] viewing inflation as an entity allows us to refer to it, quantify it, identify a particular aspect 
of it, see it as a cause, act with respect to it, and perhaps even believe that we understand it. Ontological 
metaphors like this are necessary for even attempting to deal rationally with our experiences (Lakoff & 
Johnson 2003: 25f, kursivering i original). 

 

Exempel som ges på hur vi betraktar inflation som en entitet är: ”If there’s much more 

inflation, we’ll never survive”, ”We need to combat inflation”, ”Inflation is backing us into a 

corner”. Andra exempel på ontologiska metaforer är: the mind is a machine (”not operating 

today”, ”running out of steam”, ”he broke down”) och the mind is a brittle object (”her ego is 

very fragile”, ”handle him with care”). (Lakoff & Johnson 2003: 26f) 

   En viktig metaforik tar som sin bas det faktum att vi upplever oss själva som ett slags 

containrar. Det låter kanske lite trist, men förklaras så här: 

 
We are physical beings, bounded and set off from the rest of the world by the surface of our skins, and we 
experience the rest of the world as outside us. Each of us is a container, with a bounding surface and an 
in-out orientation. We project our own in-out orientation onto other physical objects that are bounded by 
surfaces. Thus we also view them as containers with an inside and an outside (Lakoff & Johnson 2003: 
29). 

 

Det här låter förmodligen inte särskilt märkvärdigt för de flesta av oss, men 

containermetaforiken kommer till användning på flera överraskande sätt. Enligt Lakoff och 

Johnson så upplever vi och begreppsliggör vi vårt synfält (visual field) som en container och 

det som vi kan se sägs befinna sig inne i den. Metaforen ”Visual fields are containers” leder 

därmed till vardagliga uttryck som ”I have him in sight”, ”The ship is coming into view”, 

”He’s out of sight now” (Lakoff & Johnson 2003: 30, kursiveringar i original). Men även 

aktiviteter och tillstånd kan betraktas som containrar. Jag återger bara ett exempel, men det är 

nog så talande. Metaforen ”Love is a container” leder till uttryck som ”being in love” och  

”falling out of love”. 
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   Lakoff och Johnson bygger mycket av sin argumentering på exemplens makt, vilket torde 

ha framgått. Ett av de många exempel de tar upp anknyter just till det citat som inledde det här 

avsnittet, där Krilonsvitens berättare jämför innehållet i romanerna med mat. Det är den 

grundläggande metaforen ”Ideas are food”, som vi känner väl igen även i svenska språket, 

och som ger oss uttryck som exempelvis: denna licentiatavhandling är verkligen svårsmält, 

den ger en fadd smak i munnen och saknar helt mustiga argument, jag sväljer helt enkelt inte 

resonemanget. Den strukturella metaforen ”Ideas are food” skapar ett likhetssamband mellan 

mat och idéer som egentligen inte finns, men som ger oss en möjlighet att visualisera det mera 

abstrakta. Och denna metafor är kopplad till en rad andra metaforer. Ett sista citat från Lakoff 

och Johnson får visa komplexiteten i det metaforiska systemet: 

 
The concept of swallowing food is independent of the metaphor, but the concept of swallowing ideas 
arises only by virtue of the metaphor. In fact, the IDEAS ARE FOOD metaphor is based on still more 
basic metaphors. For example, it is based partly on the CONDUIT metaphor, according to which IDEAS 
ARE OBJECTS and we can get them from outside ourselves. It also assumes the MIND IS A 
CONTAINER metaphor, which establishes a similarity between the mind and the body – both being 
CONTAINERS. Together with the CONDUIT metaphor, we get a complex metaphor in which IDEAS 
ARE OBJECTS THAT COME INTO THE MIND, just as pieces of food are objects that come into the 
body. It is this metaphorically created similarity between ideas and food that the IDEAS ARE FOOD 
metaphor is partly based on. And, as we have seen, the similarity itself is a consequence of the CONDUIT 
metaphor and the MIND IS A CONTAINER metaphor (Lakoff & Johnson 2003: 148, versaler i original). 

 

Metaforen bygger på att en sak står för en annan: rosen är kärleken. En närbesläktad men 

något mildare variant av bildspråk är liknelsen (parabel), där rosen är som kärleken. I båda 

fallen handlar det om en sammansmältning av skilda storheter som förenas i en bild. Liknelser 

använder vi oss ofta av i de dagliga samtalen. När vi ska beskriva en sak för någon annan och 

den andre verkar ha svårt att ta till sig vad vi menar så försöker vi gärna överbrygga 

svårigheterna genom att beskriva något som vi förmodar är mera välkänt för den andre, och 

börjar förklaringen med orden: man kan likna det vid… 

   Att finna överensstämmelser på det här sättet är enligt Mark Turner grundläggande för 

tänkandet. I The Literary Mind (1996) utgår han från en liknelse i Tusen och en natt, där den 

blivande sagoberättaren Sheherazades pappa försöker avråda henne från att frivilligt gifta sig 

med kung Shahriyar.11 Denne har efter en tidigare hustrus otrohet beslutat sig för ett nytt 

giftermål varje dag varefter kungen låter avrätta den nya hustrun direkt efter bröllopsnatten, 

gifter sig på nytt osv. Sheherazades plan är att hon, efter att frivilligt ha gift sig med kungen, 

ska trollbinda honom med sina sagor och därigenom undgå sin egen avrättning och därmed 

också rädda livet på andra kvinnor. Pappan är, som man kan förstå, inte alls övertygad om 

dotterns möjligheter att lyckas med sin plan och berättar en saga om en åsna och en oxe. Oxen 
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får slita ont varje dag medan åsnan har det bekvämt i sitt halmfyllda bås. När oxen beklagar 

sig för åsnan ger denna oxen rådet att spela sjuk och vägra resa på sig. Men bonden råkar höra 

(och förstå) åsnans rekommendation och när oxen dagen därpå spelar sjuk och vägrar resa på 

sig, så tar bonden ut åsnan istället och spänner denna framför plogen och det blir åsnans 

vardag framöver. Åsnans finurlighet, och inte minst viljan att visa upp denna finurlighet, 

ledde till den egna olyckan. Pappan vill att liknelsen ska fungera som en varning, att dottern 

ska koppla samman sagan med hennes egna planer, inse den stora faran, övermodet, och avstå 

från giftermålet med kungen. Mark Turner menar att liknelsen i Tusen och en natt visar på två 

fundamentala förmågor i vårt tänkande – story och projection. Han skriver: 

 
Parable begins with narrative imagining – the understanding of a complex of objects, events, and actors as 
organized by our knowledge of story. It then combines story with projection: one story is projected onto 
another. The essence of parable is its intricate combining of two of our basic forms of knowledge – story 
and projection. […] In cases like these, the target story – the story we are to understand – is not even 
mentioned overtly, but through our agile capacity to use both story and projection, we project the overt 
source story onto a covert target story (Turner 1996: 5f). 

 

Men vad är då en ”story” i vårt tänkande? Vad avses med termen i Turners resonemang? Han 

ger några exempel och skriver att ”[t]he basic stories we know best are small stories of events 

in space: The wind blows clouds through the sky, a child throws a rock, a mother pours milk 

into a glass” (Turner 1996: 13). Sådana små spatiala skeenden ”constitutes our world”, de 

förekommer ideligen, var vi än befinner oss. Denna kategorisering av personer, objekt och 

skeenden (kausalitet) är något som är självklart för oss och vi tänker inte medvetet på det, 

men tappar vi förmågan att ”bygga” små historier så slutar vi att fungera som människor. 

   En annan basal förmåga i vårt tänkande är att vi skapar mönster där tidigare erfarenheter 

spelar en fundamental roll. Dessa mönster kallas inom kognitionsvetenskapen för image 

schemas. Dessa är mycket små mönster som våra sinneserfarenheter och erfarenheter av vår 

kroppsliga motorik har lagrat i hjärnan och som används när vi registrerar nya ”små historier” 

i vår omvärld. Turner ger exemplen ”motion along a path”, ”bounded interior”, ”balance” och 

”symmetry” och förklarar att sådana enkla scheman kan kombineras till ett mera komplext, 

större schema och att dessa då kan utgöra en kategori. Ett exempel är kategorin ”reaching out 

and picking up”. Det finns i våra hjärnor ett neurobiologiskt mönster för denna handling och 

sådana mönster (kanske flera stycken samtidigt) används också när vi kategoriserar och 

definierar enskilda objekt: 
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Partitioning the world into objects involves partitioning the world into small spatial stories because our 
recognition of objects depends on the characteristic stories in which they appear: We catch a ball, throw a 
rock, sit in a chair, pet a dog, take a drink from a glass of water (Turner 1996: 17). 

 

Den här förmågan utnyttjas inte minst när det gäller liknelser. Dessa projicerar ofta image 

schemas. Turner skriver att ”[w]hen the projection carries structure from a ’source’ we 

understand to a ’target’ we want to understand, the projection conforms to a constraint: The 

result for the target shall not be a conflict of image schemas” (Turner 1996: 17). De båda 

bilderna måste ”kugga in i” varandra på ett naturligt sätt, inte i varje detalj men i sina mest 

relevanta inslag. Detsamma gäller för begrepp, vilket knyter an till vad Lakoff och Johnson 

hävdade om conceptual metaphors. 

 
When we projekt one concept onto another, image schemas again seem to do much of the work. For 
example, when we project spatiality onto temporality, we project image schemas; we think of time itself, 
which has no spatial shape, as having spatial shape – linear, for example, or circular. We like to think of 
events in time, which also have no spatial shape, as having features of spatial shapes – continuity, 
extension, discreteness, completion, open-endedness, circularity, part-whole relations, and so on. This 
way of conceiving time and of events in time arises by projecting skeletal image schemas from space onto 
time. […] Abstract reasoning appears to be possible in large because we project image-schematic 
structure from spatial concepts onto abstract concepts. We say, for example, “Shame forced him to 
confess,” even though no physical forces are involved. Forms of social and psychological causation are 
understood by projection from bodily causation that involves physical forces. That is parable (Turner 
1996: 17f, kursiveringar i original). 

 

Släktskapet mellan Arnheims, Lakoffs och Johnsons resonemang ovan och Turners torde stå 

klart vid det här laget. Våra kroppsliga, spatiala, erfarenheter är en utomordentligt viktig del i 

vårt sätt att tänka. Det är med hjälp av spatialisering vi kan göra mera abstrakta resonemang 

begripligare. Denna spatialisering gör sig gällande i de underliggande konceptuella metaforer 

som tidigare berördes och den ligger också till grund för de små historier och de mentala 

bildscheman vi använder oss av för att förstå både vår omvärld och olika berättelser vi tar del 

av. Dessa mindre bildscheman kan vi bygga ut till större kategorier som vi applicerar för att 

förstå objekt och skeenden vi tar del av, och dessa kategorier, eller kluster av sammanlänkade 

bildscheman, gör det möjligt för oss att med tämligen knapphändig information mentalt 

konstruera en betydligt större historia. Ett exempel på detta, som ofta lyfts fram, är om det i 

en berättelse nämns att någon besökt en restaurang, som när Hovall i Krilonromanen besöker 

Stallmästargårdens uteservering. Den som berättar behöver inte i detalj skildra vad ett 

restaurangbesök innebär – hur man sätter sig till bords, inväntar kyparen, hur denne tar emot 

ens beställning, hur drycken kommer in och senare maten, att man använder bestick osv. Vi 

har ett mentalt (spatialt) bildschema, byggt på tidigare erfarenheter och beskrivningar, att 

plocka fram som levandegör situationen och platsen för oss. Vi fyller i luckorna, var och en 
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lite annorlunda, men i princip på samma sätt. Giovanna Egidi och Richard J. Gerrig kallar 

sådana minnesstrukturer för scripts och anser dem vara prototyper för de processer som 

aktiveras under läsakten: 

 
When reading stories that take place in scripted situations, people evoke this type of memory structure to 
guide their comprehension […]. Scripts are of a more general type of memory structure called schemas. 
Schemas gather together experiences – of people, places, things, and so on – into units that function 
during narrative experiences […] (Egidi & Gerrig 2003: 40, kursivering i original).12 

 

I viss mån knyter detta an till Marie-Laure Ryans princip om minimal avvikelse som togs upp 

i kapitel tre. Ryan hävdar att så länge inte något i innehållet i en berättelse motsäger det, så är 

en läsares (eller lyssnares) utgångspunkt att den framberättade världen överensstämmer med 

vår vardagliga omvärld så som vi uppfattar den. Även om allt inte kan beskrivas i en 

berättelse så fyller vi i luckorna, var och en lite annorlunda, men i princip på samma sätt. Men 

enkelheten i denna tankeprocess är bara skenbar, egentligen kräver alla sådana här kopplingar 

mellan olika scheman och kategorier en synnerligen avancerad kognitiv process. Den framstår 

som enkel därför att så mycket av den sker undermedvetet. 

   I sin bok The Way We Think: Conceptual Blendings and the Mind’s Hidden Complexities 

(2002) beskriver Gilles Fauconnier och Mark Turner vad de kallar nätverksmodeller 

(integration network models) som används i vårt tänkande. De typologiserar fyra typer av 

sådana nätverksmodeller med stigande grad av komplexitet: simplex networks, mirror 

networks, single-scope networks och double-scope networks. Men innan vi går närmare in på 

dessa olika typer av nätverk måste vi förklara några av de element som fungerar som dess 

byggstenar. En nätverksmodell innehåller mental spaces som är 

 
small conceptual packets constructed as we think and talk, for purposes of local understanding and action. 
[…] Mental spaces are connected to long-term schematic knowledge called “frames,” such as the frame 
of walking along a path, and to long time specific knowledge, such as a memory of the time you climbed 
Mount Rainier in 2001. […] Mental spaces are very partial. They contain elements and are typically 
structured by frames. They are interconnected and can be modified as thought and discourse unfold. 
Mental spaces can be used generally to model dynamic mappings in thought and language (Fauconnier & 
Turner 2002: 40). 

 

En nätverksmodell innehåller minst två sådana mental spaces och dessa kallas input spaces. 

Mellan dem sker en cross-space mapping, då valda delar (counterparts) ur innehållet i de 

olika input-platserna samlas i en generic space. Vad som tas med och vad som lämnas utanför 

beror på innehåll, struktur och kontext. Utifrån innehållet i denna generic space bildas en 

fjärde mental ”plats” – en blend. Även om en generisk plats och en blend är besläktade finns 

markanta skillnader. En blend är inte bara summan av de insamlade detaljerna från de två 
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input-platserna som förmedlats via en generic space. I en blend utvecklas istället innehållet på 

olika sätt. Fauconnier och Turner förklarar att en blend ”contain generic structure captured in 

the generic space but also contain more specific structure, and they can contain structure that 

is impossible for the inputs” (Fauconnier & Turner 2002: 47) och summerar hela skeendet så 

här: 

 
Building an integration network involves setting up mental spaces, matching across spaces, projecting 
selectively to a blend, locating shared structures, projecting backward to inputs, recruiting new structure 
to the inputs or the blend, and running various operations in the blend itself […] it is crucial to keep in 
mind that any of them [de nämnda sekvenserna] can run at any time and that they can run simultaneously. 
The integration network is trying to achieve equilibrium. […] Context will typically specify some 
conditions of the equilibrium […]. More generally, what counts as an equilibrium for the network will 
depend on its purpose, but also on various internal constraints on its dynamics (Fauconnier & Turner 
2002: 44f). 

 

I en blend sker en process som beskrivs som en framväxande struktur (emergent structure). 

Denna genereras på tre sätt: genom komposition (composition), färdigställande/slutförande 

(completion) och vidareutveckling (elaboration). 

   Komposition innebär att en blend kan dirigera element från de olika input-platserna så att 

helt nya relationer uppstår. Färdigställande/slutförande innebär att vi, omedvetet, tillför 

kunskap och struktur som vi har med oss från tidigare erfarenheter: ”Blends recruit great 

ranges of such background meaning. Pattern completion is the most basic kind of recruitment: 

We see some parts of a familiar frame of meaning, and much more of the frame is recruited 

silently but effectively to the blend.” Vidareutveckling (elaboration) innebär att vi utvecklar 

en blend ”by treating them as simulations and running them imaginatively according to the 

principles that have been established for the blend. Some of these principles for running the 

blend will have been brought to the blend by completion”. En verklig styrka, menar 

författarna, i ett tankesystem med blending är just den stora möjligheten att laborera 

strukturen på olika sätt.  

   Som nämndes ovan räknar man med fyra typer av nätverksmodeller. Den enklaste varianten 

kallas simplex networks. Fauconnier och Turner ger ett exempel där ramen (frame) utgörs av 

det välkända begreppet ”familj”. Denna ram utgör en input-plats. Den andra input-platsen 

utgörs av personerna (elementen) Paul och Sally. När vi upplever eller förstår att Paul är 

Sallys pappa så har vi upprättat en blend där en del av strukturen i ramen familj integrerats 

med elementen Paul och Sally och i denna blend är Paul pappa till Sally: ”In a simplex 

network, the relevant part of the frame in one input is projected with its roles, and the 

elements are projected from the other input as values of those roles within the blend. […] 
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There is no clash between the inputs, such as competing frames or incompatible counterpart 

elements” (Fauconnier & Turner 2002: 120). 

   Den andra typen kallas mirror networks. I en sådan delar input-platserna, den generiska 

platsen och blenden samma organiserande ram. 

 
An organizing frame provides a topology for the space it organizes; that is, it provides a set of organizing 
relations among the elements in the space. When two spaces share the same organizing frame, they share 
the corresponding topology and so can easily be put into correspondence. Establishing a cross-space 
mapping between inputs becomes straightforward (Fauconnier & Turner 2002: 123). 

 

Den tredje typen, single-scope network, har två input-platser med olika organiserande ramar, 

där den ena projiceras och blir styrande i blenden. 

 
Single-scope networks offer a highly visible type of conceptual clash, since the inputs have different 
frames. They are cases where the clash is dealt with by giving the overall organizational power of the 
network to only one of the input spaces, the framing input. […] Naturally, then, single-scope networks 
give us the feeling that “one thing” is giving us insight to “another thing,” with a strong asymmetry 
between them (Fauconnier & Turner 2002: 129). 

 

Ett exempel på ett sådant nätverk hittade vi i citatet i avsnittets början, när återberättaren i 

Krilonsviten lät matlagningsprocessen ge en organiserande ram för berättelsens tillkomst, 

idéinnehåll och tolkning. 

   Ett double-scope network har input-platser med olika organiserande ramar där det i blenden 

finns inslag av båda (eller alla) men där det bildas en ny struktur (emergent structure) som är 

dess egen. 

 
In such networks, both organizing frames makes central contributions to the blend, and their sharp 
differences offer the possibility of rich clashes. Far from blocking the construction of the network, such 
clashes offer challenges to the imagination; indeed, the resulting blends can be highly creative 
(Fauconnier & Turner 2002: 131). 

 

Fauconnier och Turner ger i sin bok ett spännande exempel på hur detta sista nätverk 

fungerar. De utgår från en situation där en person vill varna en annan för att denne håller på 

med någonting som kommer att leda till betydande svårigheter och problem för denne längre 

fram. I varnande syfte kan man då säga till den andre: du gräver din egen grav. Detta liknar 

vid första anblick, menar Fauconnier och Turner, ett single-scope network, där den 

organiserande ramen med gravar, lik och begravningar projiceras på och styr en blend där 

någon omedvetet gör någonting felaktigt som kommer att leda till olycka för denne. Att 

misslyckas är då lika med att dö medan de omedvetna felaktiga handlingarna (unwitting 
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failure) är lika med att gräva den egna graven. Men det kan inte vara ett single-scope network, 

menar författarna, eftersom strukturen (kallas i det här fallet topology) i de båda input-

platserna kraschar när det gäller kausalitet, intention, de inblandades roller, temporal sekvens, 

identitet och interna händelsestrukturer (internal event structure). ”In all these cases, the 

blend takes its topology from the ’unwitting failure’ input, not from the ’digging the grave’ 

input!” (Fauconnier & Turner 2002: 132) 

   Den kausala strukturen är hämtad från input-platsen unwitting failure, inte input-platsen 

digging one’s grave. Felaktiga handlingar orsakar misslyckanden men att gräva en grav 

orsakar inte ett dödsfall. Intentionsstrukturen kommer också från unwitting failure-platsen. 

Gravgrävare är mycket medvetna om vad de gör, vilket inte är fallet med den som gör de 

grova misstagen i exemplet. Den inramande strukturen med aktörer (den som gör misstagen, 

den som gräver graven) och sekvenser kommer från samma input, unwitting failure, eftersom 

det är den som gör misstagen som också gräver graven, vilket inte är fallet vid mera ordinärt 

gravgrävande. Tillika görs det i omvänd ordning mot den vedertagna. Även den interna 

händelsestrukturen hämtas från unwitting failure-platsen. Ju större eller ju fler misstag man 

gör, dessto större är risken för att det slutar med ett fiasko, men det finns inget liknande 

samband mellan hur djup eller stor grav man gräver och sannolikheten för att någon ska dö. 

 
The blend in digging one’s own grave inherits the concrete structure of graves, digging, and burial from 
the “digging the grave” input. But it inherits causal, intentional, and internal event structure from the 
“unwitting failure” input. The two inputs are not simply juxtaposed. Rather, emergent structure specific to 
the blend is created, with all the curious properties noted above. The existence of a satisfactory grave 
causes death and is a necessary precondition for it. […] In the blend (as opposed to the “digging the 
grave” input), digging one’s grave is a serious mistake that makes dying more likely. In the blend, it 
becomes possible to be unaware of one’s concrete actions – a situation that is projected from the 
“unwitting failure” input, where it is indeed fully possible, and common, to be unaware of the nature or 
the significance of one’s actions. But in the blend, it remains highly foolish to be unaware of such 
concrete actions – a judgement that is projected from the “digging the grave” input and will project back 
to the “unwitting failure” input to produce suitable inferences (i.e., to highlight foolishness and 
misperception of individual’s behaviour) (Fauconnier & Turner 2002: 132f). 

 

Det är inte alls nödvändigt att de organiserande ramarna i ett double-scope network kraschar 

som i det här exemplet. De kan också båda (eller alla) bidra med struktur som tas upp i en 

blend. 

   Den här tekniska genomgången av det nätverkssystem som Fauconnier och Turner 

presenterar är långt ifrån fullständig. Komplexiteten är stor, men för mitt syfte får det vara 

tillräckligt att kort nämna ytterligare en viktig del –  kompression (compression). Låt oss först 

återvända till Krilonsviten och Johannes Krilons samtal med Odenarp som handlar om 

svårigheten att beskriva utrotningen av judar så att skeendet blir fattbart. Så här lät det: 
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Om en mänska som försöker återuppleva sådant i sin själ kan rycka ut en enda levande bild ur denna 
bödelsverklighets slutna block av lidande – då träder hela verkligheten fram för hans ögon, sade Krilon. 
Han kan se det, han kan återge det, meddela det i en bild, i ord som väcker en bild inom oss. Genom att 
förvandla, omdikta, förtäta verkligheten kan han föra sanningen om den vidare. Andra, som har stannat 
inför siffrornas blodångande fasa utan att fatta, utan att orka tro att sådant har hänt inte så många mil från 
Sverige kan genom denna diktens, denna omdiktningens förmedling få veta h u r  d e t  e g e n t l i g e n   
v a r. Och det är detta – hur det egentligen gick till – som han måste sträva efter att kunna berätta (K3: 
375). 

 

Det Krilon avser med att rycka ut en enda levande bild är att ge bilden (eller berättelsen) en 

mänsklig skala. När ett skeende eller förhållande blir alltför stort kan det bli svårbegripligt 

och kännas abstrakt. Om skeendet istället kan speglas genom exempelvis ett människoöde, 

eller en liten grupp människors öden, så blir det lättare att ta till sig. Det har helt enkelt fått en 

skala som bättre passar vårt tänkande eftersom detta, som vi noterat, oftast utgår från just vår 

mänskliga, kroppsliga dimension. Kompression i ett nätverk försöker åstadkomma just en 

sådan anpassning till det mänskliga formatet. 

 
The human scale is the level at which it is natural for us to have the impression that we have direct, 
reliable, and comprehensive understanding. This is why achieving a blend at human scale will induce the 
feeling of global insight. The compression and scale of the blend make it cognitively more tractable to 
deal with, more manipulable, and since it is tied to the complex network, its manipulation gives mastery 
of a diffuse network, which creates a feeling of global conceptual mastery and insight. Going from many 
elements and relations in the network to few in the blend also helps achieve human scale, compression, 
and stories, because a simple human-scale scenario, with a minimal number of agents in a local region 
and a small temporal interval, is what we are set up to engage with perceptually and behaviourally 
(Fauconnier & Turner 2002: 323f). 

 

Om vi betänker saken så är det precis detta Eyvind Johnson har gjort i Krilonsviten, 

åtminstone i dess allegoriska perspektiv. Några få agenter (personerna i samtalsgruppen samt 

Staph, Jekau och några till) i en lokal region (Stockholm) utgör en kompression i förhållande 

till alla de aktörer och platser som kan förknippas med andra världskriget. Tidsmässigt är det 

dock ingen kompression, men handlingen utspelas under några få år och är därigenom lätt 

greppbar och överblickbar för en läsare så att en kompression knappast är nödvändig. Krig 

och övergrepp i omänsklig skala har också ersatts med övertagande av företag, slagsmål och 

mera allmänt gemena handlingar, även om det finns inslag av grymheter av en annan 

dimension, exempelvis i inslaget där Krilon rapporterar om händelser i Norge (som närmast 

ordagrant bygger på verkliga rapporter från norska motståndsmän som tidigare censurerats av 

myndigheterna när de skulle publiceras i svenska dagstidningar). I allt detta har Eyvind 

Johnson valt att genom en bild, en allegori, en blend, med mänsklig skala skildra det närmast 

ofattbara skeendet under andra världskriget. 
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De ovan beskrivna teorierna visar att vårt språk och vårt tänkande i stora avseenden är 

metaforiskt till sin karaktär och att den grundläggande metaforiken har en spatial, till och med 

kroppslig prägel. Språkliga uttryck och begrepp tar sin utgångspunkt i hur vi som individer 

upplever att våra kroppar fungerar och hur den interagerar med omvärlden. Spatiala 

relationer, riktningar och rörelser samt kroppsliga processer som exempelvis matsmältningen 

lägger en konkret förståelsemodell för sådant som är abstrakt eller som upplevs som diffust 

eller för stort för den vardagliga fattningsförmågan. Vi låter ramar, strukturer och viktiga 

element från skilda erfarenheter smälta samman och bilda nya, kreativa mentala 

konstruktioner. Även här handlar det ofta(st?) om spatialitet, Fauconnier och Turner talar om 

mental spaces. Frågan är om man inte ska ta det något mera bokstavligt än att enbart tala om 

metaforik, om inte en sammansmältning av mental spaces verkligen leder till att mentala 

platser (eller rum) projiceras i våra hjärnor. Inte fixerade som diabilder eller som de rörliga 

bilderna på en bioduk, utan, precis som Fauconnier och Turner beskriver det, som mentala 

”bildscheman”. Bilder som (även om de ofta verkar i det omedvetna) påminner om dem som 

uppkommer när jag skriver att den som läser dessa rader kan erinra sig hur Olof Palme såg ut. 

Eller Michael Jackson. Eller erinra sig flygplanen som kraschade in i Twin Towers i New 

York, ett tåg som startar från en perrong, en handskakning, en kyss. Vi är nämligen utrustade 

med förunderliga möjligheter när det gäller att visualisera saker från olika perspektiv och ändå 

förstå att det vi ”ser” ingår i samma ”lilla rumsliga berättelse”. Vi kan till exempel skapa 

visuella intryck som går utöver det vi kan ta in genom direkta sinnesdata. (Och i detta 

exempel kan inte ”small spatial stories” betraktas som något metaforiskt.) 

  
If we are on one side of a small spatial story, viewing “it,” and a friend is on the other side, viewing “it,” 
we can construct, mentally, a space that contains what the friend sees and connect that space to the space 
that contains what we see, to create an integrated space that is meant to be transcendent and unitary 
(Turner 1996: 117). 

 

 
4.3 ”Man kan riktigt se det framför sig” 
 
Jag vill nu, med dessa teoretiska modeller i bagaget, återvända till Eyvind Johnson och låta 

hans texter illustrera det som sagts. Min förhoppning är att ett sådant förfarande ska ge 

belysande exempel på hur denna kognitiva process fungerar ur ett mera allmänt perspektiv, 

som berör både författare, läsare och de karaktärer som befinner sig i den framberättade 

världen. Samtidigt vill jag visa att denna problematik utgör ett viktigt inslag i Johnsons 
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författarskap. Därför återvänder vi nu tillsammans med Eyvind Johnson till Grekland, men 

denna gång gäller det ett besök i Delfi, också det beskrivet i Spår förbi Kolonos. 

 
Vi kliver ner genom teatern och stiger in i det på så många sätt utgrävda Apollontemplet. […] 
   Kring stenarna nere på marken, så att säga vid ruinernas rötter, gömda i gräset, i fuktigheten där, hittar 
man små snäckor. De ser ut som om de hade lossnat ur pelarna och kalkstensblockens förstening, ramlat 
ut ur det antika och börjat att leva för sig själva igen. Det är skal från i fjol eller förfjol, tomma. Jag knäar 
i årsgräs som redan gulnar och samlar ett dussin i handflatan. Det är det där knäande svindelögonblicket 
som kommer ur hänryckning och fysisk trötthet. Det vanliga författarögonblicket. När jag böjde mig ner 
var det ruiner omkring mig. När jag ser upp igen står templen och skattehusen kring mig så som de – 
antagligen – var 450 år före vår tideräkning. 
   På det sättet reser jag nu, ett av de möjliga sätten. Ruinerna, delvis restaurerade, finns beskrivna med 
ibland lidelsefull sakkunskap i flera sorters böcker. Polygonalmurens skrift [not här], som är öppen för 
tolkning, har inte med ruiner utan med liv att göra. Jag griper ögonblicket, och där står byggnaderna. Det 
är fullt av för länge sedan försvunna människor kring dem. De har kommit hit för att söka svar på frågor 
om livet och döden, om gudarna, politiken, taktiken och strategien och om hjärtats oro. Rösterna talar ett 
språk som jag inte kan fatta annat än med stor ansträngning; men innebörden tycker jag mig förstå 
(Johnson 1961: 258ff).13 

 

När Eyvind Johnson äntligen kommer till det land och den kultur som haft så stor betydelse 

för hans författarskap, till exempel genom de tidiga läsningarna av Homeros epos som bland 

annat gav till resultat Strändernas svall, omdiktningen av Odysseus resa hem till Ithaka efter 

kriget i Troja, så är han, som vi redan sett, en ordentligt påläst och kunnig besökare. Han 

påpekar själv i citatet att ruinerna i Delfi är beskrivna ”i flera sorters böcker” och visar 

därmed att han har intrycken från dessa beskrivningar med sig i bagaget när han går ”in i” 

Apollontemplet. Att besöka de antika anläggningarna i Delfi är också fysiskt krävande. I 

essän skriver han: ”Vi följer en brant stig genom gles pinjeskog upp till Stadion och flämtar 

sista stycket av den hastiga marschen, av brådskan.” Sedan traskar sällskapet ner mot teatern 

och senare till Apollontemplet. Det är när han, fysiskt utmattad, knäar för att samla in några 

små fossila snäckor som lossnat ur pelarna och tycks ha ”ramlat ut ur det antika och börjat att 

leva för sig själva igen”, som en svindelkänsla infinner sig och templen och skattehusen tar 

form i Eyvind Johnsons medvetande. Inte bara byggnaderna ”återskapas”, även antikens 

människor, som sökt sig till oraklets hemvist, rör sig i det mentala, virtuella rum som formats 

inom Eyvind Johnson. Han kallar det ”författarögonblicket” och understryker därmed att 

erfarenheten i Delfi inte är någon engångsföreteelse, tvärtom betonar han att ”[p]å det sättet 

reser jag nu”. Detta bekräftas, förutom i Akropoliscitatet som inledde detta kapitel, även då 

han beskriver intrycken från Mykene: 

 
Vi står i palatset och ser ut över argoliska slätten, kullarna och bergen. Rätt nära ligger de andra 
stadsstaterna Argos och Tiryns och snett över riket, landtungan, i sydöst finns Epidavros. 
   Palatset växer upp i tre eller fyra våningar medan vi finns där. Vi står på borggården och ser mot 
fönstren i tredje våningen. I mellersta dubbelfönstret hinner vi se en skymt av ett kvinnoansikte, förvridet 
av våldsamma känslor, smärta eller triumf, och kvinnan heter Klytaimestra, Kassandra eller Elektra. 
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Sedan sjunker palatset utan minsta brak ner i jorden, i berget. Vi trampar över planritningen och ser hålen 
efter träpelare, vi är kanhända i ett tempel. Vi ser ner i avgrunden, i ravinen utanför muren. Vi söker och 
hittar nergången till den hemliga källan, vattenförrådet för det folk som skulle bli belägrat och instängt 
här någon gång. I sin Greklandsbok har Henry Miller nämnt den fasa som dröjer kvar här. Man kan utan 
större viljeansträngning förnimma den. Kvardröjande, kvarlämnad, kvarglömd fasa: Mykene, det 
främmande, det nära, långt bortom årtusenden, inne i vår egen tid. 
   Vad söker man, vad hittar man här? 
   ”Vad gräver vi upp, och varför?” frågar Mortimer Wheeler i sin bok Archeology from the Earth. Man 
kan svara med en annan fråga: Oss själva? Ur tidens grop? (Johnson 1961: 173f) 

 
Även här ”växer” byggnaderna upp i Johnsons medvetande och platsen befolkas, men denna 

gång på ett något annorlunda sätt. I ett fönster på tredje våningen skymtar Eyvind Johnson en 

kvinna med förvridet ansiktsuttryck och han kopplar gestalten till personer ur de antika 

grekiska berättelserna – det kan vara Klytaimestra, Kassandra eller Elektra. I den svenske 

författarens inre blandas upplevelsen av reella, fysiska lämningar som han upplever i sin nutid 

med de intryck som hans läsningar av faktaböcker om Mykene och de antika berättelserna om 

Mykene och de färgstarka karaktärer som där sägs ha befolkat platsen. Det blir ett 

konglomerat av fakta och fiktion, av dåtid, sagotid och nutid som hos Eyvind Johnson 

framkallar en vision som han alltså kallar ”författarögonblicket”. Även om Johnson också när 

dessa textavsnitt skrivs naturligtvis är en författare som bearbetar sina upplevelser på ett 

konstnärligt sätt, så finns det som vi sett tidigare i detta kapitlet mycket som talar för att han 

har haft upplevelser som väl svarar mot dessa beskrivningar. 

   Sådana ”författarögonblick” finns också beskrivna i Johnsons romaner och jag vill här lyfta 

fram två exempel som tydligt kan förknippas med de upplevelser författaren själv hade i 

Delfi. Det första är hämtat från romanen Livsdagen lång som utkom år 1964. I romanen finns 

flera händelseförlopp som utspelas i skilda tider. I det avsnitt som presenteras här heter 

huvudpersonen Donato Guarnerio, i citatet även kallas ”kunskaparen”, och vi möter honom 

och hans följeslagare när de på en resa kommit till Delfi under 1200-talet. De har vandrat i 

månskenet genom olivskogarna och slutligen hittat en herdekoja högt uppe på berget, i 

närheten av det antika stadion. Delfi har ännu inte blivit utgrävt och de forna templen, teatern 

och skattehusen är i stort sett täckta av åkermark och kojor, uppbyggda av, som det heter, 

”heligt trä och helig sten och jord och profant och ovälsignat ris”. 

 
Jag är Donato. Jag är här. Jag kan sträcka ut handen och röra vid allt därnere. 
   Byns hus, kojor, ruiner med väldiga marmorblock och avbrutna pelare härjades av månskenet. 
Blankslipad marmor glänste gul, skrovliga brottytor gnistrade, mjuka eller skarpkantade skuggor flöt 
mellan dem. I bortre ändan av den långa, smala planen alldeles nedanför honom fanns rester av 
fyrkantiga, murade pelare. Stadion. Här är jag. Mitt namn är Donato Guarnerio. Jag väntar på min sömn. 
   Han såg sig själv nu eller för länge sedan eller i framtiden: en man som böjde sig mot marken därnere 
och sökte. 
   Hundar skällde i byn, han öppnade ögonen. Pleistosflodens vattenband glimmade till långt nere i dalen. 
Torget hade förvandlats, pelarna hade vuxit och blivit fler, deras skuggor tätare och längre. Tak glänste av 
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halm och sten. Han såg herdekojorna sjunka i marken mellan pelarna, plattas ut. Den venetianske 
kunskaparen hade aldrig tyckt sig så nära verkligheten, så högt uppe i den, så överblickande, så 
klarseende djupt inne i det verkliga. Han såg nuet glida över i en framtid där män med hackor och spadar 
grävde upp sig själva ur marken. I den nya tystnaden hörde han rop och befallningar. Kunskaparen satt på 
sin gropkant i det förflutna medan han såg sig själv därnere på den långa, smala planen falla på knä följd 
av sin skugga, lägga örat mot marken och lyssna till viskningarna: Vad söker du? Han ropade tyst ner mot 
sin egen gestalt: Dig. Mig. 
   Allt blev mycket tydligt. Han sträckte sig, högt, och såg genom vallen eller över den ner mot den 
heligaste platsen. Templen hade rest sig, kojorna var försvunna, teatern hade stigit ut ur sin sluttning och 
kastat jordtäcket av sig, ord som hade gömts där vällde upp ur den. Han såg den heliga vägen och 
gestalterna som skred fram där. Hundskallet ekade nere i dalen. 
[…] 
   Han blundade, han sov, han hörde hundskallet ur skogen, ur dalen; det kom ur floden därnere, från 
flodens botten, ur det förflutnas gropar och långt bortifrån framtiden. Efter en stund öppnade han ögonen. 
Den eländiga byn hade höjt sig ur marken igen, den sov. Men templen stod resta kring och över de 
sovande kojorna, marmortaken speglade månsken, och färgerna lyste, rörelsen fanns där. Statyerna 
lämnade sina socklar och vandrade, de stannade, gudarna talade med varandra, sfinxer nickade, lejonen, 
de stora kattorna, smög kring dem. Gudinnorna utbytte, försålde, utväxlade, gav bort sitt tysta livliga 
skvaller. […] 
   Donato Guarnerio betraktade med lugn blick världens medelpunkt, dess navel. Hans ögon var klara, han 
var utvilad efter sin svåra resa. Han flyttade åter blicken till det långa smala torget alldeles nedanför 
branten. Han mindes detta stadion från avlägsen tid. Han såg sig själv springa löparbanan runt, stanna, 
böja sig, söka, falla på knä borta vid de låga pelarna. Han sade: Här är det. Mitt bröst är tomt. Mitt hjärta 
ligger därnere (Johnson 1964: 255-258). 

 

När Donato blickar ut över nejden ser han hur de antika lämningarna fått ge byggmaterial till 

den lilla by av kojor som vuxit upp på den tidigare heliga platsen. I hans vision kommer olika 

tidsskikt att blandas, dels den historiska tid då Delfi var de grekiska stadsstaternas religiösa 

och rituella centrum, dels framtiden då det kommer att göras utgrävningar på platsen. Ja, han 

”ser” till och med sig själv i en grop gräva fram det förflutna, till vilket då även Donatus nutid 

inom fiktionen kommer att höra. Samtidigt ”minns” han stadion ”från en avlägsen tid” och 

”såg sig själv springa löparbanan runt”. Han ”ser” också templen, skattehusen och ”den heliga 

vägen” som slingrar sig upp mellan de antika byggnadsverken. Statyerna får liv, gudarna 

vandrar omkring och han ”hör” dem samtala med varandra. Under denna vision finns 

samtidigt Donatus egen nutid närvarande. En detalj som kopplar de olika tidsskikten samman 

är de hundskall som hörs nerifrån byn och dalen. Ytterligare ett exempel som visar hur viktig 

den här typen av visioner och mentala förnimmelser är i Eyvind Johnsons författarskap kan 

hämtas i romanen Favel ensam som utkom år 1968: 

 
Den söndagen. 
   I eftermiddagens tryckande värme tog han taxi ut mot Schöneberg. U t  m o t? Schöneberg var centrum 
nu. Han fortsatte ut till Friedenau. Han hittade gatan, men huset som han sökte var bombat och inte 
uppbyggt igen; tomten hade i stället förvandlats till en liten parkanläggning med nu nästan fullvuxna träd. 
Han stod ute på den tysta gatan och tittade mot porten till huset som inte fanns längre, stirrade på väggen 
och trappfönstret som inte fanns, granskade fasaden som inte fanns. Träden växte genom golven två 
våningar upp. Blicken klättrade fönsterrad efter fönsterrad upp till fjärde våningen i direkt förbindelse 
med Berlins himmel och kom ovanför takkanten. Blicken strövade över väggen som inte längre fanns. 
Den dröjde vid balkongraden i tredje våningen, så tydligt tänkte han fram huset. Han betraktade en stund 
balkongen utanför rummet rakt ovanför porten. De tunga, försvunna, bortförda, förintade draperierna 
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innanför balkongdörren drogs åt sidan, dörren öppnades, någon som han kände, hade känt, stod där och 
tittade ner mot gatan, vände, gick in igen. Peter Favel lät sin blick följa henne in i det stora rummet där de 
hade bott, d e , d å, Stephan och Anna och barnet. Allt var som det hade varit i rummet: tavlorna, de båda 
dukarna av Charlon-Loday och de fyra reproduktionerna av Holbeinteckningarna, soffan, det låga bordet 
framför den, och länstolarna och fotlampan och det brunblanka skrivbordet på andra sidan rummet, 
böckerna, boktraven på det, skrivstolen, och bokhyllorna på båda sidor om balkongdörren; och i detta 
fanns röster kvar, skratt, glada utrop, rädda viskningar – allt. 
   Och han stirrade in i rummet rakt ovanför – där hade han själv bott det året – 1934. 
   För så länge sedan. 
[…] 
   En kvinna, en man, ett barn, två kvinnor, två män och två barn i rum däruppe, i ett hus som inte fanns. 
Två bortförda. Om man lyssnade noga, om man hade just den sortens hörselbegåvning, kunde man ännu 
förnimma stöveltrampet på gatan, bultningarna på porten som inte fanns, stegen i stentrapporna som nu 
var fyllnadsgrus mellan de begravda källarmurarna under planteringen. Ropen som ekade. De hårda 
knackningarna på dörren däruppe, rytandena. Tystnaden. Mannen och kvinnan som fördes bort, bara de, 
då, och man kunde förnimma hur det övriga huset höll andan, lyssnade. Och den man, som gömde sig 
uppe under takåsen den dagen och kvällen, lyssnade och mindes barn som hade gömts inne i Berlin av 
Charlon-Loday och sedan kunde föras ut ur landet och – (Johnson 1968: 14ff) 

 
När berättelsens huvudkaraktär Peter Favel, vid ett besök i Berlin under 1940-talet, betraktar 

den öppna plats, vid tillfället trädbeväxt, som det bombade huset lämnat efter sig tar en mental 

bild gestalt. I sitt inre ”ser” han huset så som det var när han själv bodde i det under 1930-

talet. Han ”granskar fasaden som inte fanns”, betraktar fönsterraderna, låter blicken ”ströva” 

över väggen och får, precis som Eyvind Johnson i ruinerna i Mykene, syn på en kvinna. 

Denna gång är det en kvinna som bodde i huset före kriget. När hon drar sig in i lägenheten 

kan Favel, i sitt inre, följa henne och ”se” interiören i kvinnans lägenhet. Minnesbilderna är 

detaljerade, allt från tavlor på väggarna till boktraven och färgen på skrivbordet finns bevarat 

som bildminnen i Favels inre. Han ”hör” röster, skratt och viskningar från den tid som var. 

Även de nazistiska soldaternas stöveltramp och bultningar på dörren kunde höras ”om man 

hade just den sortens hörselbegåvning”. Ja, Favel ”hör” till och med tystnaden och minns 

förnimmelsen av hur hela huset höll andan och lyssnade, han själv gömd uppe på vinden. Ur 

ruinerna växer således, med minnets hjälp, en försvunnen tid och plats fram, mentalt, i Peter 

Favels inre. Men scenen i romanen innehåller ytterligare komplexitet. Det är inte enbart så att 

Peter Favel under 1940-talet har ett slags parallell förnimmelse, dels av platsen som den är vid 

återbesöket på 1940-talet och dels sådan den var under 1930-talet då han bodde i huset. Peter 

Favel är dessutom författare och i romanintrigen, som mestadels utspelar sig på 1960-talet, är 

han också, i enlighet med fiktionen, en författare som planerar att skriva en roman som 

handlar om några viktiga episoder i hans liv, vilket torde innebära att det är han, fortfarande 

inom fiktionen, som skrivit romanen Favel ensam som vi just läst ett avsnitt ur. Själva 

författandet sker, vilket även Bo G Jansson noterat (Jansson 1990: 89) i Danmark under 1960-

talet. Under denna författarakt måste Peter Favel på nytt kunna förnimma upplevelser och 
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intryck dels från besöket under 1940-talet och dels de minnesbilder han den gången fick, 

härrörande från 1930-talet då han bodde i huset (Jansson 1990: 89). 

   Ytterligare en dimension att lägga till detta redan komplicerade mönster är att Eyvind 

Johnson, som ju är den verklige författaren till romanen Favel ensam, här laborerar med 

mentala projiceringar på ett sätt som motsvarar hans egna upplevelser av de uppväxande 

templen och skattehusen i Delfi. Principen är densamma som för det omtalade 

”författarögonblick” som Johnson nämner och precis som när det gäller Greklandsresan finns 

det här, förmodligen, en personlig upplevelse som ligger till grund för den som författaren 

låter Peter Favel uppleva. Örjan Lindberger berättar i sin biografi att Eyvind Johnson år 1967 

hade varit på återbesök i Berlin, där han bott under 1920-talet: 

 
Det hus där han en gång bott var nu en obebyggd tomt. […] En som bott i huset, nämligen sonen i Eyvind 
Johnsons värdfamilj, hade blivit ett av nazismens offer (Lindberger 1990: 390). 

 

Det handlar alltså även här om att mentalt omvandla en nu-upplevelse till ett levande förflutet, 

med hjälp av kunskaper, erfarenheter, minnen och fantasi. Och allt fångas i ett slags 

samtidighet där tidslagren och rummen smälter samman. Den här typen av 

sammansmältningar av tider, platser och gestalter är ett utmärkande drag i Johnsons 

författarskap. Det har uppmärksammats av de flesta forskare som sysselsatt sig med Eyvind 

Johnsons texter. Men Eyvind Johnson är samtidigt starkt medveten om minnenas 

bedräglighet. Det var med den insikten han menade att det inte är möjligt att skriva en i ordets 

exakta betydelse självbiografisk berättelse. Minnen förändras över tid beroende på de 

erfarenheter man gjort och de intryck man fått sedan ursprungshändelsen. De nya 

erfarenheterna och mentala bilderna blandar sig i och smälter samman med de ursprungliga 

erfarenheterna och perceptionerna. Om arbetet med Romanen om Olof skrev Johnson senare: 

 
Men – alla dessa klara minnesbilder förvandlades under det jag skrev, dels genom andra, otydligare 
minnen, dels genom att jag under tiden också måste leva ett eget liv, läsa andras böcker, skriva andra 
saker. 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. Huvudpersonen fick tilldiktade drag som han troligen aldrig haft i 
sin verkliga ungdom och förlorade möjligen goda eller dåliga drag som han verkligen haft (Johnson 1992, 
s. 149f). 

 

Noterbart är att Johnsons tankar kring minnena så väl korresponderar med dem som Kjell 

Espmark ger uttryck för i sin bok Minnena ljuger som citerades i inledningen. Där var det 

intryck och mönster från ett konstverk som med Espmarks term ”korrumperat” minnesbilden. 

Här talar Johnson om hur intryck från andras böcker är med och ”förvandlar” minnesbilderna. 
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Men även om Eyvind Johnson menade att denna sammanblandning kunde vara ett problem 

när det gäller självbiografiska berättelser så är det i själva verket just sådana 

sammanblandningar han hanterar så mästerligt i sitt författarskap. Han utnyttjar och diskuterar 

musikens förmåga att väcka bilder: 

 
I all musik kan man se så gott som allting. Med musiken är det som med det fattiga spanska värdshuset, 
någon har berättat om, där kan man få allt – bara själv har det, man vill ha, med sig när man kommer dit. I 
musiken kan man se strömmande vatten, springande, vilda hästar med långa, fladdrande manar, se vind som 
stryker över skogstopparna eller genom sädesfälten, och stranddyning som häver sig, bryts i vattenväggar och 
skum och risslande rinner tillbaka in i nästa, övervälvande våg. I musiken kan man också se enbart nottecken, 
om man har det bildsinnet, det räknesinnet. […] Luckor öppnas under musiken, luckor som är stängda eller 
halvt stängda mot det förflutna och mot framtiden. Man tänker inte, man ser. Regn av blommor, eller 
stenskred kanske, men man är själv med där; erövringar av lycka eller förlusten av den. Klar stjärnnatt, 
översnöade fält under månen, ett ansikte, ett rum, minnen (K1: 53, kursivering i original). 

 
Det man kan notera här är att det Johnsons beskriver som bilder som kan lockas fram av 

musiken överensstämmer tämligen precist med de exempel Mark Turner gav av det han kallar 

smal spatiall stories och som utgör en grund för vårt tänkande rent generellt. Men en 

sammanblandning kan också ta sig mycket personliga uttryck, där de egna erfarenheterna 

influerar. När Krilons samtalsgrupp lyssnar till musik som strömmar ut ur radion, är det två 

skilda, individuella sammansmältningar som beskrivs – berättarens och Jonas Frids. 

 
Jonas Frid hade lyckats. Chopins tonspeglade månsken förvandlades, som Beethovens väldighet eller 
Mozarts glitter eller kanske något annat skulle gjort, inom honom till ett ganska stort hus, en 
grosshandlarvilla, en representationsvilla med åtta rum. Den var färdigbyggd nu och han satt och 
betraktade den inne i musiken. I droppande pianotoner kunde han se ett ordnat, byggande regn av 
tegelstenar, vilka liksom på en tecknad film lade sig ovanpå och bredvid varandra och byggde, byggde. 
[…] Högt uppe i klaviaturen hörde han inte det fina, fina melankoliska efternattsregnet, de svaga, 
klingande ljuden när de sprödaste tonerna, de på gränsen till det ohörbara, träffade månstrålarna som 
silade ner genom det tunga, mallorciska lövverket utan i stället klirret av de nya fönstren som sattes in, 
den nya, dyra glasservisen som Svea ställde in i skåpet, det antika, nyköpta matsilvret (K1: 65). 

 

Johnson utnyttjar i sin berättelse också vår mänskliga förmåga att se saker ur någon annans 

perspektiv. Genom de välbekanta ljuden som åstadkoms bakom hennes rygg återskapar Anna 

i sitt inre en scen hon känner igen, men som hon denna gång, vid pianot, egentligen inte 

önskar se. 

 
I Chopin smällde bildörren igen, och hon hörde hans stamp på farstubron, genom mimosadoften hörde 
musiken det. Flickan där ute tog emot honom med korta, snabba, hårda steg. Nu var det tyst därute. Han 
stod bakom dörren och samlade sig, ordnade sitt ansikte, röck opp näsduken i bröstfickan, det brukade 
han göra, drog ner västen, drog ner kavajen, tittade sig i spegeln en gång till. Dörren öppnades, han 
stannade innanför den, lyssnade, nickade, blicken blev undrande när han såg Krilon sitta där, så tänkte 
han sig för, började gå mot henne, steg efter steg sjönk ner i den tjocka, gröna vintermattan. (K3: 60f). 
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På samma sätt kan vi som läsare också tänka oss in i de litterära karaktärernas visuella 

perceptioner. 

   I sin behandling av ekfrasen, den verbala representationen av en gravyr föreställande en 

kröning av kejsaren i Kina, sker en, i berättelsen, bokstavlig sammanblandning, när Hovall, 

Corall och Johannesson, i Hovalls drömska upplevelse, kan kliva in i tavlan. 

 
Då de kom fram till tronen trädde ett par gestalter i kåpor eller vida rockar och hattar, av samma slag som 
Johannessons och Hovalls, åt sidan med djupa bugningar. Corall steg mjukt och värdigt upp på plattformen 
och stod med ryggen åt dem framför tronstolen. Hovall tog ytterligare ett par steg och stod nedanför, bredvid 
Johannesson. Han rös av lycka, av en frågande lycka, av lyckliga frågor som småbubblade inom honom. Här 
var en av livets höjdpunkter, kände han, här var drömmarnas fullbordan. Det är märkligt, tänkte han, det är 
högst märkligt vad man kan få uppleva mens man ännu lever (K2: 321). 

 

Som Mark Turner påpekar kan också i skönlitteraturen förhållandet mellan berättarvärld, 

läsarvärld och framberättad värld förenas i en sammanblandning. Johnson spelar skickligt 

med denna ontologiska balansakt.  

 
Han [Krilon] stod där avvaktande, och när han nu dök upp i berättarens, den förväntansfulla återskaparens 
synfält och därmed i läsarens, betraktarens, kanske av andra dimmor fyllda synfält, var han klädd i en grå 
sommarkostym som varken uttryckte glädje eller dämpad sorg utan fastmer ljus, lätt melankolisk 
värdighet, dock inte av det mer religiösa slaget (K2: 10). 

 
 
Krilonsvitens berättare poängterar här läsarens förmåga att skapa sig en bild av det som 

framställs i berättelsen. Som läsare utnyttjar vi, medvetet och omedvetet, hjärnans stora 

kapacitet att skapa kreativa sammanblandningar mellan det som explicit förmedlas i texten 

och de mentala scheman, strukturer och representationer som vi lagrat under vår levnad. Vi 

konstruerar sådana sammansmältningar hela tiden, utgående från enskilda meningar och 

uttryck i texten, kortare stycken och hela historier. Det är en oavlåtligt pågående process och 

med hjälp av den blir den framberättade världen till levande mentala bilder inom oss, både 

vad gäller små och stora skeenden, personer och objekt och vad gäller spatiala förhållanden 

och relationer i stort. På ett annat ställe i sviten är det Krilon själv som förmedlar en berättelse 

till de andra i samtalsgruppen. I Krilons berättelse stöter vi på några fenomen som tagits upp i 

denna avhandling och som ytterligare lyfter fram både avsändarens, själva berättelsens och 

mottagarens roll när det gäller att visualisera och levandegöra. 

 
– Vintern har varit mycket svår i år, sade Hovall. 
   – Ja, sa Krilon. Och händelserik. När jag ser snö som far omkring så här i luften i ett slags förtvivlad 
ansträngning att hölja in allt, släta ut allt, brukar jag ofta tänka på Anabasis, boken där Xenofon, denna 
Sokrates lärjunge, skildrar de tiotusen legoknektarnas återtåg till Grekland sedan de varit med om striden 
mot perserkungen Artaxerxes, slaget vid Kunaxa och Kyros den yngres död. […] Jag tänker på ett visst 
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ställe i Anabasis, sade Krilon. Det är när de återvändande soldaterna möter snön, jag har för mig att det är 
i bergen i Armenien. Jag föreställer mig det ungefär så här: hur soldaterna är förvånade över detta 
främmande, hur de rör vid det vita som faller ner från himmeln eller yr mot dem, hur det förvandlas till 
vatten i deras händer och sedan till is i kölden. Många går under i snöstormen, sjunker ner i snön, som 
efter vad Xenofon påstår var fem-sex fot djup. Han nämner tretti soldater som dör i snön, bäddas kring av 
detta vita, främmande, i sin dåliga utrustning kan de inte stå emot det. 
   – Det är som en saga, det är så avlägset, sade Arpius. 
   – Ja, sade Krilon, i Xenofons framställning klingar det som en saga för oss. […] Antagligen har general 
Xenofon, återtågets ledare, velat framlägga en rapport om hur det verkligen gick till. Och vi får ju veta 
det. Men det krävs en viss ansträngning av oss för att kunna fånga, nå fram till den för många hundra år 
sedan bortrunna verkligheten. Vi klär ut oss till återtågande hellener och spelar med i en på många sätt 
fulländad klassisk tragedi, en tragedi vars stolta båge (sade Krilon, och hans röst tonade högre och han 
gjorde en sväng med högra armen) stiger från förhoppning mot ännu större segerförhoppning, och sedan 
sjunker mot nederlag, flykt, klagokörer. Och nästa valvbåges perfekta resning kan vi också skönja, ja, vi 
kan föreställa oss hur den stiger mot hemkomstglädjen, mot den stund soldatlönen ska betalas ut, i den 
bågen kan vi se nya förhoppningar för de överlevande, de soldater som bär vittnesbörd om fasorna med 
sig hem, men som också bär med sig lyckan i att ha överlevt fasorna. Det är ett fulländat spel – eller vi 
kan med största lätthet tänka oss det hela, Anabasis’ händelser, som ett fulländat spel, en fulländad dikt 
(K3: 372f).  
 

 
När Krilon säger att ”det krävs en viss ansträngning av oss för att kunna fånga, nå fram till 

den för många hundra år sedan bortrunna verkligheten” och att ”[v]i klär ut oss till 

återtågande hellener och spelar med i en på många sätt fulländad klassisk tragedi” så är det en 

utmärkt beskrivning av vad vi menar när vi säger att vi sjunker in i och rycks med i en 

berättelse, det som kallas immersion. 

   I första delen av sin berättelse gör Krilon en koppling mellan Krilon-berättelsens nutid 

(snöfallet i Stockholm) och härens återtåg under Xenofons ledning (snöfallet vid den tiden): 

”När jag ser snö som far omkring så här i luften i ett slags förtvivlad ansträngning att hölja in 

allt, släta ut allt, brukar jag ofta tänka på Anabasis […] Jag tänker på ett visst ställe i 

Anabasis.” Krilon kopplar samman sin reella verklighet med någonting i en bok. Men när 

berättelsen fortsätter gör han en återkoppling, där han kopplar skeenden i boken till den nutida 

verkligheten i en helt ny mental bild: ”i det ögonblick vi […] klär om Xenofons återvändande, 

slagna soldater i moderna kläder, i uniformer, gör honom till Andersson, Pettersson, – ja, vi 

kan kalla honom Hovall, Odenarp, Arpius, Jonas Frid, Minning, Krilon…” Här har vi att göra 

med en sammansmältning, där material från olika input-platser genom en intrikat process 

bildar en helt ny mental bild och plats. Detta sätt att kreera nya mentala bilder och rum är ett 

typexempel på det Turner och Fauconnier kallar integration network models. 
 

– Men, sade Krilon, i det ögonblick vi – med en ansträngning som också gäller att kunna undvika det 
komiska, spexet och att avstå från leendet – klär om Xenofons återvändande, slagna soldater i moderna 
kläder, i uniformer, gör honom till Andersson, Pettersson, – ja, vi kan kalla honom Hovall, Odenarp, 
Arpius, Jonas Frid, Minning, Krilon – i det ögonblicket viker sagan, och vi kan fatta de tiotusens återtåg 
som en verklighet inför våra ögon, mot vår hud och i våra inälvor. Vi kan föreställa oss hur Karlsson, 
eller vad vi vill kalla honom, och han kamrater är på hemväg från nederlagets land med många fasor kvar 
framför sig. De råkar ut för snöstorm i fjällen, snöns helvete. Flera av kamraterna fryser ihjäl, andra 
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förfryser fötter och händer, de som lever kvar är utsvultna, utmattade och maktlösa. Förbannade djävla 
väder, säger Karlsson. Och här ska man dö i det här fanstyget. Kapten har fört oss åt helvete. Om dom 
åtminstone hade utrustat en ordentligt för en sån här färd. Men det gav dom fan i – inga tält, inge vidare 
med kläder och inge käk, bara snö som fan. Den som ändå vore hemma hos gumman (eller tanten, som 
man nu säger i Sverige). 
   – Man kan riktigt se det framför sig, sade Jonas Frid (K3: 373f). 
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5 Summering och slutsatser 
 
Ändamålet med den här undersökningen har varit att i någon mån försöka besvara frågan hur 

det går till när en läsare under läsakten, i samspel med texten, skapar mentala bilder och får en 

spatial upplevelse av den värld som skrivs fram i en roman. Det har handlat om att lyfta fram 

vissa aspekter på denna komplexa kognitiva process och jag gör inte anspråk på att på något 

heltäckande sätt ha närmat mig problematiken. En utgångspunkt har varit den deskriptiva 

nivån i W. J. T. Mitchells typologi som presenterades i inledningsavsnittet. Denna nivå tar 

upp det vi ”ser” under läsningen, den värld som framträder. Trots att Mitchell mycket riktigt 

framhåller att alla typer av sinnesförnimmelser berörs under en läsakt, har jag valt att i stort 

sett koncentrera mig på det visuella. 

   I kapitlet ”Olika världar” var en utgångspunkt förhållandet mellan läsarens reella värld och 

fiktionens värld. Krilonsviten är en allegorisk berättelse av sådan typ att en stor del av värdet 

med den skulle gå förlorat om läsaren inte uppfattade de parallella dragen mellan fiktion och 

verklighet, den dubbla struktur som Thomas G. Pavel talar om. I kapitlet pekade jag på de 

teorier som Marie-Laure Ryan utarbetat för litteraturvetenskapen med inspiration från den 

semantiskt inriktade modallogikens possible worlds-teorier. Ryan menar att vi som läsare ska 

se fiktionsvärlden i till exempel en roman som en del i ett autonomt universum, som kan 

styras av andra regler och annan logik än den vi förknippar med vår vardagliga verklighet. För 

att möta denna utmaning sker en omcentrering hos läsaren till textens referensvärld som styr 

logiken i det världssystem som består av textens reella värld, där karaktärer befinner sig, och 

där de enskilda karaktärernas tankar kan ge uttryck för möjliga världar, till exempel genom 

funderingar kring hur situationen eller tillståndet i den textuella världen borde ha varit. 

Samtidigt menar Ryan att läsaren i sina ansträngningar att förstå och i läsprocessen vara en 

medskapare till berättelsens värld tar sin utgångspunkt i den egna vardagliga verkligheten och 

att det är först när texten explicit förmedlar andra förutsättningar som nödvändiga 

anpassningar sker. Ryan kallar detta principen om minimal avvikelse och i kapitlet 

presenterades en typologi för hur graden av överensstämmelser mellan läsarens vardagliga 

verklighet och den fiktiva berättelsens verklighet kunde avläsas. 

   Jag pekade också på möjligheten att definiera allegorin som ett svagt diagram, enligt 

modeller hämtade från Max Nänny och Lars Elleström, vilket innebär att den meningsbärande 

struktur vi som läsare finner i en text kan sägas avbilda en motsvarande struktur som vi 

känner igen från verkligheten. Jag menar att en sådan definition är ytterligare ett sätt att 
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förklara relationerna mellan den autonoma fiktiva textvärlden och läsarens verklighet utan att 

träda över några ontologiska gränser. 

   I det följande kapitlet pekar jag på berättarinstansens position och dennes betydelse för 

läsningen. Jag menar att berättaren i Krilonsviten dels problematiserar själva berättandet, dels 

ständigt bryter fiktionen med kommentarer som jag vill beskriva som en form av 

läsarinstruktioner. Detta avsnitt hölls dock tämligen kortfattat eftersom det behandlats 

utförligt i tidigare forskning kring Johnsons författarskap. 

   Därefter använde jag mig av Krilonsviten för att belysa några fenomen som är centrala inom 

narratologin. Jag belyste berättelsens uppbyggnad med skilda diegetiska nivåer och dess 

ontologiska gränser. Jag lyfte också fram begreppet fokalisering och visade hur en läsare 

under läsakten måste vara uppmärksam på frågorna om vem som talar och vem som ser. Jag 

intog också den positionen att en berättare också kan vara fokalisator. Jag menar att om en 

läsare mentalt kan skapa en vision av den framberättade världen, så bör detta också vara 

möjligt för berättaren och jag visade ett avsnitt i Krilonsviten där jag menade att det fanns vad 

som kunde kallas mixad fokalisering, när berättaren och Krilon båda ser samma vy, den ene 

inom diegesen och den andre mentalt i sin berättarakt. Min genomgång visade också att detta 

är ett omstritt synsätt och att flera tongivande litteraturteoretiker förbehåller termen 

fokalisator åt perceptioner gjorda inom diegesen. 

   Förutom att visa på de visuella och relationella markörer som finns i språket och som är av 

utomordentlig vikt för läsarens möjligheter att skapa sig en uppfattning om den framberättade 

världens spatialitet, så behandlade jag också kortfattat andra detaljer i texten som styr 

visualiseringen under en läsakt och läsarens upplevelse av spatialitet. Det handlade om 

uppdelningen i förgrund och bakgrund och om topologiska kontra projektiva lokaliseringar. 

Jag berörde också berättelsens centrifugala och centripetala krafter, rörelser mot och ifrån ett 

geografiskt centrum, och satte dessa i samband med David K Danows begreppspar 

divergence, som innebär en riktning i berättelsen bort från en lösning, och convergence, som 

ger en riktning mot en upplösning av de spänningar som finns i berättelsen. Avsikten med 

detta narratologiskt inriktade kapitel var främst att beskriva den mängd information med 

betydelse för visualisering och spatialisering som en läsare har att bearbeta under en 

läsprocess. 

   I det avslutande kapitlet återvände jag till det som tidigare beskrivits som läsarens 

omcentrering och kopplade det till begreppet immersion. Därefter tog jag upp språkets 

grundläggande spatiala karaktär såsom det framträder i Mark Johnsons och George Lakoffs 

analys av konceptuella metaforer. Våra kroppsliga och spatiala upplevelser är enligt dem 
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grundläggande för vårt språk och vårt sätt att tala om världen, även i de fall då vi använder 

tämligen abstrakta begrepp och resonemang. 

   Mark Turners utgångspunkt är att litterära berättelser fungerar på samma sätt som vårt 

vardagstänkande. Vi tänker normalt i det han kallar ”små spatiala historier”, det är så vi 

begripliggör våra liv och vår omvärld. Turner, tillsammans med Gilles Fauconnier, pekar 

också på liknelsen som enligt honom tydliggör något grundläggande i det mänskliga 

tänkandet, nämligen förmågan att sammansmälta olika strukturer till en ny och 

vidareutvecklad struktur. En enkel sådan sammansmältning ligger till grund för att vi kan 

koppla en allegorisk berättelse till ett verkligt skeende. Men vi använder också i minnet 

bevarad information, lagrade strukturer, som vi utnyttjar för att komplettera en berättelse. 

Som påpekats kan ingen berättelse vara helt uttömmande, det finns alltid luckor. I det 

sammanhanget kommer de lagrade minnesstrukturerna till pass. Egna erfarenheter från 

exempelvis restaurangbesök aktiveras när vi läser en på detaljer sparsam beskrivning av ett 

sådant i en berättelse. En annan benämning på dessa minnesstrukturer är scripts. 

   Jag har också tagit upp det som Turner och Fauconnier kallar conceptual blending och 

integration network models. En nätverksmodell innehåller två eller flera input spaces. Ett 

slags mentala platser och mellan dem sker en cross-space mapping, då valda delar i de olika 

input-platserna samlas i en generic space. Kontexten är avgörande för vilka delar som tas med 

och vilka som lämnas obeaktade. Utifrån innehållet i denna generic space bildas en fjärde 

mental ”plats” – en blend – som är en ny och utvecklad struktur, inte bara summan av 

detaljerna från input-platserna. Turner och Fauconnier räknar med fyra varianter av 

nätverksmodeller med olika grad av komplexitet. 

   På grundval av de här anförda teorierna har jag försökt peka på den höga grad av spatialitet 

och visualitet som ligger i språket. Hur våra kroppsliga erfarenheter är en grund för hur vi 

beskriver och talar om världen och då också när det handlar om berättelser om fiktiva världar. 

Jag har också försökt visa hur strukturer och element från tidigare erfarenheter utnyttjas för att 

fylla ut luckor, visualisera och spatialisera den framberättade världen som möter läsaren i en 

roman. Turner och Fauconnier talar om mentala ”bildscheman” som något grundläggande i 

vårt tänkande. Detta vårt sätt att tänka visuellt och spatialt, tillsammans med vår förmåga att 

länka skilda strukturer till nya, utvecklade strukturer, vill jag framhålla som avgörande 

förmågor som kommer till användning då vi under en läsakt är medskapare av fiktionens 

värld. 

   I detta kapitel återvände jag också till Eyvind Johnsons författarskap för att illustrera något 

av det som kommit fram i det teoretiska avsnittet. Jag har funnit ett mervärde i att kunna 
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belysa de teorier jag tagit upp genom exempel i skönlitteraturen, främst genom Johnsons 

texter, och att dessa exempel så tydligt visar hur viktiga frågor kring vår perception och 

kognition har varit i dennes författarskap. I citaten ur Johnsons texter återspeglas den 

kognitiva process som Turner och Fauconnier beskriver som nätverksmodeller, bland annat i 

det som Johnsons själv kallar ”författarögonblicket”, vilket visar att dessa kognitiva förmågor 

är en viktig del i skaparprocessen såväl som i en läsprocess. Exemplen ur Johnsons texter 

visar också tydligt att Johnsons är en författare som lyfter fram dessa processer, att han i hög 

omfattning genom berättarinstansen och berättelsernas karaktärer problematiserar just den 

mänskliga perceptuella och kognitiva förmågan vilket enligt min mening leder till en betoning 

av det rumsliga. Här har jag främst ägnat mig åt det visuella, men Johnsons speglar väl hur 

alla olika typer av sinnesdata är med och formar vår uppfattning av omvärlden. I ett av 

exemplen fokuseras starkt på de audiella intryckens betydelse för rumsuppfattningen. Med 

hänvisningarna till Johnsons författarskap har jag velat visa att dessa betydelsefulla kognitiva 

processer berör såväl avsändare som text (berättare, karaktärer) och mottagare, för att låna ett 

välkänt schema. 

   Jag har i min licentiatavhandling velat närma mig den intermediala frågan om förhållandet 

mellan text och bild på ett något annorlunda sätt än det mera traditionellt komparativa. 

Utgångspunkten har varit W. J. T. Mitchells tes att ”all media are mixed media” och att varje 

medium i sig innehåller egenskaper som inom traditionen brukar förknippas med andra 

medier. Genom att utnyttja teorier från narratologin och från kognitionsforskningen har jag 

velat poängtera det samspel mellan text och läsare som utgör en viktig grund för de visuella 

och spatiala egenskaper som kommer till uttryck på en virtuell nivå, i läsarens kognitionsakt. 

Genom citaten ur Johnsons texter tycker jag också att det står klart att ett sådant samspel är en 

viktig förutsättning att beakta vid all intermedial forskning, ett tydligt exempel är de bilder 

som frammanas av musik och som kan härledas ur personliga erfarenheter – därigenom kan 

Chopins musik kopplas till byggandet av en villa likaväl som till ett lätt regn över en spansk 

Medelhavsö. Det är min övertygelse att den intermediala forskningen har mycket att vinna på 

ett ökat intresse för frågor som berör den kognitiva processen och i vilken grad denna är en 

förutsättning för det vi kallar intermedialitet. Min analys har visat på relevansen i en koppling 

mellan narratologiska undersökningar och teorier om hur vår perception och kognition 

fungerar och att en sådan koppling kan ge betydelsefulla insikter när det gäller såväl verk, 

författarskap, läsprocess som medium. 
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6 Noter 
 
 
1 Inledning 
 
1. Peter Gärdenfors hänvisar i Den meningssökande människan till psykologen Endel Tulvings typologi med tre 
huvudtyper av minnen – procedurellt minne, semantiskt minne och episodiskt minne. Det sistnämnda gör det 
möjligt för oss att lagra fakta om enskilda händelser och deras tidsordning och det är denna minnestyp som tas i 
bruk när vi erinrar oss tidigare upplevelser. Gärdenfors skriver att ”[f]örmågan till självmedtevande är nära 
förbunden med det episodiska minnet. För att kunna minnas sig själv vid olika tillfällen måste vi kunna se oss 
själva utifrån (Gärdenfors 2009: 112). 
 
2. Jag har i mitt arbete använt mig av den pocketutgåva från Bonniers som gavs ut 1966. Den följer, vilket 
framgår av Eyvind Johnsons avslutande anmärkningar, originalversionen förutom ”[n]ågra små rättelser och 
strykningar […] huvudsakligen av stilistisk art”. Dessa förändringar har inte någon betydelse för den 
undersökning jag gjort. Krilonsviten originalutgåvor kom åren 1941, 1942 och 1943. Den enbandsutgåva som 
gavs ut 1947 är en förkortad version. 
 
3. Som Hans Lund själv påpekar bygger denna typologi på tidigare varianter av A. Kibédi Varga (se exempelvis 
essän ”Kriterier för beskrivning av ord/bild-relationer” i antologin I musernas tjänst: Studier i konstarternas 
interrelationer, red. Lagerroth, Lund, Luthersson och Mortensen, Symposion, Stockholm/Stehag, 1993) och Leo 
Hoek (1994). 
 
4. Även om ”främmandegöring” som begrepp främst har kommit att förknippas med Berthold Brecht, så 
myntades termen av den ryske litteraturvetaren Viktor Sklovskij, som i uppsatsen ”Konsten som grepp”, 
publicerad 1917, tar upp främmandegöring som litterärt grepp i Tolstojs berättelser. Det består, enligt Sklovskij, 
i att Tolstoj ”inte kallar föremålet vid dess namn utan beskriver det som om han såg det för första gången; vid 
beskrivningen av företeelsen använder han därvid inte de benämningar som vanligen ges dess delar utan 
benämningar som används för motsvarande delar hos andra företeelser” (Sklovskij 1993: 22). 
 
5. Joseph Franks artikel ”Spatial Form in Modern Literature” publicerades ursprungligen i Sewanee Review 53, 
1945. Den har sedan återpublicerats 1991 i författarens The Idea of Spatial Form, New Brunswick/London, 
Rutgers University Press. 
 
 
2 Olika världar 
 
6. Wayne C. Booth, och de flesta andra forskare som tagit upp opålitliga berättare till diskussion, utgår oftast 
från en jag-berättare som själv befinner sig som en karaktär inne i den framberättade världen. Jag utgår här från 
att även en berättare utanför den framberättade världen, speciellt ett så framträdande subjekt som berättaren i 
Krilonsviten, kan vara opålitlig och göra misstag och att ett sådant misstag oftast kan kopplas till författaren. Ett 
klassiskt exempel på en extradiegetisk berättares misstag är när det i Illiadens femte sång berättas om hur 
Menelaos slår ihjäl en småkung och att samma småkung i sång tretton deltar i sin sons begravning – utan att 
gudarna tycks ha ingripit. (Se exempelvis Linnér 1998: 149f) 
 
 
3 Skiftande nivåer och perspektiv 
 
7. Denna typ av inslag i en fiktionstext, där berättaren (eller författaren) träder fram i texten och kommenterar 
berättandet och berättelsen, brukar kallas romantisk ironi. Denna kopplas bland andra till den tyske diktaren 
Ludwig Tieck och beskriver en vilja att bryta textens illusionseffekt och framhålla verket som en estetisk 
konstruktion. En senare författare, förutom Thomas Mann, som kan förknippas med romantisk ironi är André 
Gide och speciellt hans roman Falskmyntarna (Les Faux-Monnayeurs). (Se Algulin och Olsson 1999: 
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Literaturens historia i världen sidorna 286 och 516) Att Eyvind Johnson läste och tog intryck av Gides 
författarskap i stort och Falskmyntarna i synnerhet visas bland annat av att han skrev tre artiklar i Ny Tid hösten 
1927 om den franske författaren och dennes roman. 
 
8. Jahns text har hämtats via databasen EBSCO som tyvärr inte ger enskilda sidmarkeringar annat än att artikeln 
”Windows of Focalization: Deconstruction and Reconstructing a Narratological Concept” finns på sidorna 241-
268 i tidskriften Style 30:2, 1996. 
 
9. Stanzels tre narrativa situationer är: (1) ”First-person narrative situation: Berättande i första person med en 
självbiografisk prägel; (2) ”Authorial narrative situation: karaktäriseras av en framträdande, omnipotent och väl 
synlig berättare som berättar i tredje person (Krilonsvitens berättare är ett exempel); (3) Figural narrative 
situation: Presenterar berättelsen som sedd genom en ”reflektor-karaktär”, en intradiegetisk karaktär som håller 
sig i bakgrunden och inte syns utan bara registrerar och rapporterar anonymt (Jahn 2008b: 364f). Se också 
Stanzel, Franz, 1984, A Theory of Narrative, Cambridge UP, Cambridge. 
 
10. Enligt Örjan Lindberger skrev Eyvind Johnson i samband med arbetet på Kommentar till ett Stjärnfall till 
Rudolf Värnlund och bad honom skicka en karta ”därför att han ville få vägarna korrekta när han satt i Frankrike 
och i tankarna vandrade kring i Stockholm” (Lindberger 1986: 226/229). 
 
 
4 Läsakten 
 
11. Den svenska stavning jag använder när det gäller de persiska namnen är hämtad från Nationalencyklopedin. 
 
12. Egidi och Gerrig hänvisar här till flera andra forskare. 
 
13. Polygonalmur kallas också cyklopisk mur och är ett murverk av oregelbundna, stora stenar som kan hittas 
bland annat i de mykenska borganläggningarna. Benämningen cyklopisk härrör från grekerna som kopplade dem 
till förhistoriska jättar – cykloper. Uppgifterna hämtade ur Arkitekttermer (Ahlstrand 1976). 
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