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Om Eyvind Johnsons Stad i ljus 
C–uppsats 

Luleå tekniska universitet, litteraturvetenskap C, vt 04 

Mats Tormod 

Handledare Ingemar Friberg 

 

1 Inledning 

Eyvind Johnsons tredje roman, Stad i ljus1, intar något av en särställning bland hans 

tidiga romaner. Den skiljer sig från Timans och rättfärdigheten (1925) och Stad i 

mörker (1927), de två föregående, 10–talspräglade och Hjalmar Bergman–inspirerade 

romanerna inte bara vad gäller den politiska tendens som kan anas i dessa och den 

skildrade småstadsmiljön, utan också, och kanske framför allt, i tilltal och berättar-

teknik. 

Stad i ljus utspelar sig i Paris och är delvis ett porträtt av den stora staden. Roma-

nens berättarteknik är mer modernistiskt experimenterande än de föregående. Mer än 

de två tidigare romanerna pekar Parisboken fram mot de böcker som skulle följa och 

kan därför i någon mening sägas var en portal till Eyvind Johnsons författarskap. 

 

1.1 Avsikt 

Stad i ljus behandlas förhållandevis summariskt i Johnsonlitteraturen, vilket kanske är 

förståeligt, eftersom det handlar om ett ungdomsverk. Avsikten med denna uppsats är 

att göra en fylligare presentation av romanen genom att redovisa viktiga motiv och 

teman i boken tillsammans med de berättartekniska grepp som Johnson i och med 

Stad i ljus tog i bruk för första gången och som senare skulle karaktärisera författar-

skapet.  I detta ligger också en ambition att, om än summariskt, visa att de motiv, den 

tematik och de metoder, berättartekniker, som skulle följa efter Stad i ljus och nå 

höjdpunkter med romaner som Strändernas svall och Hans nådes tid, om än sökande 

och experimenterande, föreligger redan i detta ungdomsverk. 

                                                 
1  Eyvind Johnson, Stad i ljus, Viborg 2000. Jag har använt Delfins pocketutgåva. Romanen kom först 
ut i Frankrike 1927 under titeln Lettre rekommandée och på svenska 1928. 
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Jag tillåter mig att göra uppsatsen förhållandevis framtung och inleder den med en 

redogörelse för Johnsons tid i Paris och romanens tillkomsthistoria. Detta motiveras 

av att Stad i ljus i någon mån kan läsas som en självbiografisk text; ”ett kapitel ur en 

egen tillvaro2”, men också för att liv och dikt på ett märkligt sätt korsar varandra i 

denna roman, kanske till och med byter plats, och denna alkemi kräver sitt stoff. 

Efter den inledande redogörelsen för Johnsons tid i Paris, som också innefattar en 

redovisning av hans skönlitterära skriverier från och om den stora staden, en summa-

risk presentation av Stad i ljus och Johnson egna kommentarer till romanen, följer en 

resumé av ett par forskar/författarröster om boken. 

Allt detta avses bilda en bakgrund till uppsatsens huvuddel som utgörs dels av en 

kartläggning av motivkretsen i Johnsons Paristexter, dels av ett försök till analyseran-

de beskrivning av romanens berättarröster, deras position i fiktionsfältet och varie-

rande former av läsartilltal. Slutligen samlas resonemangen i en slutsats om romanens 

betydelse i och för Johnsons författarskap. 

 

1.2 Eyvind Johnson i  Paris 

Eyvind Johnson kom till Paris första gången 1922. Han lämnade Stockholm redan i 

oktober 1921, då han enligt egen utsago stod inför ett val; ”antingen sjunka ner i en 

lusig bohemtillvaro eller också att på något sätt – snabbt, på en gång – göra mig fri”3. 

Med Nietzsche, Baudelaire och grammatikor i tyska och franska som reslektyr gav 

han sig iväg som fripassagerare med en lastbåt till Kiel. Därifrån fortsatte han med 

godsfinka till Hamburg och Berlin, där han försökte utöka reskassan och försörja sig 

på skriverier – noveller, resebrev och rapporter – i svenska tidningar.  

Han nådde inte Paris förrän sommaren därpå och efter stora umbäranden. Där in-

stallerade han sig i Menilmontant/Belleville omedelbart norr om Père Lachaise–

kyrkogården och försörjde sig till en början som byggnadsarbetare och diskare, men 

därefter, liksom tidigare i Berlin, som skribent för svenska tidningar. Den första Pa-

risvistelsen blev kort, pengarna räckte inte, refuserna var fler än de rekommenderade 

breven med honorar. Han tvingades retirera, först till inflationens Berlin, där mat och 

                                                 
2  Eyvind Johnson, Tidens gång, s. 184. 
3  Eyvind Johnson, Personligt dokument, Stockholm 1976, s. 12. 
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husrum var billigare och därefter, under hösten 1923, åter till Stockholm. Året därpå 

var han tillbaka vid startpunkten, Boden och Näsberg i Norrbotten. 

Under mellanspelet i Sverige lyckades han få ut sin första novellsamling De fyra 

främlingarna och den första romanen Timans och rättfärdigheten. Den senare skrevs 

på kort tid och till stora delar hemma hos fosterföräldrarna i köket i Näsberg. Honora-

ret för den första romanen öppnade möjligheten att ge sig iväg igen och i juli 1925 var 

han tillbaka i samma kvarter i 20:e arrondissementet i Paris, där han skulle stanna till 

hösten 1927 då han flyttade till Saint–Leu, en småstad strax norr om Paris. Den andra 

perioden i Paris blev också svår. Novellhonoraren från Sverige balanserade inte ho-

tellräkningar och matkostnader. Periodvis for han illa och umgicks med tankar om att 

ge upp författarambitionerna för att i stället emigrera till Afrika eller Australien och 

ägna sig åt koloniala affärer4. Som ett emblem för den här tiden i Paris nämner John-

son i den självbiografiska romanen Romantisk berättelse Arthur Rimbauds Une sai-

son en enfer:  

”Julnatten 1923. 

– – – Gav Fast. D. den fina upplagan av Rimbauds dikter, som jag köpte i Paris 

och lät binda in snyggt där i den hemliga tanken att ge den åt – någon. Fast. Dora var 

riktigt rörd över att jag tilltrodde henne förmågan att läsa dikterna. Hon kanske gör 

det! 

Rimbaud (det var min hemliga tanke) förklarar mycket hos mig. Jag vet ingen som 

är så modern. Men jag tvivlar på att Fast. Dora kommer på att det var en självbiogra-

fisk gest jag gjorde.”5 

 

1.3 Texterna om och från 20–talets Paris 

Den mest omfattande återberättelsen om de första åren i Paris finns i de labyrintiskt 

självbiografiska romanerna Romantisk berättelse och Tidens gång, som utkom 1953 

resp. 1955. I dessa återkallar författaren i minnet och med hjälp av anteckningar, dag-

böcker och brev 20–talets Paris. De två romanerna används ofta i Johnson–litterturen 

som biografiska källor. 

                                                 
4  Lindberger, Norrbottningen som blev europé, Kristianstad 1986, s. 163.. 
5  Eyvind Johnson, Romantisk berättelse, Stockholm, 1953, sid 425. 
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Till de litterära avtrycken från och om tiden i Paris hör också de noveller och det 

Johnson kallade skisser, som han skrev på sina två hotell, Au Soleil d´Auvergne och 

Dahlia uppe på Gambetta–backen i 20:e arrondissementet. Novellerna publicerades i 

svenska dagstidningar, särskilt Stockholmstidningen, Socialdemokraten och Dagens 

Nyheter men också i medlemstidningen Konsumentbladet. Få av Parisnovellerna har 

senare samlats i bok och återfinns därför enbart i arkiven. En fullständig förteckning 

finns i Per–Olov Mattsons år 2000 utgivna Eyvind Johnson bibliografi6. 

Johnson gjorde själv ett par försök att ställa samman tidiga noveller till en bok. 

Redan 1925 samlade han en volym ungdomsnoveller under titeln Gammalt och nytt, 

som dock refuserades av Bonniers 19267. Några av de tidiga novellerna ingick också i 

projektet Det grå äventyret, ”min novell–skiss–trasmatta”8, som EJ arbetade med 

1923–24. Den tänkta samlingen beskrivs av Lindberger som ”ett urval av situationer 

från författarens egna resor, utformade till halvt fristående skisser och glimtvisa be-

lysningar av huvudpersonens reaktioner och inre problem”9. Också den samlingen 

avvisades av förlagen. Ett par av novellerna kom dock att ingå i Olibrius och gestal-

terna, som Björn Gustafsson i samråd med Cilla Johnson samanställde och gav ut 

198610. 

Det mest omedelbara avtrycket från – och om – Paristiden är dock Stad i ljus. Ro-

manen skrevs i Paris under hösten 1926 och fick en lite speciell tillkomsthistoria, re-

dovisad i Örjan Lindbergers Johnson–biografi Norrbottningen som blev europé11. I 

november skickades Paris–manuskriptet till Bonniers, som ännu avvaktade med ut-

givningen av Stad i mörker. Man ville inte att denna skulle försvinna i det stora 

höstutbudet och dröjde därför med besked om Parisboken ända till juli 1927, då man 

tackade nej. Johnson sände då manuset till Tidens Förlag, som accepterade och gav ut 

Stad i ljus på försommaren 1928. 

Under tiden hade emellertid Johnsons vän i Paris, Victor Vinde, kontaktat det 

franska förlaget Kra med en provöversättning av ett kapitel och en resumé av roma-

                                                 
6  Mattson Per– Olov, Eyvind Johnson Bibliografi, Uppsala 2000 
7  Johnson, Olibrius och gestalterna, Uddevalla 1986. Förord, efterskrift och kommenterad bibliografi 
av Björn Gustafsson, s.145. 
8  Brev till Värnlund 5–6 feb 1923, citerat av Lindberger, Norrbottningen som blev europé, s. 104. 
9  Lindberger, s. 105. 
10  Johnson, Gustafsson. 
11  Lindberger, s. 169. 
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nen. Vännens kontakter med det franska förlaget och dess författare ledde till att Kra 

antog boken och gav ut den under titeln Lettre recommandée på senhösten 1927. 

 

1.4 Stad i ljus 

Stad i ljus är en ”künstlerroman”, en bok om författarens väg fram till den första bo-

ken. Romanen berättar om Torsten, en ung svensk med författarlängtan och om ett 

avgörande dygn i hans liv i Paris, dit han flytt för att skriva Romanen, boken som 

”skulle vara annorlunda än alla andra”12. För att försörja sig skriver han ”artiklar till 

den skandinaviska pressen; små artiklar, brödartiklar, som betalades med en tia unge-

fär…”13. Arvodet kom ofta inneslutet i ett rekommenderat brev. 

Berättelsen inleds midnatten mellan 13 och 14 juli och följer Torsten under ett 

dygn, nationaldagsdygnet, festdygnet. Under de timmar Torsten sover på sitt hotell 

uppe vid Père Lachaise–kyrkogården berättas i återblickar om den föregående tiden i 

Stockholm och om resan till Paris. 

Berättelsens ram är en vandring, en hungervandring. Den börjar vid Place de la 

Rèpublique och går mot hotellet och en natts sömn. Nästa dag tvingas Torsten lämna 

det obetalda hotellrummet. Vandringen fortsätter mot Bastiljplatsen, över Seine till 

Saint Michel och Montparnasse, därifrån tillbaka till högra stranden och Rue Rivoli 

till Palais Royal, upp för rue Monmartre mot Pigalle och de yttre boulevarderna, som 

leder tillbaka mot starpunkten. Under sin vandring passerar Torsten ett antal stationer. 

Han slår följe med en hund, möter grannar, redaktörer, en kvinna, en filosof och en 

vän. Han söker någon att låna pengar av, men kan inte ta emot hjälp när den erbjuds. 

Hela tiden filosoferar han över Boken som han skall skriva och det rekommenderade 

brevet som han väntar på. 

Stad i Ljus är mångstämmig. Tonen varierar från djupaste förtvivlan till euforisk 

upprymdhet. Bokens berättare uppträder i flera roller, som flera berättare. Ibland är 

det en realistisk allvetande röst som följer Torsten och berättar hans historia, ibland 

kommer rösten närmare, blir intensivare också genom att tala i presens, för att i nästa 

stund stiga ut ur historien och kommentera den. I några partier är rösten en jag-

                                                 
12  Stad i ljus (I fortsättningen Sil), s.35 
13  Ib, s.43. 
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berättare och någon gång tillhör den själva staden, för att till slut samla sig och bli sin 

berättelses, Torstens röst. 

 

1.5 Johnson om Stad i ljus 

Några kommentarer som kan ge en antydan om hur EJ själv såg på Parisboken åter-

finns i Tidens gång. 

”16 okt 1926 

Min bok m Paris är nu helt färdig. Tvivlar på dess möjligheter i Sverige. 

Det är ungefär två hundra sidor utfall, reflexioner, prosadikter och verop. Hela bo-

ken är egentligen endast ett kapitel ur ens egen tillvaro14. Formuleringarna är typiska 

för Johnson, som ofta underdriver och ironiserar över värdet av sina texter. I en sena-

re anteckning är dock tonen annorlunda och uttrycker en mer självmedveten hållning: 

”14 mars 1927 

Korrektur har jag ännu inte fått (avser Stad i mörker). Ej heller tror jag boken 

kommer att göra vidare buller – och det är ju snart ett år sedan den var färdig. Har 

tänkt mycket och bättre sedan dess. Min tröst är att jag kommer att göra (och med 

Parisboken har gjort) bättre saker;..”15 

Johnson kommenterade själv utgivningen och mottagandet av Stad i Ljus i ett ra-

dioprogram Victor Vinde har äran inbjuda, Sveriges Radio 11/3 –61: 

” 

EJ: Stad i ljus som du översatte, och som vi fick ut, den var ju refuserad i Sverige, 

och då fick vi ut den på Kra´s förlag. 

VV: Jag minns, du fick ju väldigt bra press för den där boken. Det var bara Marcel 

Arlan i Novelle Revue Francaise som jämförde din bok med Hamsuns Sult och tyckte 

att Hamsuns bok var bättre. 

EJ: Jag håller ju med honom i det fallet. 

VV: (protesterar men överröstas) 

EJ: Men det var lite stor klubba att ta till för en sån obetydlig sak som den boken 

är. Boken var ju som Arlan inte begrep ett vittnesbörd av en ung, lite pressad nordbo 

i detta förvillande Paris, som han ju dock var förälskad i. 

                                                 
14  Eyvind Johnson, Tidens gång, Stockholm 1955, s 184 
15  Ib,  s. 209. 
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VV: Vi umgicks ju rätt flitigt ett tag med franska författare fram för allt kring det 

här lilla Kra’s förlaget, som gav ut en väldig massa, nästan all utländsk, modern lit-

teratur, de stora amerikanarna, engelsmännen. Och Eyvind Johnson från Sverige gav 

dom ju ut, vilket väl var ganska hedrande för dig. 

EJ: Ja, jag är mycket stolt över detta. 

– – –  

VV: Ett svenskt inslag i Parisiskt 20–tal var väl den där kvällen den 12. dec 1927, 

då du satt i Flammarions stora upplysta bokhandel på Boulevard des Italiens och 

dedicerade dom första exemplaren av Stad i Ljus, som ju på franska hette Lettre re-

commandée. Hur kände du dig när du satt där med reservoarpennan? 

E: Närmast skräckslagen tror jag man var, men samtidigt fanns det en liten fåfänga 

hos en som sa, en inre röst som sa, här sitter man i alla fall…16” 

 

1.6 Stad i ljus i litteraturen 

Efter att i många år ha varit förhållandevis begränsad har Johnson–litteraturen växt 

och under senare år har flera avhandlingar och uppsatser publicerats. Dessa behandlar 

dock oftast Johnsons mogna verk, Strändernas svall, Hans nådes tid och Livsdagen 

lång. Den tidiga Stad i ljus nämns endast undantagsvis och när det sker är blir tonen 

inte sällan överseende; Thure Stenström nämner till exempel i sin Romantikern Ey-

vind Johnson ”den valhänta stiliseringen”17 

Birgit Munkhammars läsning av Stad i ljus i Hemligskrivaren, hennes essä om 

Johnson sker i ljuset av hans situation vid tiden för utresan och den andra Parisrevis-

telsen. Munkhammar formulerar denna fas i Johnsons utveckling med en bild, dykar-

klockan, en bild som ”vill beskriva ensamheten, det farofyllda och för framtiden ock-

så begränsande i att färdas mellan samhällsskikten” 18. 

Resan från Boden över Stockholm till Paris är en klassresa ”från arbetes, ofrihe-

tens och tystnadens nedsänkta tillvaro till skrivandets och talandets upphöjda position 

av frihet och överblick”19. Dykarklockan är Munkhammars metafor för ensamheten 

                                                 
16  Frihet är det bästa ting, inspelningar med Eyvind Johnson 1937–1974, utgiven av Eyvind Johnson–
sällskapet, Örebro 2003. 
17  Thure Stenström, Romantikern Eyvind Johnson, Uppsala 1978, s.32. 
18  Munkhammar, Hemligskrivaren, s. 17. 
19  Ib, s. 10. 
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och utsattheten i resan från en identitet till en annan, den resa vars mål formuleras i 

Stad i ljus och är författarskapet. 

Munkhammar visar på influenser i Stad i ljus från dels Hamsuns Sult från 1890, 

dels Strindbergs drama Till Damaskus. 

Sult förs i litteraturen ofta på tal som förebild för Stad i ljus. Johnson hade varit en 

entusiastisk Hamsunläsare och det finns många likheter mellan Torstens hungervand-

ring genom Paris och Hamsuns berättares i Kristiania. Munkhammar pekar särskilt på 

deras likartade reaktioner när de möter sympatiska och deltagande personer. När 

Hamsuns berättare besöker den vänligt sinnade redaktör som tidigare gett honom er-

kännande och arvode, kan han inte ta emot dennes medkänsla och erbjudande om 

hjälp. Han svälter hellre än blottar sitt elände. På samma sätt kan inte Torsten ta emot 

hjälp från en bekant, stenhuggaren Bartzmann. När denne erbjuder sig att låna ut 

pengar flyr Torsten. 

Munkhammar menar att de bägge ”fruktar den sanning om den egna situationen 

som de kan hålla ifrån sig bara genom att inte släppa fram den i sitt eget medvetan-

de”20. Torsten, liksom Hamsuns berättarjag, balanserar vid en avgrund. Tittar de ner, 

riskerar de att falla. Samtidigt med detta förnekande finns dock också en stolthet, som 

inte accepterar allmosor. 

Stad i ljus skiljer sig dock på ett avgörande sätt från Sult. Som läsare känner man 

inte, menar Munkhammar, samma oro för Torsten som för Sults berättare, utan i stäl-

let en förvissning om att det till slut kommer att gå bra. 

Munkhammar uppmärksammar Nietzsches betydelse för Johnson under dessa år, 

en betydelse som särskilt kommer till uttryck i brevväxlingen med den jämnårige för-

fattaren in spe Rudolf Värnlund. ”Vilka porträtt är inte detta av bröderna Varg”, skri-

ver hon om breven,” – för så kallar de varandra i tecknet av sin gemensamme husfilo-

sof Friedrich Nietzsche: ’Vargbroder! Alltid vill jag kalla dig så”!21 

Vandringsdramatiken med stationer och möten i Strindbergs Till Damaskus skym-

tar enligt Munkhannar också i Stad i Ljus. Den Okände möter en tiggare, Polykrates 

lärd i klassiska språk, och Torsten möter den skolade tiggaren och filosofen Cassec-

route och liksom i Strindbergs drama spelar ett rekommenderat brev en vikig symbol-

                                                 
20  Munkhammar, s. 69. 
21  Ib. s.52. 
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roll. Den Okände är liksom Torsten ensam, utstött ur gemenskapen, samtidigt flykting 

och en väntande. Den Okände väntar på ett rekommenderat brev, ett utslag eller en 

dom, som till slut visar sig vara de pengar som representerar fortsatt liv. 

Det rekommenderade brevet i Stad i ljus är i Munkhammars läsning samtidigt själ-

va boken och ”ett öppet brev till framtiden, – – – en bild av en ung författares ytterligt 

osäkra framtid.”22  

 

Örjan Lindberger pekar på ett samband mellan Stad i ljus och den tidigare tänkta no-

vellväven Det grå äventyret och redovisar ett brev från Johnson till Rudolf Värnlund 

7 oktober 1926, då den nya boken närmade sin fullbordan: 

”Det blir den sista delen av Det Grå (djävla namn) har jag tänkt, men är självstän-

dig. Jag skulle om möjligt smälta ihop alla delarna och kalla dem Generation eller En 

Generation. Namnet är en smula fräckt då jag mycket väl vet, att jag inte kan och inte 

skulle kunna skildra en hel generation, men det får stå.”23 

Torsten är, liksom sin författare, född vid sekelskiftet och blir vuxen vid krigsut-

brottet: ”Mellan vår generation av 1900 och den förra generationen går ett svart streck 

vars bredd är fyra år.”24 

Lindberger menar att avsikten med de noveller Johnson skickar till svenska tid-

ningar  – och ofta får refuserade – liksom med boken är försök att återge sin genera-

tion. Liksom novellerna, som återger situationer från författarens egna resor, följer 

romanen Torstens väg från Stockholm till Paris på punkt efter punkt Eyvind Johnsons 

egen. 

Också Lindberger uppehåller sig i sin presentation av Stad i ljus vid likheterna 

med Hamsuns Sult; i de blivande författarnas svåra tid i storstaden, deras väntan på 

honorar, det rekommenderade brevet som generationsmärke. Han pekar också på lik-

nande reaktioner hos Hamsuns hjälte och Torsten, växlingarna mellan den förtvivlan 

och eufori som skapas av hungern men också stoltheten. Hamsuns berättarjag pantar 

sin väst för att ge en tiggare en krona och Torsten ger sin sista franc till tiggaren och 

filosofen Cassecroute i stället för att be om den brödbit han längtar efter. 

                                                 
22  Munkhammar, s. 64. 
23  Lindberger. s. 166. 
24  Sil, s. 36. 
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Lindberger framhåller dock viktiga skillnader och nämner idéinnehåll och kompo-

sition. Koncentrationen till ett enda dygn i Stad i ljus ger berättelsen en ökad intensi-

tet, liksom inslagen av prosalyriska partier, stadens sånger, som knyter romanen till 

mer modernistiska strömningar. ”Uppslaget till dessa sånger har Eyvind Johnson san-

nolikt fått via Johannes V. Jensen, som i sin tur hämtat metoden från Heine och Walt 

Whitman. Men den svenske författaren har utnyttjat dem på sitt särskilda vis, som ett 

wagnerskt ledmotiv, markerande storstadens karaktär och rytm.”25  

Lindberger lyfter också fram Eyvind Johnsons möte med Proust och Freud under 

det tidig 20–talet. Torsten refererar i Stad i ljus till Prousts sätt att skriva. Det blir ett 

ideal för honom, så vill han också skriva: ”parenteser med parenteser inuti, vara noga, 

vara vis, skulptera…”, och ambitionerna – menar Lindberger – kan anas i författarens 

tydliga strävan att fånga de växlande dragen hos de Parisgator som Torsten genom-

vandrar. Eyvind Johnson hade vid tiden för Stad i Ljus ännu inte läst Proust, men läst 

om honom och presenterat honom och Freud i en artikel i Signalen 5 augusti 1926. 

Om den nya psykologin skriver han:  

”Nu har man upptäckt, att en människa kan ha flera ansikten och att hennes ’själ’ 

är ett konglomerat av tusen infall och tusen tillstånd. Det du är idag är du inte i mor-

gon, emedan du är ett dygn äldre. – – – Du förändras för varje minut; tusen små erfa-

renheter bygga om dig utan att du anar det, och om en månad är du en helt annan.”26 

Lindberger ser denna nya insikt illustrerad i den passage i Stad i ljus där Torsten 

på morgonen ser sig i hotellspegeln och ser sig som flera personer. 

 

Thure Stenström nämner Stad i ljus i inledningsessän Eyvind Johnson och musiken i 

sin essäsamling Romantikern Eyvind Johnson  

Under sin svältvandring genom Paris festdygnet den 14 juli stöter Torsten vid flera 

tillfällen på jazzmusik och irriteras av den nya musikformen, som ”var smittsam som 

kolera och gick rätt genom kroppen som den, och de ilskna ljuden rörde om tankarna 

och gåvo negerkänslor: ett glatt raseri utan orsak och mål27”. Aversionen mot den nya 

och moderna musikstilen kan förefalla oväntad, men Stenström visar att attityden var 

                                                 
25  Lindberger, s. 169. 
26  Ib, s. 172. 
27  Sil, s.25. 
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vanlig hos svenska, också unga, författare på 20– och 30–talen: ”Det går rent av att 

tala om en litterär kliché.”28 

I stället blir den europeiska konstmusiken, som Eyvind Johnson mött under de för-

sta åren i Berlin och Paris, en viktig och betydelsebärande del i Torstens vandring. Att 

Johnson hade erfarenheter från Parisoperan vid denna tid blir klarlagt. ”Som fattig 

bohem i Paris på 1920–talet brukade Eyvind Johnson uppsöka Parisoperan, när man 

där uppförde Wagner, för att från ståplats uppe under taket på sista radens fond med 

storögd förvåning följa scenmekaniken, samtidigt som han gladdes åt musikens väl-

lustdränkta skönhet.”29 Wagner blir också en ledsagare under Torsten vandring: ”Man 

har en melodi i sina öron, man tänker på något obehagligt och försöker föreställa sig 

något behagligt. Melodin i örat blir en opera, Wagner, Bizet eller vem som helst. – – 

– Man lyssnar på sig själv. Man lyssnar på sina minnen. Man har en angenäm stund 

och har glömt att man går.”30 Musiken hjälper Torsten att hålla förtvivlan och själv-

medlidande borta, ett tema som Johnson senare i sitt författarskap skall återkomma 

till. Musiken som tröst är ett viktigt motiv i till exempel Krilonsviten, där kamrat-

gruppen kring Johannes Krilon ofta inleder sina seanser med att lyssna på musik och-

därur söka utgångspunkter för sina samtal. På samma sätt spelar Constance Garans 

pianokonserter en viktig roll for Yngve och Greger Garans och Olle Oper i Romantisk 

berättelse och Tidens gång. 

De hittills refererade texterna om Stad i ljus stöder sig alla tre, i väsentliga avseen-

den, på författarens biografi. En helt annan läsart representeras av Bo G Janssons 

Självironi, självbespegling och självreflexion: den metafiktiva tendensen i Eyvind 

Johnsons diktning, Uppsala 1990. Avhandlingens huvuddel ägnas i huvudsak åt en 

grundlig analys av berättarröster och berättelsevärldar i Hans nådes tid, men Jansson 

gör också en översiktlig redovisning av den metafiktiva – ibland av Jansson kallad 

postmodernistiska – karaktären hos flera av Johnsons tidigare texter och pekar därvid 

på Stad i ljus som det första exemplet på detta drag i Johnsons diktning. Till dessa 

resonemang kommer jag att återkomma längre fram i samband med en diskussion om 

berättarrösterna i Stad i ljus. 

                                                 
28  Stenström, s. 33. 
29  Ib, s. 26. 
30  Sil, s. 62. Stenström, s. 38. 



13.39 

 

2.  Motivkretsen i Paristexterna  

2.1 Hungern, döden och självmordet 

De flesta av novellerna från Paristiden – ett drygt tjugotal – har också Paris som spel-

plats, ofta kvarteren kring Pérè Lachaisekyrkogården, och berättar liksom Stad i ljus 

om ensamma och hungrande bohemer och blivande författare. 

Även om tonen i några av dem kan vara lättsam och distanserad är motiven ofta 

mörka. Det handlar om svält, svek, ensamhet och död. Samma motivkrets återkom-

mer och utvecklas i Stad i ljus, och några av novellerna – ex. Episod ur Åkes liv31, i 

vilken den utfattige parisbohemen pantsätter sin skrivmaskin, och förlorar pengarna – 

kan läsas som för- eller sidostudier till romanen och i något fall, Episod ur en hung-

ring ynglings liv32, är det fråga om ett bearbetat utdrag ur romanen, kapitlet där Tor-

sten möter filosofen Cassecroute. 

Ett gemensamt och ständigt återkommande motiv i romanen och många av novel-

lerna är bristen på pengar, förödmjukelsen och eländet i svälten. Novellen En grupp 

fattiga och en rik man33 berättar om handlån och obetalda skulder och i Självmörda-

ren och den runde34 ägnar bohemerna tiden åt att leta någon att låna matpengar av. De 

måste ”varje dag traska den långa vägen till Montmartre eller den oerhört långa vägen 

till Montparnasse för att jaga penningstarka svenskar”. 

På samma sätt är Torstens vandring genom Paris en ensam hungervandring, han le-

tar någon att låna av, och när han till slut får något att äta, en öl och en skinksmörgås 

är det efter förödmjukelsen av att ha tiggt några francs av en hallick: ”Det var en mål-

tid utan brådska; det gällde inte att äta sig mätt utan bara att lura hungern ett par tim-

mar”.35 

Hungern är destruktiv, ”en varg i våra kroppar, den gör oss bittra, den gör oss gal-

na, den äter upp vår hjärna och använder våra nerver att trassla in sig i. Hungern är en 

                                                 
31  Konsumentbladet årg. 14 (1927) nr 51–52, s. 5–7. 
32  Frihets julnummer årg 10, 1926, nr 12–13. 
33  Ny Tids Jultidning, 17/12 1927. 
34  Konsumentbladet, årg. 13, 1926, nr 14 
35  Sil. s. 130. 
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varg, ett barn av massan.”36. Hungern reducerar människan: ”Ens andliga intressen 

dör, man blir primitiv. Man tänker inte på litteraturen, på konsten”37. 

Hungermotivet handlar om lidande och utsatthet, och ytterst om döden, den abso-

luta nollpunkt, som är ett annat, men lika ofta återkommande motiv i texterna från 

den här tiden.  

I flera av novellerna, till exempel. Bennos ögonblick38, Den yngstes äventyr39 och 

Konduktören40 representeras döden av stadstrafiken, huvudpersonerna dödas under en 

lastauto eller en autocar. Ibland är den tunga trafiken enbart ett hot; ”han har tagit ett 

steg för långt ut på gatan och är nära att komma under en väldig lastauto41”. Också 

Torsten är nära att trampa fel; ”En buss körde honom från körbanan upp på den smala 

trottoaren”42. 

Men döden är inte närvarande enbart som slump och olycka utan också och kanske 

framförallt som uppgivenhet. Flera av novellerna t. ex. Självmördaren och den runde 

och Natt43 handlar om självmord, om att hoppa i floden – Seine eller Strömmen under 

Norrbro – och samma motiv formar en tydlig underström också i Stad i Ljus. De re-

kommenderade breven med förväntade novellarvoden ”är Hoppet, den blinda tron, en 

gnista som håller livslågan uppe när oljan i lampan nalkas sitt slut och mörkret är fyllt 

av djupa vatten att hoppa ner i, av rep.44  

När Torsten lämnar hotellet ser han till att få sin kniv med sig trots hotellvärdens 

protester: ”– Det är väl min ensak, kan jag tro!”45 säger Torsten. Längre fram erinrar 

han sig en episod i Stockholm – en episod som påminner om novellen Natt –: ”På 

Norrbro var folksamling: en människa hade hoppat i Strömmen. Man gick förbi. Var-

för hoppar en yngling i Strömmen? Hade han inget att äta?”46 Och några rader senare 

i samma stycke aktualiseras åter det smärtsamma minnet: ”Han såg morgondagen 

                                                 
36  Sil, s. 55. 
37  Ib, s. 82. 
38  Arbetaren, den 7 december 1923. 
39  Arbetaren, den 2 augusti 1923. 
40  Stockholms–tidningen, den 14 oktober 1923 
41  Den första dagens förmiddag, Dn 6/11 1927. 
42  Sil, s. 53. 
43  Syndikalisten, den 21 augusti 1920. 
44  Sil. s. 29. 
45  Ib, s. 49. 
46  Ib, s. 74. 
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komma emot och slå om honom som Strömmen om den andre.” Samma episod åter-

kommer en sista gång i slutet av romanen:  

”Och det han kände var bara fysisk trötthet, en gråtmild trötthet, nära självuppgi-

velsen. Han var slapp invändigt, musklerna var slappa och gången släpig. 

Det var så en gång i Stockholm 1921 på hösten – nej han orkade inte sysselsätta 

sig med det.”47  

Självmordsmotivet i Stad i ljus, den yttersta uppgivenheten, skapar en nollpunkt 

som representerar dels slutet och döden, Torstens ena val, dels det andra valet, alter-

nativet till uppgivenheten, hoppet och livet, som också blir en startpunkt.  

Motivet återkommer i senare och tyngre romaner. Det bildar en viktig bakgrund i 

de två självbiografiska Parisromanerna, Romantisk berättelse och Tidens gång. Det 

kan också sägas vara en startpunkt för Strändernas svall, där Odyssevs inledande 

vistelse hos Kalypso och det möjliga valet att stanna kvar hos henne, kan läsas som en 

självmordets uppgivenhet. Motivet representerar också en vändpunkt i Johannes Lu-

pigis liv i Hans nådes tid och möjligen är det mer än en tillfällighet att Johnson drygt 

trettio år efter berättelsen om den blivande författaren i Stad i Ljus skriver om den 

blivande författaren och hemligskrivaren Johannes’ självmordsförsök och månfärd i 

Hans nådes tid:  

”Mer än tre decennier efteråt, då han sedan länge hade förvärvat den mogne man-

nens, den lärde och prövade hemligskrivarens omfattande kännedom om människor, 

själar och förhållanden, sade han sig och alla som läste hans verk, att 

’…jag utsattes för sorg där på berget i ungdomen, men ej av förtvivlan. Jag pina-

des något av förmågan att kunna se men kände även vällusten i att, som jag tyckte, 

äga en klar blick. Jag förnam en förtröstan, som dock ej var glädjefylld. Jag fattade ett 

beslut den natten.48” 

Det beslut Johannes fattar under självmordsnatten är att söka upp Karl den store 

för att döda honom. Mötet äger rum, men leder till att han istället blir kejsarens sekre-

terare och hemligskrivare och därmed också sitt eget livs krönikör. Efter självmords-

försöket, som ett alternativ till uppgivenheten, finns också det andra valet; det att leva 

och skriva sitt liv. Med det markerade tidsintervallet ”mer än tre decennier efteråt” 

                                                 
47  Sil, s. 126. 
48  Eyvind Johnson, Hans Nådes tid, Stockholm 1960, s. 238. 



16.39 

skapar Johnson, återberättaren, 1960 ett samband mellan Johannes i Hans nådes tid 

och Torstens i Stad i ljus i slutet av tjugotalet. 

 

2.2 Övergivenheten 

Ett ytterligare motiv i texterna från Paristiden bör uppmärksammas även om det spe-

lar en underordnad roll i Stad i ljus. Flera av novellerna, till exempel Bennos ögon-

blick och Konduktören har sviken kärlek som förutsättning och novellen Brev till en 

dam49 – enligt Johnson själv50, ”min första riktigt ’nya’ novell” – har en kärlekssorg i 

centrum. 

Motivet finns – om än nedtonat – också i Stad i ljus. Den unga Denise uppvaktar 

Torsten och stämmer träff. Det är med honom hon vill dansa på nationalfesten. De 

träffas vid dansbanan vid Hotel de Ville på kvällen. Hon bjuder honom på vin. ”Den 

timma som nu vandrar över himlen och jorden är av vila och förnöjsamhet och varje 

minut är rik och stinn. 

[– – –) 

Flickan tar honom i armen, nyper honom i kinden och drar honom upp till en rela-

tiv verklighet: Mon Paris… Denise gnolar melodin och Torsten visslar den ohörbart. 

Den är inom honom och gör sig bred i tomheten, – den är som starkt vin på fastande 

mage.”51 Historien tar dock slut. Denise återvänder till sin italienske kypare: 

”Slutligen: hon var borta. 

Hon hade försvunnit så lätt, så utan buller som en fågel när man öppnar händerna. 

Hon hade försvunnit med den andra. 

Jag skulle – 

Han visste inte vad han skulle gjort, men kände att kvällen var en handling för fat-

tig.”52 

Historien om Denise har en parallell i intermezzot med den byracka som slår följe 

med Torsten. De följs åt utefter boulevarden och sover tillsammans den sista natten 

på hotellrummet, men också hunden överger Torsten. Det liv han lever duger inte ens 

åt en strykarhund.  

                                                 
49  Dagens Nyheter 15 maj 1927. 
50  Tidens gång, s. 205 och brev till Värnlund 31 jan 1927. 
51  Sil, s. 107. 
52  Ib, s. 114 
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Den förlorade kärleken – ibland vänskapen – är ett centralt motiv hos Johson och 

skall tematiseras redan i Minnas/Herr Clerk, vår mästare, som Johson arbetade med 

samtidigt som Stad i ljus och som utkom året efter Parisboken. Samma motiv är en 

viktig förutsättning för Krilongestalten och för Johannes i Hans nådes tid. 

 

2.3 Vandringen och boulevarden 

Till motivkretsen i Paristexterna – vid sidan av hunger, svek och död –  hör också 

Boulevarden. Att vandra är synonymt med att leva. Boulevarden – ibland som den 

enskildes väg och liv, ibland som tidens och mänsklighetens – står fram som ett av de 

viktigtare motiven i romanen liksom i många av de samtida novellerna. 

Torstens hungervandring börjar när han efter romanens inledning kastas ut från sitt 

hotell: 

”så stod han nere på den glödheta asfalten och hade middagstimmens alla ljud i 

öronen. Solen stod högt, husen kastade snåla skuggor tätt intill husväggarna och i 

gatuöpningen glimtade en bullrande, het och ändlös väg: Boulevarden”.53  

Där börjar vandringen – och livet – och Boulevarden återkommer därefter regel-

bundet i texten. Ett exempel: 

”Sébastopol drog ut sig mot oändligheten som ett gummiband. Svetten rann nedför 

hans stela, smutsiga ansikte och gatan var sällsynt ojämn. 

Tröttheten kom så till sist över honom. En trött ångest, en livlös, stel grämelse, en 

slapp, fadd känsla av misslyckande i något stort företag, – så stort att det hade kostat 

honom allt hopp, utan att ge något verkligt i stället. Han drev framåt, och hans livs 

högsta önskan var att denna förbannade boulevard en gång måtte ta slut.”54  

I novellen Totteau och herr Viol, en historia om en svensk diskare i ett restaurang-

kök vid Gare du Nord, publicerad i november 1925 uttrycks samma uppgivenhet: 

”Man går och går. Benen släpa dött, fötterna bränna, huvudet hänger som en mogen 

frukt på en rankig gren färdigt att lossna och trilla ner på marken när som helst. Man 

går och går… [– – –] … man känner sig i en berusads sista stadium, där man slött 

                                                 
53  Sil. s. 49. 
54  Ib, s. 115. 
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hatar, slött ler, slött förlåter hela världen med omnejd och är färdig att ge tappt vilken 

pressande sekund som helst.”55 

Så ser Boulevarden ut nerifrån. Det är den bostadslöses och förtvivlades perspek-

tiv, men emellanåt är vypunkten en annan, den motsatta. Boulevarden ses utifrån eller 

uppifrån och är då inte bara den enskildes väg utan allas och vandringen blir en meta-

for för livet i allmänhet: ”Och detta är sången om boulevarderna, som löper och för-

ändras och byter namn och har sina öden. De är en trollström, en väg för människo-

släktet av i dag och i natt. [– – – ] De är människornas vägar genom tiden och evighe-

ten.”56 

I novellen Intermezzo57 vandrar huvudpersonen ”utan mål, blott för att gå” och fi-

losoferar samtidigt om boulevarden; ”Han följer sin fantasi – och det blir så underligt 

omkring honom. Han går och går, hjärnan gräver upp alla förfäderna som traskat runt 

världen, sjungit, druckit vin eller bränt städer. Det blir en hel folkvandring, ända in till 

stenyxan och eoliten…” 

Perspektivet på staden och boulevarderna kan ibland bli Nietzscheanskt; ”Allt är 

förändrat, men allt är kvar: människorna har bytt plats, men massan är på samma stäl-

le. Massan: det är de stora boulevarderna”58, tänker Torsten uttröttad. 

Perspektivet förtydligas i novellen Vision59, där huvudpersonen Arne tycker sig 

genomskåda bohemtillvaron på kaféerna och drar sig upp till Vilettes höjder, undan 

stadens ljus; ”Arne hade vikit av från boulevarden.”. Han står vid sidan om – bokstav-

ligt och bildlikt ovanför – staden och boulevarden. Oroliga söker hans vänner upp 

honom och han visar dem sin överblick av den stora staden: ”– Och där! Han sträckte 

armen ner mot staden. Där ligger det. Ta, se, ät!” Torsten fortsätter med att håna sina 

vänner, som inte förstått intigheten i sina liv. ”Och ni skall vara delaktiga av allt det 

där. Vart tog din visdom vägen [ – ], och dina strålande äventyr! Bara skräp. Det 

drunknar som ingenting, som om det knappt varit. ”Vännerna svarar: ”–Han är säkert 

tokig på ett eller annat sätt, närapå övermänskolikt, tror jag.” Och när de återvänder 

till det ”flammande eldhavet” blir Arne kvar. 

                                                 
55  Totteau och herr Viol, Stockholms–tidningen, 29 november 1925. 
56  Sil. s. 119. 
57  Stockholmstidningen 20 januari 1924. 
58  Sil, s. 120. 
59  Stockholmstidningen 28 februari 1926. 
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”– Vad skall du göra pojk? 

Arne log ur mörkret. 

– Skåla eller skriva, eller något annat. Något blir det väl. Visionen är ju alltid kvar, 

varenda natt och på dagarna.” 

Boulevarderna representerar inte bara den förkrossades vandring mot undergång 

och död, utan också den starkes väg mot förverkligande och liv. 

Efter att han slumrat en stund på en parkbänk kan Torsten se mer optimistiskt på 

sin framtid: ”En fläkt av gott humör rörde vid honom och det gick lättare att gå. – – –  

Han log mot det ovissa och fann nuet nästan komiskt. 

En gång var väl detta slut. En gång hade man pengar och såg tillbaka på denna natt 

som ett minne. Men han skulle minas, han skulle minnas! Han skulle berätta det. Nej, 

han skulle skriva en historia, en berättelse för snälla barna om en liten gosse som gick 

vilse i Stora skogen och var bland vilda men snälla djur en hel natt.60” 

Det är tanken på att skriva, på att minnas och berätta som gör stunden uthärdlig. 

I samtalet med filosofen Cassecroute  – en vändpunkt i romanen – förklarar Tor-

sten vad han vill nå fram till med sitt skrivande:”Jag vill veta varför jag skriver, var-

för jag lever för att skriva, varför jag väntar något och vad jag väntar. Jag vill se vad 

det är för mening med mig, vad det varit för mening med det helvete som jag har levt 

i och om det har varit förspillda dagar, alla dagar jag har gått, tänkt, skrivit.”61 

Analogin leva/skriva förstärks längre fram i romanen, när ett nytt kapitel inleds 

med en mening som liknar den vandrande Torsten med sin text, med själva den bok vi 

läser:”Torsten gick såsom han gått genom hela denna bok. Han fortsatte utan att ta 

hänsyn till kompositionen och i samma dova känsla av övergivenhet, trötthet och 

hunger;62.”  

Boken, det att skriva blir synonymt med att leva och vandra: ”Nu är världen tom. 

Nej, ännu finns boulevarden. Han vet inte dess namn, men det är Boulevarden. Den 

väntar på honom, den sträcker ut sig som ett grått band och genom sömnen hör han 

dess maningsrop”63. Han måste fortsätta utefter boulevarden, som är livet, men också 

hoppet; ”… den befolkar sina rännstenar med hopp, och när den lyser av varm fukt 

                                                 
60  Sil, s. 121. 
61  Ib, s.87. 
62  Ib, s. 97. 
63  Ib, s. 134. 
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under Paris’ morgonhimmel är den ännu den väg brevbäraren vandrar från hus till hus 

med sina paket, sina hälsningar och sina rekommenderade brev.” Det rekommendera-

de brevet är inte längre enbart ett arvode från en redaktion eller bekräftelsen på att ett 

manuskript är antaget, på att Torsten är en författare. Brevet är också själva boken vi 

läser. 

I en adress direkt till läsaren har berättaren tidigt i romanen anvisat denna läsart: 

”Du, som jag skriver detta brev till, vet du hur den generation jag tillhör känner och 

tänker inför sitt eget liv?”64 Och i bokens sista mening blir läsaren – just genom sin 

läsning av Stad i ljus – delaktig i att hoppet om liv och författarskap infrias; ”Vem 

vet? Kanske natten inte förgäves har varit en natt i ångest, vaka, hunger. Vem vet? 

Du, som sträcker dina händer mot framtiden, du, som var mitt jag, som är mitt jag, 

kanske en morgon får ett papper mellan dina skälvande händer, ett papper som säger 

dig att nu  är den hårda tiden slut.”65  Viljan till liv är viljan till konst, att berätta är att 

gå vidare. Liv och text är två sidor av samma begrepp: författandet. 

I Personligt dokument, ett bidrag i Ansikten – självbiografiska skisser, som Bonni-

ers ställde samman 1932 ger Johnson en bild av symbiosen mellan liv och konst när 

han berättar om sina miserabla boendeförhållanden i Stockholm tiden före utresan. En 

tid bodde han i ett slags hundkoja i Vitabergsparken. Ibland övernattade han på 

Brands redaktion, ”där jag låg på redaktionsbordet som ett halvfärdigt manuskript”66. 

Denna motivkrets i Johnsons tidiga Paristexter kan beskrivas i termer av motsatser. 

Hunger och förtvivlan står mot hopp, ensamhet och utstötthet mot särskildhet, boule-

varden mot floden, att vandra vidare står mot att ge upp. Syntesen i denna dialektik 

blir konstnärskapet, att berätta är ett sätt att gå vidare. 

Mot fonden av övergivenhet och förtvivlan har Torsten att välja mellan att ge upp 

och försvinna – i floden eller till ett rimbaudskt Afrika – eller att hoppfullt gå vidare, 

som också innebär att berätta. 

Att vandra som är synonymt med att leva, men också med att berätta. Allt är 

aspekter på samma sak, det är olika ord för att gå vidare, för att fortsätta trots allt. Att 

vara författare blir, trots svårigheterna, ett möjligt sätt att leva, konstnärskapet är ett 

                                                 
64  Sil, s. 35. Min kursivering. 
65  Ib, s. 134. 
66  Personligt dokument, särtryck, Stockholm 1976, s. 12. 
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motiv för livet, kanske det enda. Denna synonymi, man skulle kunna kalla det tre-

enighet, av att leva, resa och berätta kommer senare att prägla författarskapet. Odys-

sevs hemresa och återberättelse i Strändernas svall är ett tydligt exempel, liksom Jo-

hannes resa och krönika i Hans nådes tid. Temat är i själva verket immanent i större 

delen av produktionen. 

Detta huvudtema i Stad i ljus – som skall bli en återkommande aspekt i Johnsons 

författarskap – skymtar också i flera av de samtida, mer tillfälliga texterna. I novellen 

Tjänaren67 berättas om den unge västindiske servitören Kiro som blir kabarédansören 

Naouk. Hans framgång på kaféscenerna blir stor, men han förlorar sin identitet, ”–Jag 

hör inte hit”. Han bestämmer sig för att återvända till öarna och åter bli Kiro. När 

båten lägger ut för hemresan ångrar han sig. Som Kiro är han ingen, ”Kiro skall dö, 

då han inte får finnas som herre [ – ] Men Naouk som älskar och älskas av herrefol-

kets kvinnor – han är herre”. Tjänaren Kiro klär av sig på båtdäcket och hoppar i ha-

vet. Han försvinner, men dansaren Naouk simmar i land. Som konstnär kan han leva, 

då är han någon. 

 

2.4 Skrivandet – ett kompletterande motiv. 

Själva skrivandet, det att utöva författarskapet och funderingar kring Boken, blir vid 

sidan av de tidigare redovisade också ett återkommande motiv i de tidiga Paristexter-

na, särskilt Stad i ljus. 

Kapitlet om mötet med filosofen Cassecroute innehåller en lång diskussion om för-

fatteriet som yrke. Filosofen förespråkar samtalet, ”det talade ordet, som man ständigt 

gör på nytt”.  

”– Ja, men författeri kan också vara något annat, protesterade Torsten saktmodigt. 

Om man inte är språksam, då kan man skriva, ifall man har något att säga. Man kan 

ha lust att förklara sig, att utreda sig själv”68 Cassecroute instämmer i tankegången 

men ifrågasätter varför det skrivna alltid måste tryckas, varför det måste bli en bok; 

biblioteken är redan överfyllda. Torstens svar är att en bok ger levebröd så att nästa 

kan skrivas. 

                                                 
67  Stockholms–tidningen, den 27 april 1924 
68  Sil, s. 85. 



22.39 

På återkommande ställen i romanen funderar han över sin bok: ”Torsten skulle 

emellertid skriva en bok. Ibland grubblade han på olika metoder att förvåna världen: 

hans inre var fyllt av musik och uppfinningar.69” Det förstås att författaren har ambi-

tioner, han vill skapa något nytt, göra uppfinningar, men det är inte enkelt, han brottas 

med texten:  

”Han var ensam och därför blev hans bok en bok med många kapitel. Han skrev, 

fyllde i, tillade av ångest att inte säga nog och av ångest att inte vara tydlig, att möjli-

gen bli missförstådd. Han kunde väga ord och meningar en hel dag innan han skrev 

ner dem och andra dagar kunde han rusa iväg, bara för att komma över och börja med 

nästa kapitel.70 

Till våndorna hör särskilt oron att förlora sin idé i orden eller i stämningen: ”En 

ångest över något han ville tillägga, ångesten över en fras en mening, en tanke, som 

inte hade tänkts till slut utan förlorat sig i orden, i stämningen, tappats bort mellan 

bladen.”71 

 

3. Stilen 

Berättarstilen i Stad i Ljus varierar såväl rytmiskt som vad gäller tilltal och fokus och 

man anar influenser från många olika håll, liksom också ambitioner att försöka ut-

veckla, kanske internationalisera, den svenska romankonsten. Femton år senare – i ett 

föredrag för Verdandi i Uppsala maj 1942 – nämner Johnson tre viktiga författare, 

som ”präglat och, kanhända mer indirekt än direkt, fortsätter att prägla den samtida 

romanen”72. De är Proust, Joyce och Gide. Vid tiden för Stad i ljus hade Johson ännu 

inte läst Proust, men han hade läst om honom och refererat franska artiklar i svenska 

tidningar. Omedelbart efter Parisromanen tog han itu med På spaning.., liksom med 

Joyce’s Ulysses. Gide´s Falskmyntarna var han däremot väl bekant med och hade 

skrivit tre artiklar om Gide´s berättarteknik i Ny Tid september 1927.  

Hamsuns Sult har redan nämnts och släktskapet mellan de båda hungrande och 

skrivande bohemerna är uppenbart. 

                                                 
69  Ib, s. 37. 
70  Ib, s. 43. 
71  Ib, s. 89. 
72  Eyvind Johnson, Personligt, politiskt, estetiskt, Romanfunderingar, s. 165, Kristianstad 1992. 
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I Romantisk berättelse och Tidens gång anvisas Baudelaire, Rimbaud och Nietz-

sche som viktiga referenser för den unga författaren, och det är inte svårt att i de pro-

sapoetiska avsnitten – Stadens sånger – i Stad i Ljus, liksom i sångerna om den prosti-

tuerade och om det rekommenderade brevet ana klanger från Baudelaires prosapoem 

Spleen de Paris. 

Rimbauds dikter Hunger och Vargen i Une saison en infer kan skönjas i undertex-

ten hos Stad i ljus, liksom den för Une saison en infer karaktäristiska svängningen 

från en inledande förtvivlan till slutsidornas optimism. 

Nietzsches betydelse som stöd i ensamma och svåra stunder – tydligt särskilt i 

brevväxlingen med Rudolf Värnlund – har Munkhammar och Lindberger visat, och 

en nihilistisk ton kan också höras i Stad i ljus. Åt ett helt annat håll pekar romantiska 

drag och nästan magiska eller fantastiska inslag; ”Sankte Per tittade på klockan, upp-

täckte en dunstfläck, ur vilken svaga ljus lyste igenom. Han förstod att det var Paris 

och sade: Jaså, och somnade igen.” Sådana fantasterier pekar fram mot ”himmelska-

pitlen” i Herr Clerk vår mästare, som Johnson samtidigt arbetade med och som ut-

kom året efter Stad i ljus73, liksom de förebådar kommande fantasterier i till exempel 

Krilon  och Hans nådes tid. 

Flera av de här ”greppen” – för att använda ett Johnsonskt uttryck – skulle åter-

komma i de följande romanerna, och några av dem skulle bli kännemärken för hans 

författarskap. Till dem hör särskilt det metafiktiva draget som Johnson börjar utveckla 

i Stad i ljus  

 

3.1 Berättarrösterna 

Stad i ljus inleds med ett direkt tilltal. Läsaren apostroferas: ”Lyssna, min vän, i den-

na natt skall jag berätta något för dig. Se dig omkring, eller lyssna bara på min röst.”74 

Inledningskapitlets berättare, rösten som talar, tillhör en marknadsutropare, en in-

kastare, som i läsögonblicket vänder sig direkt till läsaren/lyssnaren. Det är en själv-

medveten berättare, en berättare med anspråk, ”kanske jag har något att säga”. Det är 

också en erfaren och vis berättare, som ”kommer upp ur århundradet som ur en ler-

                                                 
73  Herr Clerk utkom 1928 under titeln Minnas men utan himmelskapitlen som EJ tvingades stryka. En 
rekonstruerad version gavs ut av Svenska Akademin med Örjan Lindberger som redaktör 1998 
74 och följande citat ur romanens inledning, Sil, s. 9. 
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välling”. Inledningens första sceneri är världen och vypunkten liknar den i den tidiga-

re nämnda novellen Vision: 

”Se här rymden: den är fylld av ljud. 

Se här jorden: den bär frukt, den är dräktig av liv – en klunga liv, som krälar, myll-

rar, rymmer individer och existenser: figurer, som leds av sina öden, av sin dagliga 

gärning, av sin tanke, och figurer, som inga öden har utan endast fyller en lucka i 

vimlet.” 

I nästa stycke avgränsas sceneriet och blir ett tivoli, ett gatuspektakel. Utropa-

ren/berättaren pekar ut attraktionerna för lyssnaren/läsaren. Här och nu, framför oss, 

finns en fakir, en spågumma, vaxkabinettet och jazzkungen. Här finns också skjutba-

norna och porslinskrossningen, karusellen och pariserhjulet. 

Berättelsens modus förändras successivt från imperativ till indikativ. Uppmaning-

en att se och höra, att uppmärksamma, ersätts med återgivande påståenden; de prosa-

poetiska tonfallet, som beskrivit karusellen som en bild av glädje med ”människorna” 

som passagerare, blir alltmer anekdotisk och lämnar det allmänna, för att istället be-

rätta om enskildheter. Det bli små historier om mannen som vevar pariserhjulet, om 

en full neger och ett gäng flottister, som är på 14 juli–permission. Därmed preciseras 

också tiden och snart också platsen; från att ha varit rymden och jorden, världen som 

tivoli, blir den ett visst torg i Paris, Place de la République.  

Inledningskapitlet kan beskrivas som en inzoomning från rymden till staden och 

till Place de la République, där historien skall ta sin början. Och parallellt med denna 

rörelse från det allmänna till det enskilda, från en poetisk nivå till en realistisk, för-

flyttar sig berättarrösten och förändrar samtidigt karaktär. Avståndet ökar både i för-

hållande till läsaren och till berättelsen. Från att ha befunnit sig mitt i skeendet och 

övertalat, talat direkt till läsaren, ställer sig berättaren vid sidan av händelserna och 

blir en kommentator, en som återger vad som sker. 

Kapitlet avslutas med att flottisterna på 14–julipermission ger sig iväg från platsen: 

”De vaggar iväg och lämnar en doft av stark tobak och öppet hav efter sig”. Därmed 

sätts rörelsen igång och den vandring börjar, som är ett av romanens viktiga motiv. 

I det följande kapitlet introduceras huvudpersonen. Det sker med den inledande 

meningen: ”Torsten gick långsamt hemåt.” Han är på hemväg från Place de la Répub-
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lique och har alltså varit närvarande i det föregående tivolisceneriet. Det är därifrån 

han startar sin vandring. 

Berättarröstens rörelse ut ur historien och bort från lyssnaren fullföljs. Tilltalet är 

inte längre direkt, närvaron i tid är borta och rösten tillhör nu en allvetande, realistisk 

berättare i Flauberts efterföljd och tempus är imperfektum. 

Berättaren står ofta Torsten nära, det är med honom han ser och hör staden och han 

följer Torstens tankar och minnen, men han känner också tankar och känslor hos 

andra figurer i berättelsen, till exempel Torstens granne Thérèse; ”i tanken långt borta 

i tiden och Normandiet”.75  

Det tredje kapitlet inleds med att berättaren åter stiger fram och blir synlig i berät-

telsen – inte längre som utropare utan just som berättare – med en kommentar, en 

komplettering till sin historia: ”Du som jag berättar denna historia för, du vet vad ett 

rekommenderat brev kan betyda. Här gör jag en utvikning, en parentes för att säga 

något nödvändigt. Lyssna nu noga.”76 Utvikningen handlar om det rekommenderade 

brevet från redaktioner eller förlag med arvodet och erkännandet,  det rek som repre-

senterar hoppet om en framtid.  

Längre in i kapitlet ger sig berättaren ånyo till känna: ”Den som berättar detta såg 

ofta Torsten på Fällan.”77 Detta kapitel och det följande ger en bakgrund och skildrar 

Torstens svåra tid i Stockholm före avresan och den första tiden i Paris. Berättaren 

ger sig tillkänna med jämna mellanrum, ibland direkt tilltalande, ibland rapporteran-

de: ”Du som jag skriver detta brev till”78 och ”Den som skriver detta såg honom 

ibland”79.  

Den inledande delen av boken avslutas med att Torsten tvingas lämna sitt hotell-

rum, som han inte längre kan betala. Han ger sig iväg på sin vandring i Paris. Berätta-

ren drar sig tillbaka och blir åter en allvetande realistisk berättare som följer Torsten. 

I fogen mellan de inledande kapitlen och den följande skildringen av Torstens 

vandring, har ett rent prosapoetiskt parti, Stadens sång vid middagstimmen, skjutits 

in. Ytterligare en berättarröst gör sig hörd och det är staden själv: ”Jag är den hungri-

                                                 
75  Ib, s. 23. 
76  Ib. s. 27. 
77  Ib. s. 30. 
78  Ib. s. 35. 
79  Ib. s. 43. 
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ga som äter människor och tid, jag är den stora alläterskan.”80 Liknande inskott åter-

kommer med ”Stadens sång på aftonen”81 och ”Stadens sång på natten”82, men i öv-

rigt är berättaren frånvarande och berättar Torstens historia utan att själva vara en del 

av den.  

Efter inledningens varierade berättarpositioner i förhållande till läsaren, från starkt 

närvarande och imperativ till självmedvetet rapporterande och indikativ, planar berät-

tandet ut till ett modernt realistiskt maner i den fortsatta texten. 

I den senare delen av berättelsen kan man, vid sidan av berättarröstens glidningar 

ut och in i fiktionen, ibland deltagande, ibland rapporterande, i stället notera en rörel-

se hos berättaren i förhållande till Torsten, berättelsens huvudperson, ibland som ett 

närmande, ibland ett fjärmande. 

Under sin vandring genom Paris når Torsten Boulevard Sébastopol, ett av Paris´ 

prostitutionsstråk. Efter en prosalyrisk betraktelse om den prostituerade kvinnan – 

horan som metafor för staden Paris, en litterär schablon i tiden – beskrivs ett möte, 

och nu är perspektivet inte längre Torstens utan kvinnans: 

”Och hon ser en man. 

Hon ser på sin kund precis som en butiksflicka ser på sin när den kommer in ge-

nom butiksdörren. Hon säger helt enkelt: 

– Kom, liten. Här om hörnet. 

[– – – ] 

– Adjö, liten, säger hon sedan i trappan. Vi ses väl igen? 

Men då är han lugnad och ser att hon inte är så ung som han tyckte först; och han 

lovar sig själv att aldrig mer komma igen. Hon träffar honom dock i samma hörn näs-

ta vecka, för sådana är människorna om man ser lite närmare på dem.”83 

Det skildrade mötet mellan den prostituerade och en ”han” beskriver något all-

mänt, mannen är en man vilken som helst, men han kan också vara Torsten. Det föl-

jande stycket inleds med: ”Torsten kände en beklämmande ånger” och beskriver där-

efter hans tankar om Denise, flickan han nyss mött, dansat med och åter förlorat: 

”Flickan var honom ganska likgiltig; en vanlig butiksflicka, som ler när man möter 

                                                 
80  Ib. s. 50. 
81  Ib. s. 73. 
82  Ib. s. 110. 
83  Ib, s. 113. 
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henne på gatan.”84 Med epitetet ”butiksflicka” – som nyss beskrivit den prostituerade 

– förstärks en länk mellan ”han” och Torsten. 

Bilden av mötet med en prostituerad blir också en bild av Torsten, det är hans 

minne, men bilden försvagas av den distans som berättaren upprättar med det neutrala 

pronomenet ”han”. Så undviker Johson bekännelsekaraktären och de stora känslorna. 

En liknande passage kan kanske ses i skilsmässan från Denise. Torsten tänker att 

han borde ha slagits om henne, men det slagsmål som faktiskt skildras äger rum nå-

gon sida innan skilsmässan och avser ett annat par. ”Man slåss där framme, och om 

en flicka förstås. Det är ett kort parisslagsmål, med ett slag, två slag, näsblod och 

mycket ord.”85 

För den motsatta effekten – ett närmande mellan Torsten och berättaren – nyttjas 

pronomenet ”man”, som minskar avståndet mellan å ena sidan berättaren – den som 

sett och mött Torsten och kände honom redan i Stockholm – och Torsten å den andra. 

”Torsten gick. Hur gör man när man går så? 

Man har en melodi i sina öron, man tänker på något obehagligt och försöker före-

ställa sig något behagligt”86 

Stycket inleds med berättarens påstående ”Torsten gick”. Den följande frågan bil-

dar en övergång till en ny berättarnivå; ”Man har en melodi”, där pronomenet ”man” 

kan läsas som ”någon som helst”, men också som ett dolt ”jag”. Textavsnittet blir då 

en inre monolog, berättaren redogör för Torstens tankar under den trista vandringen. 

I nästa stycke fortsätter formen, men inte längre för att enbart uttrycka Torstens 

funderingar, utan också för att faktiskt beskriva vandringen och redogöra för vilka 

gator som passeras; rue de Rennes, Boulevard Raspail och målet Café de la Dome. 

”Men man går. Rue de Rennes. Man ser omnibussen Q och tänker: Den går till Me-

nilmontant, Place Gambetta.”87 

Berättarrösten som hittills i huvudsak befunnit sig i en berättarvärld utanför den 

berättade världen (”Torsten gick”) förflyttar sig, genom ändringen av subjekt från 

Torsten till ”man” och förskjutningen i tempus från ”gick” till ”går”, in mot fiktionen, 

den berättade världen. Torsten gick kan läsas man/jag går och därmed förebådas den 

                                                 
84  Ib. s. 114. 
85  Ib. s. 107. 
86  Ib. s. 62. 
87  Ib, s. 62. 
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identitet mellan berättarvärld och berättelsevärld, mellan berättaren och Torsten, som 

tidigare antytts i formuleringar som ”Den som jag skriver detta brev till.”88, och som 

bekräftas i romanens slutrader: 

”Du som sträcker dina händer mot framtiden, du, som var mitt jag, du, som är mitt 

jag kanske en morgon får ett papper mellan dina skälvande händer, ett papper som 

säger dig att nu är den hårda tiden slut!” 

Berättarröstens rörelse in och ut ur fiktionen, närmare och längre bort från Torsten 

stannar av och berättarrösten är nu Torstens. 

Vid ett tillfälle gör berättaren också en referens till Eyvind Johnson. Nere vid Café 

du Dôme, där skandinaverna håller till, stöter Torsten samman med en dansk kypare 

som arbetar på kaféet ”Det Grå Äventyret”89. Kafénamnet är titeln på den genera-

tionsbok med noveller, som Johnson arbetade med och som han vid någon tid också 

trodde skulle innefatta Stad i ljus. 

 

3.2 Metafiktionen 

Det metafiktiva draget i Johnsons romaner har – i olika grad – belysts i flera avhand-

lingar. Det är en förutsättning för studiet av författarskapet, att de flesta av Johnsons 

romaner, vid sidan av övriga motiv, i större eller mindre grad också handlar om sin 

tillblivelse, om själva skrivprocessen. Varje diskussion om Johnsons författarskap, 

liksom varje analys av någon av romanerna måste på ett eller annat sätt också innefat-

ta ett ställningstagande till det metafiktiva inslaget.  

Bo G Janssons avhandling Självironi, självbespegling och självreflexion: den me-

tafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning, Uppsala 1990 är den mest genomgri-

pande studien av metafiktionen hos Johsons texter. Avsikten med avhandlingen är 

enligt dess författare ”en allmän kartläggning av författarens plats i den långa anti-

mimetiska och fiktivt självmedvetna, episka traditionen som löper från Miguel de 

Cervantes och Henry Fielding, över André Gide och Miguel de Unamuno, och till de 

senaste decenniernas postmodernistiska diktning”.90 

                                                 
88  Ib. s. 35. 
89  Ib, s. 66. 
90  Bo G. Janson, Självironi, självbespegling och självreflexion, Uppsala 1990, s. 38. 
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Efter en inledning som redogör för begreppen metafiktion och postmodernism re-

dovisar Jansson tidigare studier kring de metafiktiva dragen i Johnsons författarskap 

och uppmärksammar därvid Stad i ljus som ett tidigt exempel på detta drag i Johnsons 

diktning. 

Trots att Stad i ljus ger prov på flera av de berättartekniker som förknippas med 

metafiktiv prosa, bör dock inte romanen enligt Jansson ses ”som en i strikt bemärkel-

se fiktivt självmedveten skildring”91, en skildring som i första hand åskådliggör för-

hållandet mellan fiktion och verklighet. Stad i ljus handlar ”mer om berättaren Tor-

stens växande medvetenhet om sin litterära kallelse och mindre om den fiktiva berät-

telsen som sådan”92. Romanen är i första hand en Künstlerroman och därmed i någon 

mening författarens första bok. 

I polemik mot en gängse bild, att Johnson successivt utvecklats från en enkel rea-

list till att på äldre dagar alltmer tillämpa en sofistikerad  berättarteknik, menar dock 

Jansson att den berättartekniska experimentivern i själva verket är för handen redan i 

Stad i ljus. Jansson vill visa hur ”uppfattningen av Johnsons berättarkonst, så snart 

man på ett mer systematiskt sätt för in författarens metafiktiva tenkniker i blickfältet, 

förändras högst avsevärt93. Romanerna tycks mindre vara berättelser om en verklighet 

än berättelser om berättelser. Själva berättandets förutsättning, skillnaden mellan fik-

tion och verklighet, tematiseras.  

”Stad i ljus är knappast den främsta, men i vissa hänseenden den viktigaste av, 

Johnsons 1920–talsromaner. Den förebådar genom sin speciella konstruktion, genom 

att den i centrum för handlingen ställer en diktare som diskuterar sitt eget diktande, 

mer än någon annan tidig johnsonberättelse de utpräglade ’work–in–progress’–

romaner författaren senare skulle komma att skriva94”, sammanfattar Jansson och 

bestämmer därmed Stad i ljus som en i raden av Johsonromaner som tematiserar mot-

sättningen mellan fiktion och verklighet och ytterst handlar om själva skrivandet, om 

sig själv.  

Romanens handling, de återkommande kommentarerna om skrivprocessen, Boken 

och skrivandet som motiv i Stad i ljus visar att det kan finnas fog för den position 

                                                 
91  Ib, s. 43. 
92  Ib, s. 43. 
93  Ib, s. 37. 
94  Ib, s. 39. 
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Jansson intar, att Stad i Ljus också är en berättelse om en berättelse och att detta inne-

bär att förhållandet mellan fiktion och verklighet, mellan konst och liv i någon mån 

tematiseras i romanen. 

Ett annat och mot Jansson polemiskt förhållningssätt till metafiktionen hos John-

son kommer till uttryck i Leif Dahlbergs avhandling Tre romantiska berättelser95  

Författaren menar att Janssons argumentation reducerar den metafiktiva berättelsen 

”till en berättelse som primärt handlar om berättelsen som berättelse, från att tidigare 

bestämmas som en berättelse där kommentarer och reflektioner är en del av berättel-

sen96”. 

Med utgångspunkt från Eyvind Johnsons uppsats Om verkligheten i en roman97 – 

en kommentar till Romanen om Olof – sätter Dahlberg i stället det metafiktiva berät-

tandet och variationerna i berättarmodus i samband med de av Johnson uttryckta svå-

righeterna att skriva självbiografi. Den del av Dahlbergs avhandling som behandlar 

Johnson studerar de självbiografiska romanerna Romantisk berättelse och Tidens 

gång, särskilt inledningen till den förra. De två romanerna handlar, liksom Stad i ljus, 

om Johnsons 20–tal i Paris och karaktäriseras av en komplicerad struktur med olika 

tidsplan, flera berättarröster och –modus. 

Dahlberg menar att dessa tekniker, varav metafiktionaliteten är en, gör den själv-

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

uppmärksammar läsaren på självbiografins oöverstigliga hinder i minnets förändring-

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

”en berättelse som definieras av motsägelsen i att samtidigt vara självbiografisk och 

fiktionell. Men till skillnad från Romanen om Olof är, [– – –] denna motsättning in-

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

denna mening en mer sann framställning av verkligheten.”98 

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

de två forskarnas tolkningar av berättarens starka närvaro i Johnsons texter – bägge 

                                                 
95  Leif Dahlberg, Tre romantiska berättelser, Stockholm/Stehag 1999, studier i Eyvind Johnsons Ro-
mantisk berättelse och Tidens gång, Lars Gustafssons Poeten Brumbergs sista dagar och död och Sven 
Delblancs Kastrater, Stockholm/Stehag 1999.. 
96  Ib. s. 86. 
97  Eyvind Johnson, Om verkligheten i en roman, Personligt, politiskt, poetiskt, Kristianstad 1992, 
uppsatsen ursprungligen publicerad i Vintergatan 1937. 
98  Dahlberg, s. 120. 
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säger något väsentligt om författarskapet. I båda fallen handlar det om förhållandet 

mellan verklighet och fiktion och om hur författaren förhåller sig mellan dessa storhe-

ter. Jansson tenderar att i Johnsons berättarteknik läsa in en misstro mot verkligheten 

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

mening närma sig verkligheten. Johnson själv ger sin version av problemet i Tidens 

gång.  

Olle Oper vandrar runt på världsutställningen och funderar på hotellräkningen som 

måste betalas, på tidens gång och på sin Parisroman – den som skall bli Stad i ljus: 

”Tiden går. Skriv ner detta: att tiden går som fan, det är det enda den gör, det är ti-

dens uppdrag. För mig har den gått i tjugofem år, och av bara blanka fan. ’Han gick 

som han har gått genom hela denna bok.’ En fullt användbar rad. 

[– – –] 

Och en annan tanke i det inre och yttre strålkastarljuset:  

Det är mina romaner som är verkliga, de är verklighet. Det är jag själv och det 

kring mej som är roman och sånt.99” 

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

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

oförenliga storheterna byta plats och ifrågasätter i stället diktens existens. Förhållan-

det mellan konst och liv är för Johnson inte dikotomiskt utan dualistiskt, de utesluter 

inte, utan förutsätter varandra, är aspekter av samma sak. I Tidens gång berättar Yng-

ve Garans – en av återberättarna – om Olle Opers tid I Capbreton vid Biscayabukten i 

januari 1926: ”Han påstod sedan att det var då han riktigt upptäckte att dikten, också 

hans eget trevande in mot roman- och berättelsevärlden, var en form av liv, tillhörde 

livet. Det var en tanke som han tvivlade på, ofta, senare, men han kom ändå tillbaka 

till den gång på gång.”100 

För Eyvind Johnson – som likt Olle Oper besökte Capbreton i januari 1926 – inne-

bar resan en kulmen på författarens existentiella kris i Paris. Han hade upplevt en 

uppslitande kärlekshistoria, hade svårt att försörja sig och var nära att ge upp, när han 

oväntat fick ett stipendium från Bonniers och kunde fly från svälten i Paris. Tiden vid 

Biscayabukten i början av 1926 blev en vändpunkt i hans liv. Efter återkomsten till 

                                                 
99  Tidens gång, s. 113. Det inbäddade, av mig markerade citatet kommer från Stad i ljus. 
100  Tidens gång, s. 172 
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Paris påbörjade han arbetet med Stad i ljus med insikten att trevandet ”in mot roman– 

och berättelsevärlden, var en form av liv, tillhörde livet”. Han började hitta ett sätt att 

bearbeta det självbiografiska stoffet i sitt författarskap, samtidigt som författarskapet 

blev hans liv. Med den formeln minskas skillnaden mellan den reducerade berättelsen 

som, å ena sidan, avskärmar sig från liv och verklighet och i huvudsak handlar om sig 

själv, och å andra sidan, den självreflekterande berättelsen som kommenterar och 

redovisar sitt förhållande till, och sina försök att nå, liv och verklighet. 

 

3.3 Distansering och främmandegörande 

Den insikt om liv och konst som Johnson säger sig ha nått i Capbreton i januari 1926 

pekar också mot den självbiografiska aspekten på författarskapet. Att Johnson på oli-

ka sätt, i varierande iscensättningar, bearbetade sitt eget livsmaterial i sina romaner 

bekräftar han i flera sammanhang. ”All ordande om att berättelsen, romanen, bara ska 

beskriva en sedd och hörd verklighet utan att berättaren gör några som helst kommen-

tarer, är ju nonsens. Berättaren själv finns alltid med i det berättade,” skriver han i ett 

föredrag vid Finska Litteratursällskapet 1959.101  

Till de tidigare refererade förhållningssätten till Johnsons laborerande med berät-

tarrösten inom och utanför fiktionen kan fogas ytterligare ett, som handlar om en sär-

skild verklighet; den egna smärtan. 

Några citat ur romanen pekar på problemet. I bokens inledning gör berättaren en 

kommentar om Torstens villkor: ”Han levde, så som man inte berättar det: utan glans, 

utan humor, utan leenden.”102. I ett tidigare anfört citat, som handlar om svårigheterna 

att skriva Boken, oroar sig Torsten för att en fras, en mening, en tanke kan ha förlorat 

sig i stämningen. Det finns något som inte får berättas, något som inte går att berätta, 

en ton som bör undvikas. Berättandet har en gräns och Johnson beskriver själv denna 

gräns i uppsatsen Om verkligheten i en roman, som publicerades i Vintergatan 1937 

som en kommentar till Romanen om Olof : ”Huvudpersonen måste sändigt bevakas – 

bokstavligt uttryckt – för att inte bli romanheros eller allt för mycket smitta ner förfat-

taren med tycka–synd–om–sig–själv–känslor eller kors–vad–jag–är–bra–i–det–här–

                                                 
101  Eyvind Johnson, Personligt, politiskt, poetiskt, Kristianstad 1992, s. 184. 
102  Sil, s. 42,”inte” är kursiverat i romantexten. 
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kapitlet–tankar.”103  Denna bevakning är tydlig redan i Stad i ljus. Torstens svält och 

lidande tillåts inte gripa läsaren med medlidande. Samma hållning till sentimentalitet 

kommer fram i Romantisk berättelse när Olle Oper samtalar med Yngve Garans om 

sin barndom: 

”– Jag bekämpar sentimentalitet, sade han. För att göra det måste man gå ner i den 

ett tag, det är som att rensa kloaker om man inte har nåra slags maskiner som är fina. 

Annars måste du ösa opp’et hink för hink. [– – –] Jag säger inte det här för att du skall 

tycka synd om mamma, om oss, om en barndom som är borta nu och inte behöver 

något tyckasyndomprat. Det är efterbeklagandet jag vill åt. Det är ett gift104” 

Johnson fruktar sentimentaliteten mer än något annat, särskilt när han berättar om 

smärtan. Det är med intellektet han vill möta sin läsare, inte känslosamt, och berättar-

rösten är det viktiga verktyget. Den romantiska ironin, berättarens glidningar in i och 

ut ur fiktionen, närmare och längre bort från sin huvudperson, in och ut ur hans med-

vetande kan – vid sidan av de metafiktiva aspekterna, berättarens förhållningssätt till 

verklighet och fiktion – också ses som främmandegörande tekniker. När Torstens 

svårigheter blir för stora, stiger berättaren åt sidan, bort från Torsten eller ut ur fiktio-

nen. Med det nya perspektivet anslås en ny ton och läsaren tvingas se på ett nytt sätt. 

Lika försiktig som han är med överdriven känslosamhet, är Johnson lågmäld med 

personliga avslöjanden. Trots att han skrivit sex självbiografiska romaner – de fyra 

om Olof och de två om 20–talet – och de flesta av de övriga innehåller självbiogra-

fiskt material, finns ingen självutlämnande exhibitionism i författarskapet. Johnson är 

hemlig och diminuendot är hans redskap. ”Det som får en författare att stryka är 

framför allt skyggheten, det vill säga rädslan för att blotta sig för mycket och driva 

exibitionismen för långt”, säger han i föredraget vid Svenska Litteratursällskapets i 

Finland årshögtid 1959105. Torstens självmordsförsök i Stad i ljus är så underdrivet 

berättat att det nästan inte uppfattas och hans besök hos prostituerade berättas med 

sådan distans att det inte blir Torstens historia, utan en mans eller allas. 

Thure Stenström har i sin tredje essä i Romantikern Eyvind Johnson ingående be-

handlat smärtans estetik hos Johnson och visat hur centralt lidandemotivet är i förfat-

                                                 
103  Eyvind Johnson, Personligt, politiskt, poetiskt, Kristianstad 1992, s. 146. 
104  Romantisk berättelse, s. 341. 
105  Personligt, politiskt, estetiskt, s.180. 
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tarskapet. Stenström behandlar fram för allt de självbiografiska verken, Krilonserien 

och de senare romanerna, men vill också ”påvisa motivets förekomst i den äldre pro-

duktionen. Några från tidiga Stockholms– och Parisår smärtsamma ungdomsminnen 

fortsätter att leva sitt hemlighetsfulla liv i Eyvind Johnsons prosa från 1920–talet och 

allt framgent. ”106 

Smärtan och lidandet är återkommande och konkreta motiv i Johnsons texter. – 

tydliga också i Stad i ljus – , men de är också en del av en central tematik. ”en över-

gripande estetisk spekulation”107 Man anar hos Johnson en romantisk föreställning, 

att konsten när sig av smärta, lidandet är en förutsättning för att konst skall bli till. 

Schopenhauer och Nietzsche hörde till hans läromästare under 20–talet och samman-

fattar Stenström: ”I den traditionen hörde Eyvind Johnson, med en sida av sitt väsen, 

hemma. Dess höga värdesättning av konsten, bland annat som ett instrument att be-

mästra och besvärja lidande, delade han”108. 

Något vid sidan av sin framställning noterar Stenström också ”Att strävan efter ett 

rätt förhållningssätt till smärtan – fruktan för sentimental självbespegling, behov att 

lyfta upp den privata smärtan på ett fiktionsplan och därmed förallmänliga den, så att 

den gäller andra människor och blir allmängiltig – är något som styr Eyvind Johnsons 

berättarformer”.109  

Den tidigare redovisade motivkretsen i Stad i ljus visar tillsammans med romanens 

stilgrepp, att Stad i ljus kan ses som ett tidigt, men ändå fullt utvecklat exempel på 

denna strävan efter ett litterärt användbart förhållningssätt till smärtan. 

 

4 Sammanfattning 

Jag har försökt visa att det redan i ”en sån obetydlig sak” som den tidiga Stad i Ljus 

finns underlag för diskussioner om viktiga aspekter på Johnsons författarskap, liksom 

om flera karaktäristiska drag i hans texter. 

Stad i ljus är ett tidigt prov på hur Johnson i sina texter närmar sig det svåraste, det 

Stenström i en av sina essäer i Romantikern Eyvind Johnson kallar lidandets estetik. 

                                                 
106  Romantikern Eyvind Johnson, s. 255. 
107  Ib, s. 204. 
108  Ib, s. 243. 
109  Ib, s. 215. 
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I skildringen av Torstens svält och misslyckande, hans balansgång mellan hopp 

och förtvivlan, börjar Johnson utveckla metoder för att tala om livsbesvikelsen, livets 

svek, utan att hemfalla åt patetik och självmedlidande. Han främmandegör och skapar 

distanser. Parisboken innehåller de första försöken att laborera med flera berättelse-

världar och olika berättarröster, och redan här finns ingångar till en diskussion om det 

som Johnson i en kommentar till senare självbiografier kallade ”verkligheten i en 

roman”110. Metafiktionen blir ett av ”hemligskrivarens” verktyg för att skapa allmän-

giltighet ur det enskilda. 

 

4.1 Slutord 

Stad i ljus innebar en vändpunkt för Eyvind Johnson. Författarskapet hade inte tagit 

fart, han kände sig inte uppskattad och var nära att ge upp och försvinna – kanske likt 

Rimbaud till Afrika – men när romanen, efter att ha refuserats i Sverige, trots allt,  

kom ut på ett mycket välrenommerat och avangardistiskt förlag i Frankrike, när hans 

skriverier till slut blev Boken, fick han till slut en viktig bekräftelse. Han hade funnit 

en roll, ett språk och ett liv. 

Man anar såväl förvåning som stolt revansch i hans tanke ”här sitter man i alla 

fall”, när han signerar de första exemplaren i Flammarions stora bokhandel på Boule-

vard des Italiens. 

Romanen inleds med en serie uppmaningar, ”Se här”, ”Lyssna, min vän”, Och 

nu!”. Imperativen antyder att Johnson faktiskt var medveten om att Stad i ljus skulle 

bli en invokation till ett författarskap. 

                                                 
110  Eyvind Johnson, Om verkligheten i en roman i antologin Personligt politiskt estetiskt, Kristianstad 
1992, s. 143. 
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– motiv och berättarmetod 
 
About Eyvind Johnson’s Stad i Ljus 
– motives and narrative technique 
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Abstract This is a study of Eyvind Johnson’s novel Stad i ljus from 1928, first 

published in French as Lettre recommandée, 1927. The purpose has been 
to prove that motives, themes and narrative techniques characteristic to 
Johnson’s later writings is present as early as in this novel from the 
twenties. In the novel as well as in the contemporary short stories John-
son starts to explore the symbiosis between living, traveling and writing 
and begins to use metafictionality as a method to approach autobio-
graphical material. (In Swedish) 
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