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Sammandrag 
I uppsatsen studeras stilen i Stig Claessons romaner Vem älskar Yngve Frej, På palmblad och 

rosor samt Henrietta ska du också glömma. Syftet är undersöka syntax, disposition och 
innehållsaspekter som motiv, symboler och tema och jämföra resultatet med tidigare 
forskning. I uppsatsen studeras också romanernas textbindning. Undersökningen visar att 
Claesson använder sig av repetition avseende både syntax, motiv och innehåll vilket skapar en 
väl sammanhållen, långsamt framskridande och rytmisk text med betydelseglidningar. 
 
Nyckelord: Stig Claesson, stil, syntax, textbindning, motiv och tema 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Redan som liten fascinerades jag av den säregna berättarrösten till barnprogrammen om 
somrar med en morfar som var skomakare på landet. Jag visste inte då att det var Stig ”Slas” 
Claesson som var upphovsman. Senare kom jag att läsa de tre romanerna som är aktuella för 
denna uppsats och kopplade ihop dem med barnprogrammen mycket tack vare illustrationerna 
men också på grund av den speciella stilen. Efter det har det blivit många fler romaner. Den 
som en gång har läst Stig Claesson känner igen den till synes enkla men personliga stilen om 
man träffar på den igen och man hör alltid Stig Claesson någonstans i bakhuvudet. Det är en 
röst som är långsam och släpig med tydlig söderdialekt och som går rakt igenom. Det är en 
märklig blandning av humor, vemod, bitterhet, sturighet och värme som går igen i alla 
romaner. De är ofta mycket lika varandra, men samtidigt helt unika och därför mycket 
läsvärda. Den som inte har stiftat bekantskap med Stig Claesson tidigare har mycket att läsa 
då hans närmast osannolika produktion översteg åttio romaner. Men vad, exakt, är det då som 
skapar rösten i texten? Vad är det som kännetecknar den och på vilket sätt åstadkom Stig 
Claesson sin speciella stil? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera vilka stilmedel Stig Claesson använder sig av i 
romanerna Vem älskar Yngve Frej, På palmblad och rosor samt Henrietta ska du också 

glömma. Syftet är också att undersöka syntax, disposition och innehållsaspekter som motiv, 
symboler och tema i en jämförelse med tidigare forskning. Gränsen mellan form och innehåll 
är svår att dra, men undersökningen är en stilstudie och inte en litteraturvetenskaplig studie 
och koncentreras i första hand till stilistiska medel. Tolkningar av innehållet kommer därför 
bara göras högst översiktligt. 
 

1.3 Metod 
Undersökningen är framför allt kvalitativ, men på det syntaktiska planet har den för att styrka 
slutsatser kompletterats med vissa beräkningar. Jag har framför allt använt mig av Peter 
Cassirers metod för stilanalys vilken presenteras i boken Stil, stilistik och stilanalys (Natur 
och kultur 2003). Jag har valt att koncentrera undersökningen till hur Claesson använder sig 
av syntaktiska medel i kombination med disposition för att få fram sin speciella stil. 
Inledningsvis har jag valt att dela upp undersökningen i tre delar som redogörs för i följande 
ordning: 
 
För det första undersöks textens yta, dvs. hur Claesson använder sig av grafisk utformning, 
ordval och meningsbyggnad. 
 
För det andra undersöks Claessons sätt att använda sig av referensbindning för att skapa 
sammanhang. I det avsnittet görs också en närmare studie av de tre romanernas 
inledningskapitel där textprogressionen, den dramatiska spänningen i dragkampen mellan det 
halvt utsagda och det kända och slutligen men inte minst betydelseglidningar i referenser, 
undersöks. Till detta avsnitt har jag använt Nyströms referensanalys av Stig Claessons novell 
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”En grå måndag” som presenteras i Hur hänger det ihop? En bok om textbindning (2001) som 
jämförelsematerial. 
 

Slutligen är den tredje och sista delen en undersökning av det innehållsliga planet där 
iakttagelser knyts till innehållet i Per Stams uppsats Det bortglömda landskapet En tematisk 

studie av sju romaner skrivna av Stig Claesson (1990) och till Bättre kan det sägas Om 

transformation som berättargrepp i Stig Claessons författarskap (2009) av Thomas 
Malmsborg . Dessa uppsatser kommer att redogöras för i kapitlet om tidigare forskning. 
 

Eftersom uppsatsens innehåll är disponerat så att yta och djup inledningsvis behandlas var för 
sig har jag valt att skilja på stilfigurer och troper. Den sammantagna effekten redogörs för i 
kapitel 7, sammanfattat resultat med diskussion. 
 
Då material ur romanerna citeras i stor utsträckning har jag valt att förkorta 
källhänvisningarna. Då något exempelvis citeras ur Vem älskar Yngve Frej på sidan tre 
kommer hänvisningen att skrivas (Y:3). På palmblad och rosor förkortas på samma sätt P och 
Henrietta ska du också glömma H. 
 
För att materialet ska bli hanterbart och rymmas inom ramen för uppsatsen har tolkningen av 
betydelsen1 uteslutits ur Cassirers ursprungliga modell. 
 

1.4 Material 
De tre romanerna, alla författade av Stig Claesson, som utgör undersökningsmaterialet för den 
här uppsatsen brukar allmänt räknas som något av en trilogi om glesbygdens avfolkning, om 
det gamla bondesamhällets svanesång och den moderna nya tidens opersonlighet. De tre 
romanerna har också filmatiserats. Då de ofta framhålls som typiska exempel på Claessons 
författarskap utgör de ett bra utgångsmaterial för en stilstudie (Alex  online) (2010-05-23 
Nationalencyklopedin • Lång http://www.ne.se/lang/stig-claesson/145529). 
 
Den första romanen av de tre, Vem älskar Yngve Frej (Albert Bonniers förlag 1994), utgavs 
första gången 1968 och handlar om före detta skomakaren Gustafssons möte med den nya 
tiden. Han lever på en liten gård tillsammans med sin syster och grannarna Eriksson och 
Öman, före detta jordbrukare. I bokens inledning är skomakaren på väg ner till sin brevlåda 
vid landsvägen för att medelst en lapp på brevlådan meddela eventuella kunder om att han har 
slagit igen sin verksamhet. Denna händelse sammanfaller med högertrafikomläggningen och 
brevlådan måste därför flyttas till andra sidan vägen. I samma veva bör en skylt sättas upp, 
men vad ska det stå på den? Gården heter egentligen Östentorp, men det vet ingen vad det är 
eftersom stället alltid kallats Bråten. Men så heter ju inte gården. Lösningen blir att 
Gustafsson skriver fornminne på skylten, då hans syster Elna tidigare sagt att de får gå där 
som andra fornminnen. Detta tilltag får sedan oväntade konsekvenser. De bilburna 
storstadsmänniskorna på semester börjar strömma till och frågar efter fornminnet och 
skomakaren och hans grannar tar sig för att visa upp en gammal husgrund, nu som grav, som 
en gång i tiden tillhört Yngve Frej. En ung fotograf, Nisse Pettersson, på genomresa 
tillsammans med en modell som heter Anita, förstår vad gubbarna sysslar med och blir 
nyfiken. Han hjälper de gamla att klara av turisterna och börjar samtidigt intressera sig för 
tillvaron för invånarna på Bråten. När han och Anita åker därifrån är ingen av de inblandade 
längre densamma. 

                                                
1 Inom litteraturvetenskapen talar man om undertext vilket innebär författarens avsikt (Cassirer 2003:164). 
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Den andra av romanerna är På palmblad och rosor (Albert Bonniers förlag 1994) som kom ut 
första gången 1975. Den handlar om Proppen Oskarsson som av en händelse stöter på en lam 
och stum gammal ”kärring” som ligger ensam i en liten stuga långt upp i skogen. Hans första 
impuls är att slå ihjäl henne. Han har åkt dit för att lämna en förlängningssladd till teven som 
en tjänst åt en tevehandlare. Det som är förvånande är att gumman är så välvårdad. Någon 
sköter om henne, men vem? Oskarsson förstår inte varför han blir så upprörd över detta, han 
älskar ju själv kärringen, och han ägnar lördagen åt att försöka ta reda på vem gumman är och 
vem det är som har tagit på sig den hopplösa uppgiften att vårda henne. Han möter Gabriella 
som är ute och rider och lite senare Sållet Eklund, fotbollsmålvakten som tappat bort sig 
under en orientering. Tillsammans med dem talar han med först Gabriellas föräldrar och 
farmor och sedan med Sållets pappa, men ingen tycks veta vem gumman är. Vid flera 
tillfällen går han tillbaka till stugan, men ingen tycks ha varit där sedan han själv kom dit. Han 
drar slutsatsen att han har skrämt bort någon och att gumman var denna någons hemlighet. På 
kvällen går Oskarsson och Gabriella på Stadshotellet och dansar och efter att ha tagit den 
berusade Gabriella hem, åker Oskarsson tillbaka till gumman. Ingen har besökt henne under 
tiden han har varit borta och han bestämmer sig för att få ett slut på det hela. Han tar så en 
spade och slår den i husväggen så att en stor klocka ramlar ner i huvudet på gumman och hon 
dör. 
 
Den tredje romanen är Henrietta ska du också glömma (Albert Bonniers förlag 1994), 
utkommen första gången 1977. Denna handlar om Gustaf Rune Pettersson som är innehavare 
av en porrshow. Han har som vanligt under våren dragit sig tillbaka till en stuga han hyr för 
att förbereda sin kommande sommarturné. Där ska han skriva ihop ett program till sina 
artister som är en grekisk strippa, två mulliga lesbiska tjejer och en smed som blir upphetsad 
när folk tittar på honom. I detta hindras han av en lokal översvämning som för ihop honom 
med olika människor. Det är bekanta som bonden Einar och hans tilldragande hustru Sara, 
gubben Höglund och Greven som åker Landrover och rår om allting men ändå håller på att bli 
omkörd av utvecklingen. Det är obekanta som den förtidspensionerade brevbäraren Gotthard 
med konstnärsdrömmar och inte minst Henrietta som sitter i Petterssons kök efter att ha stukat 
foten och kanske är den människa som Pettersson har väntat på i hela sitt liv. 
 
De tre romanerna innehåller alla en kärlekshistoria som på ett mycket personligt plan 
illustrerar romanernas tema och budskap. 
 

2 Tidigare forskning 
Trots att Stig Claesson (1928 – 2008) skrev 84 romaner, gav ut volymer med sin konst och 
därtill medverkade i ett otal böcker med illustrationer till andras texter är det förvånande lite 
skrivet om honom i längre format. På akademisk nivå har jag bara kunnat hitta ett fåtal 
arbeten. 
 
Det första arbetet är en C-uppsats från 1990 i Litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet av 
Per Stam med titeln Det bortglömda landskapet En tematisk studie av sju romaner skrivna av 
Stig Claesson (Uppsala Universitet 1990). Uppsatsen behandlar utöver de tre romanerna som 
är aktuella i mitt arbete också Bönder, Samtal på ett fjärrtåg, Allt står i lågor och Skam den 

som fryser och Stam utgår från den tematiska kritiken så som den är formulerad av Jean-
Pierre Richard i inledningskapitlet av Mallarmés poetiska universum samt utifrån tillägg av 
Roland Lysell formulerat i Erik Lindegrens imaginära universum. Kort sagt kan metoden 
sägas gå ut på att så långt som möjligt se hela författarskapet som en enhet. Då Claessons 
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författarskap är för omfångsrikt väljer Stam alltså sju romaner vilka läses inkännande och 
subjektivt för att nå den punkt där författarens/verkens och läsarens horisonter möts. Målet för 
metoden är att kunna uppföra en beskrivning av de bilder författarens fantasi skapar och det 
sätt han använder dem. Genom denna metod söker Stam teman som är typiska för Stig 
Claessons författarskap. Stams mål är dock det mer blygsamma att beskriva några mönster i 
Stig Claessons författarskap. 
 
De tematiska strukturer Stam analyserar är resan, mötet och samtalet. Resan som tema, tolkar 
Stam både bokstavligt (många personer i romanerna befinner sig på resa eller blir besökta av 
någon som befinner sig på resande fot), men också som att för en tid vara frikopplad från 
vardagen. Att komma utanför vardagens rutiner och därigenom vara mottaglig för äventyr, ha 
tid för att grubbla och vara öppen för kärleken just för att man inte söker den, är vad Stam, i 
en vidare bemärkelse, menar med att resa. Resan är bara ett tillfälligt tillstånd (Stam 
1990:14f). 
 
Denna resa är en förutsättning för de andra temana, mötet och samtalet, som Stam noterar. 
Genom mötet blir personerna tvungna att förändra sin livsinställning och existentiella 
situation, naturligtvis extra mycket i de många kärleksmöten som äger rum. Stam anser vidare 
att man kan urskilja återkommande delar i hur just ett kärleksmöte går till. Dessa är 
berättarens bakgrundsteckning, blicken, den uppskattande kommentaren, leendet, 
sammankopplingen, den ökade närheten, att låta sig ledas, den bekräftade frågan och den 
lyriska beskrivningen. 
 
Mötet fungerar också som en organisationsprincip för romanerna. Varje kapitel är en scen där 
ett möte äger rum (Stam 1990:16ff). I varje möte representerar personerna olika roller som har 
olika funktioner för berättelsen. Vissa roller som den starka kvinnan (Elna, Sara och 
eventuellt Anita), den innerst inne blyge mannen (Nisse Pettersson, Oskarsson, Gustav Rune 
Pettersson), medhjälparen och samtalspartnern (Eriksson och Öman) och framtidshoppet 
(Sållet och Gotthard) återkommer, enligt Stam i flera av romanerna. Till dessa lägger Stam 
naturligtvis också de äldre människorna som är representanter för en svunnen tid (Stam 
1990:32). 
 
Det sista av Stam genomgångna temat är samtalet - ett tema som kan vara svårt att skilja från 
de andra. Ett intressant drag Stam noterar är den återkommande formen som samtalen har. 
Personerna i Claessons romaner har samma språk och samma sätt att tala med upprepningar 
som berättaren (och eventuellt som författaren?). Olika personer får vid olika tillfällen uttala 
samma repliker som då får nya betydelser. Samtalen förs också som flera monologer där 
talaren får tala ostört. Samtalen är inte konversationer, menar Stam, utan personerna talar 
istället om det som upptar deras tankeverksamhet, om det de grubblar på (Stam 1990:34). 
 
Utöver dessa tre teman undersöker Stam också författarens strategier för berättande. Stam 
menar att Claesson genom sviten undersökte berättandets villkor. Han noterar sättet att tilltala 
läsaren och ställa frågor direkt till denne.  Förutom i Vem älskar Yngve Frej förekommer det i 
Bönder där läsaren uppmanas till att ta ställning till om det finns anledning att minnas. Det 
finns också läsartilltal i Samtal på ett fjärrtåg där bokens sista mening är en fråga som 
markerar att även läsaren har ett ansvar för samhällsutvecklingen. Enligt Stam finns det en 
s.k. narratee i exempelvis Henrietta ska du också glömma, vilket innebär en tänkt läsare eller 
snarare en person som Pettersson berättar för ett dygn efter han slagit sönder pinnsoffan (Stam 
1990:36). I Allt står i lågor diskuterar sedan berättaren och huvudpersonen hur man ska 
berätta en historia och vilket behov man har av en narratee.  Huvudpersonens narratee i det 
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fallet är en flicka som han lekte ihop med som barn. Målet är att berätta historien som den var, 
men samtidigt också bli hörd. Däri finns en balansgång (Stam 1990:35f).  
 
Den andra uppsatsen heter Bättre kan det sägas Om transformation som berättargrepp i Stig 

Claessons författarskap (Växjö universitet 2009) och är skriven av Thomas Malmsborg. 
Malmsborg undersöker hur transformation, som det definieras av Gerard Genette i boken 
Palimpsest, används av Claesson för att skriva olika berättelser ur en och samma serie 
händelser. Primärt rör studien Claessons romaner Rosine (1991) och Efter oss syndafloden 

(2002) som utkom med elva års mellanrum och som i stort består av samma historia om 
samma människor vid samma tillfälle. Det Malmsborg finner är i stora drag att Claesson 
arbetar med flera typer av transformation: kondensering (en text skrivs och utvecklas med 
utgångspunkt i en annan text), transvokalisering (förändring av berättarrösten), distansering 
(avståndsskapande som exempelvis kan öka intrycket av objektivitet) och transvaluering (att 
iscensätta möjligheten till omvärdering av något tidigare utsagt). Malmsborg finner att 
Claesson korrigerar sig själv, att han varierar detaljer mellan snarlika berättelser, men också 
att han ibland har svårt att frigöra sig från vad som kan tyckas vara oväsentliga enskildheter i 
tidigare texter. Vidare visar Malmsborg hur Claesson tar karaktärer ur tidigare texter och 
placerar dem i nya och hur han omtolkar händelser och växlar berättarperspektiv. 
 
Malmsborg har i sin uppsats noterat ett antal fall där Claesson på olika sätt lånar från sig själv. 
I boken Följ alltid Cecilias exempel berättas exempelvis samma historia som i Min vän 

Charlie som i sin tur innehåller material från noveller i Vandring med mig själv. Även 
romanerna som ingår i denna uppsats har på olika sätt sprungit ur äldre material. Romanen På 

palmblad och rosor innehåller samma lama kärring som förekommer i novellsamlingen Dråp 

i hastigt mod (Malmsborg 2009:1). 
 
Malmsborg vill undersöka hur samma stoff kan ge upphov till olika romaner och hur 
berättarperspektivet påverkar berättelsens karaktär. De skillnader som Malmsborg ser mellan 
romanerna Rosine och Efter oss syndafloden är för det första transvokalisering, dvs. byte av 
berättarröst. Dock byter Claessons inte fokus. Medan Rosine är berättad strikt ur 
huvudpersonen Thorvalds perspektiv (tredje person) utgör jaget i Efter oss syndafloden 
samma karaktär och perspektivet är därmed detsamma. Den skillnad det gör på tonen är 
emellertid viktig. Rosine är till form och tilltal en fiktiv roman berättad med självironi och 
självdistans medan Efter oss syndafloden mer är ett självbiografiskt testamente (Malmsborg 
2009:10). 
 
I Rosine upprepas fraser. Malmsborg pekar på när huvudpersonen Thorvald sätter sig ner för 
att skriva den stora amerikanska romanen och efter en stund skriver ”Ett reaplan ritar ett vitt 
streck över Paris sjätte arrondissement. Sen funderade han på om han skulle sätta komma eller 
punkt.” Det intressanta är att detta stycke är ett återbruk av en del av inledningen där Thorvald 
hävdar att han redan har skrivit meningen och detta är i sin tur ett återbruk av en mening i 
novellen ”Inte bara den regniga sommarens fel” (Malmsborg 2009:13). 
 
Claesson defiktionaliserar sin egen romankaraktär Thorvald eftersom har låter berättelsen från 
Rosine assimileras av Efter oss syndafloden i en självbiografisk berättelse. Claesson vet, 
menar Malmsborg, att det ger ett sammanhang som ”…är lika konstruerat som verkligt; att 
konstruktionen varken är sann eller lögnaktig, att dessa begrepp är upphävda men att 
skillnaden lika fullt består.” (Malmsborg 2009:14).  
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Ett grepp som Malmsborg noterat är hur Claesson förstärker det han vill säga med bilder, 
både de som hämtats från annat håll och de som Claesson funnit så lyckade så att de 
återanvänds från tidigare texter eller passager. Detta hänger, enligt Malmsborg, ihop med 
Claessons syn på sanningen eller snarare den upplevda sanningen. Malmsborg menar att 
Claesson genom hela sitt författarskap betonade lögnen som en sorts väg till sanningen 
(Malmsborg 2009:19). Hög moral är viktigt och tolererar inte osanning, men det är inte 
detsamma som att ljuga lite om det har ett ädelt syfte. Ett exempel på detta är, menar 
Malmsborg, då Claesson i Efter oss syndafloden citerar eller parafraserar några rader ur en 
dikt (”Vem heter inte César Valejo eller nåt annat och har en gång ägt en blå kostym”). Ur 
denna dikt plockas en blå kostym som huvudpersonen några sidor senare sitter klädd i 
(Malmsborg 2009:19). 
 
Malmsborg konstaterar att Claesson, trots det självbiografiska anslaget i Efter oss 

syndafloden, inte har en tanke på att skriva något som är sant utan närmar sig historien genom 
dikten, alternativt fångas in av sin berättelse. Claesson använder sig av s.k. transvaluering i 
Efter oss syndafloden. ”Jagformen i Syndafloden tillsammans med den mindre raljanta tonen, 
den äldre och därmed mer trovärdige berättaren och inte minst avslöjandet av en brist – ska få 
oss som läsare att flytta in vår upplevda […] författare i den verkliga författaren för att denne 
på så sätt ska få möjlighet att återställa den ursprungliga händelsen.”. Claesson får därigenom 
läsaren att tro att Efter oss syndafloden är mera sann än Rosine trots att de handlar om samma 
sak. (Malmsborg 2009:20f). 
 
Även Stam konstaterar, i sin uppsats, att Claesson lånar av sig själv. Den lama ”kärringen” i 
På palmblad och rosor finns även i Bönder. Där är det karaktären Nils farmor som ligger i 
kammaren i sju år. Vidare finns ett liknande inslag i Vem älskar Yngve Frej där man i 
förbigående antyder att Erikssons syster var sängliggande i flera år (Y:121f) I Ugnsstekt 

gädda berättas om en kvinna som hämtas från maken som sköter henne. Han säger sig då ha 
hört att man klipper av dem håret - något som återkommer flera gånger i På palmblad och 

rosor. I novellen ”Spindlar” i Dråp i hastigt mod berättas om en förlängningssladd som aldrig 
kom fram till en lam kvinna eftersom grannens son i Stockholm hade glömt bort den. 
Eftersom kvinnan bara hör teven skräms hon till hallucinationer som till slut tar livet av 
henne. Titelnovellen i samma samling berättar om ett barmhärtighetsmord med en stekpanna. 
Den dödande ville där inte till sjukhus. Allt detta är inslag i På palmblad och rosor (Stam 
1990: not 30). I Romanen Skam den som fryser knyts många trådar från sviten ihop och 
framför allt får man en förklaring till vem den lama kärringen är. Hon är en viss Olga 
Barkowa som varit kumpan till Norges farligaste brottsling Thomas Ryen.  Denne har skött 
Olga som på sitt sätt, som brottsling, har stått utanför samhället liksom de fria bönderna i Vem 

älskar Yngve Frej (Stam 1990:12/not 33).  
 
Catharina Nyström har i Hur hänger det ihop? En bok om textbindning (2001) använt Stig 
Claessons novell ”En grå måndag” som exempel för både referens- och tematisk analys. 
Novellen handlar om en lantbrukare som en dag plötsligt bestämmer sig för att hänga sig. Han 
tar med sig ett rep ut i skogen till en plats med några vindfällen som han länge tänkt göra 
något åt. Platsen är också förknippad med en underbar upplevelse eftersom han en gång hade 
skjutit en älg där. Väl framme möter han en motionär som, helt ovetande och oavsiktligt, får 
honom på andra tankar, åtminstone för den dagen. Sammanfattningsvis kan slutsatsen sägas 
vara att novellen kännetecknas av temaupprepning och långsamt tempo. En mer noggrann 
redogörelse följer i kapitel 5.4. 
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En översikt över Claessons tidigare verk som inkluderar Vem älskar Yngve Frej och På 

palmblad och rosor men inte Henrietta sak du också glömma har Claes Thiel författat i Stig 

Claesson – som författare (1981). Denna uppsats innehåller förutom sammanfattningar av 
Claesson romaner från debuten till 1975 också en genomgång av emottagandet bland kritiker 
under samma period. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Claessons tidigaste verk inte 
rönte någon större framgång. Recensenterna hade svårt med Claessons språkbehandling, men 
även innehållet sades vara för subjektivt framställt. Dock började omdömena skifta när 
Bönder kom ut 1963 och året därpå med Ugnsstekt gädda fick Claesson övervägande fin 
kritik. Nu hade man också på allvar börjat analysera den språkliga utformningen och sökte 
också föregångare. När Vem älskar Yngve Frej kom ut 1968 var Claesson i allmän mening 
uppskattad både för sina ämnesval, sin språkbehandling och som tänkare. Man snarast oroade 
sig för att han skulle frångå sin väl inarbetade stil. (Thiel 1981:16ff) 
 
Göran Hägg skriver om Claesson i ”Stig Claesson (Slas) Ja, du vet den där jäveln” i Tjugoen 

moderna klassiker (1995) där han särskilt betonar Claessons novellkonst. Hägg menar att 
Claesson är så självklar som samtida författare att man inte tänker på honom som klassiker. 
Hägg menar vidare att alla som läst en Slas-text vet hur den ser ut. Den är enkel, personlig 
och samtidigt stor konst. Vad texterna handlar om känner man snarast på sig. Texten går inte 
att formulera om. Istället, menar Hägg, är det lättare att säga hur det är gjort: Slas arbetar 
nästan alltid utifrån en situation där berättaren eller en person rätt lik honom hamnar i 
samspråk med en främling som inte alls förstår vad han menar. Snart fogas fler personer till 
berättelsen och det hela dras ut i det absurda. Den klassiska intrignovellens ”punsch-line” 
ersätts med en lakonisk replik, en förlösande antiklimax som oftast är en förvriden upprepning 
av en tidigare replik som får en ny laddning: ”jaså den jäveln”. Hägg slutar sin text med att 
konstatera att Claesson sällan finns representerad i de seriösa litteraturhistoriska antologierna 
för gymnasieskolans teoretiska linjer, men att man kan vara säker på att finna honom i 
antologier för de praktiska linjerna, vars elever måste lockas till läsning med roligare saker: 
”En sån författare överlever garanterat.” (Hägg 1995:29). 
 
Även Göran Hägg har noterat att fraserna upprepas med ständigt ny laddning. Han skriver att 
”…replik fogas till replik. Det nästan kusligt exakta avlyssnandet av vardagsprat får sin fulla 
effekt genom extrem avkortning och upprepning – det blir verkligare än verkligt prat och 
därigenom hastigt absurt” (Hägg 1995:27). 
 
Stig Claessons son, Nils Claesson, gav året efter sin fars bortgång ut Blåbärsmaskinen (Ruin 
2009) i vilken han skildrar sin uppväxt med den alkoholmissbrukande Stig. Han ger förutom 
en inblick i den mindre glamorösa sidan av författaren också en bild av hur skapandet gick till 
och till vilket pris: ”Den lite omkvädande sugande rytm som Stig använder i sin prosa är 
delvis en återspeglig av ett kemiskt tillstånd inne i hans hjärna som filtrerats och rensats 
genom nedskrivning och korrekturläsning.” (Claesson 2009:17). Nils Claesson ger oss i alla 
fall en nyckel till romanernas tema när han berättar om sin fars ursprung och uppväxt som 
objekt för dåtidens sociala ingenjörskonst i barnrikehusen. Det var förnedrande att visa sig 
tacksam för socialpolitik och allmosor. Denna känsla av förnedring följde Stig genom hela 
livet och gjorde honom misstänksam mot stat och myndigheter. Man kunde i Stig Claessons 
ögon inte lita på staten (Claesson 2009:75f). 
 
I Nationalencyklopedin refereras till en artikel av Gunnar Hellman, Två stockholmsskildrare, i 
Konstvännen (1961) som framför allt koncentrerar sig på Claesson som tecknare. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att den tidigare forskningen undersökt Claessons 
författarskap framför allt innehållsmässigt och tematiskt och funnit flera upprepande drag.  
 

3 Textens yta 
I det följande analyseras textens yta. Syftet är att undersöka den grafiska utformningen av 
texten, stavningen, ordvalet och meningsbyggnaden. 
 

3.1 Stavning och grafisk utformning 
Claessons grafiska utformning av texten är enkel och avskalad. Raderna är korta och sidorna 
luftiga. De skiljetecken som används är punkt, fråge- och utropstecken samt kolon. Dialogen 
markeras med ett litet indrag i texten men utan citationstecken eller talstreck. Stavningen är i 
viss utsträckning talspråksanpassad. Claesson skriver exempelvis dom och inte de/dem. I regel 
skriver Claesson också sånt och inte sådant (P:57). I flera fall utesluter författaren också 
preteritumändelsen -de i repliker som i ”Det kanske va tur att gubbfan kasta in en i 
kallduschen.” (P:103). I Henrietta ska du också glömma förekommer repliker på svengelska 
och i På palmblad och rosor förekommer engelska citat ur Sierra Madres skatt. Det finns 
också talspråksanpassningar av annat slag: Presens optativformen vete skrivs exempelvis vet i 
i meningen ”Det vet i fan.” (P:56). Stundom utesluts bokstaven r i var (P:56), (H:108). Ibland 
utelämnas också infinitivmärket att. Exempelvis ”Vill du jag ska ringa Kalle Svensson, sa 
jag.” (H:120). Andra talspråksanpassade stavningar är exempelvis: ”Jag ringer i morron, sa 
han.” (H:126), ”Ja, jag har levat länge.” (H:140). Ibland används arkaiserande former på ett så 
uppenbart (och naturligtvis medvetet) sätt att det blir komiskt som i ” I har sett för möe teve, 
sa han” (P:13). Där försöker Proppen Oskarsson tala på ett sätt som han tror passar den gamla 
lama kärringen som han har hittat. 
 
Stavning har avgörande betydelse för vilken prägel en text får. Cassirer jämför som exempel 
lånord med ursprunglig stavning med lånord med försvenskad stavning och han menar att de 
försvenskade har mer komisk, vardaglig eller jargongartad ton medan orden med ursprunglig 
stavning har en mer bildad ton (Cassirer 2003:58). Det förra torde gälla även den talspråkliga 
stavningen. 
 
Claesson använder sig mycket medvetet av både ska och skall där det senare får ge tyngd åt 
något. Han använder också I som tilltal till den gamla ”kärringen” (notera kontrasten). I vissa 
fall används också verbens gamla pluraländelser som i ordet föllo. Detta ger ett ålderdomligt 
intryck i andra sammanhang (Cassirer 2003:59). Tillsammans med den övriga texten ger det 
dock ett närmast raljant intryck. 
 

3.2 Ordval 
Orden är i allmänhet enkla och vardagliga, men väl valda i särskilt miljöbeskrivningar där rätt 
detalj ger hela scenen. Claessons ordförråd är dock mycket varierat. Kvinnor tilltalas 
exempelvis med damen (P:39), mor (P:13), fröken (P:40), I (P:13) eller frun (Y:139) och 
omnämns med tjej (Y:60), kärring (P:49), snygga tjack(Y:136). Han skriver vidare om bönder 
(Y:61), bonnjävlarna (H:14) och bondpaltar (Y:90). Det i ordförrådet som gör texterna 
speciella är kombinationen av det vardagliga enkla och det högtidliga fina, ibland bibliskt 
anspelande, och det burdusa slangspråket. Man ska ut och ”skava” på stadshotellet (P:76) och 
man säger ”Ur samhällets synpunkt är du kokt, kärring. Ur alla synpunkter är du kokt” (P:24). 
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Claesson kan låta sina karaktärer säga att ”Hon kanske låg och hästade på ett jävla 
amerikaarv.” (P:25) men också ”Vår gårdag skapades inte idag, sa han. Det finns ingen 
morgondag att haka på. Någonting utanför oss har skapat denna stillhet. Någonting som vi 
inte räknade med eller blev upplysta om” (Y:16). Denna senare replik ger en högtidlighet av 
profetiska mått. Det är inte så att vissa personer talar på ett sätt och andra på ett annat. Samma 
skomakare som sagt den nyss refererade repliken kan också säga: ”Här, sa skomakaren, ligger 
en forngrav. Som jag sa ser den inte mycket ut för världen. Men man håller inte heller efter 
busk och fanstyg som man borde. Som man gjorde förr.” (Y:26) (min kursivering). Svordomar 
är allmänt brukade av alla karaktärer i romanerna. Mest runda ord och svordomar brukar, 
kanske föga förvånande, huvudpersonen och innehavaren av en porrshow i Henrietta ska du 

också glömma som plötsligt utan förvarning kan skrika ”Kuken i örat” (H:39). Tillmälen som 
”Käringjävel” blandas med ömhetsbetygelser och komplimanger som ”I är vacker mor” av 
samma person vid samma tillfälle i På palmblad och rosor (P:15). 
 
Claesson är mycket medveten om ords olika stilvalör och använder exempelvis mottager och 
skyndsamt när en formell ton, antingen ironisk eller äkta, söks. Annars är det mest påtagliga 
och slående valet det som avser substantiv och nominalfraser. Claessons skildrade miljöer och 
tillstånd är mycket precisa och orden, som stilistisk parameter, är svåra att skilja från 
innehållet. 
Claesson använder inte i någon större utsträckning sättsadverb. Det ger ett sakligt intryck där 
varje replik eller annan utsaga får tala för sig själv. De gånger adjektiv används är de ofta 
drastiska som ”en snål och snölös dag” (P:9). Ordvalet är överlag också mycket konkret. 
 
Blandningen av svordomar och vårdat tal blir ofta mycket drastisk och komisk som i följande: 
”Jag går mor, ropade han. God bättring. Helvete!” (P:19). Stilbrotten kan också säga något om 
karaktärer. Att avsluta repliken med det engelska uttrycket förändrar hela bilden: 
 

Jag behöver min ensamhet, tänkte jag där jag gick i nästan total tystnad. Där 
under den vita himmelen under tvenne drillande lärkor. Där jag gick på den 
nyharvade leran mot ett stenröse och vägen in i skogen. Mot sälg, mot björk, 
mot asp. Mot gran och tall och styrka. Mygg, myror och murklor. Peace brother! 
(H:21). 

 
Ibland visar ordvalet på ett avstånd mellan olika personer eller mellan personer och den miljö 
de möter som när Oskarsson säger: ”Hon ligger i en liten barre på andra sidan landsvägen åt 
helvete till.” (P:74). 
 

3.3 Syntax 
Syntax är meningsbyggnad, hur man sätter ihop ord till satser och satser till grafiska 
meningar. 
 
Claessons meningsbyggnad karaktäriseras av i huvudsak mycket korta och enkla meningar 
med få satser, oftast bara en, i samma grafiska mening. Antalet finita verb per mening är 
1,6/mening, 1,75/mening respektive 1,49/mening i de tre romanernas första kapitel. (Att 
antalet finita verb per mening är så lågt beror delvis, men bara delvis eftersom bisatserna är 
mycket få, på att Claesson utelämnar finita verb i bisatser som exempelvis: ”… innan han 
barhuvad gått i ut i solskenet.”) Även om meningarna oftast är korta är syntaxen samtidigt 
mycket komplex och genomarbetad. 
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Han använder sig ofta av ensamstående nominalfraser. En nominalfras är en sats utan finit 
verb. Det kan vara ett substantiv med eller utan bestämningar som exempelvis ”Två hektar 
odlad jord.” (Y:12) eller ”Inte i själva skogen utan på skogsvägen” (Y:7). I Vem älskar Yngve 

Frej skriver Claesson: ”Slåttern som hade varit sommarens stora tid, då det gällde att ha vassa 
liar och mycket att dricka och god mat på bordet och vackert väder.” Här blir subjektet 
hängande i luften och antyder bara något. Förklaringen kommer först i nästa mening och 
genom punkten meningarna emellan skapas utrymme för eftertanke och slutsatsen understryks 
extra mycket: ”Vad gällde den nu?” (Y:24). 
 
Vid genomräkning i det första kapitlet för respektive bok blir summan 15, 14 och 29 nominala 
satser, som fristående grafiska meningar av totalt 210, 358 och 551 meningar, vilken får 
räknas som förhållandevis hög.  
 
Det är också vanligt med meningar som inleds med en konjunktion. I det fallet blir resultatet 
25, 23 respektive 33. I viss mån påverkas resultatet av att bisatser kan stå som egna grafiska 
meningar där det finita verbet har utelämnats. Exempel på sammanhang där meningar inleds 
med konjunktion är i På palmblad och rosor ”Den personen skulle tro nåt var fel. Och bli 
rädd.” (P:32), i Henrietta ska du också glömma ”Några sådana anteckningar har jag liggande. 
Och lite andra papper förstås.” (H:90) och i Vem älskar Yngve Frej ”Det var kanske likadant 
med skomakaren och Öman. Och Elna.” (Y:67). Alla tre dessa exempel visar på tillägg i 
tankegången eller en slutsats som man drar av det tidigare sagda. 
 
På samma sätt fungerar de ensamt stående bisatserna vilket är uppenbart i följande exempel ur 
Vem älskar Yngve Frej: ”Men att gå till sjön, till brevlådan eller till landsvägen var precis 
samma sak. Om man såg det som en vägsträcka.” (Y:7) Här dröjer författaren med 
förklaringen och bryter ut bisatsen ur meningen för att understryka den extra mycket. Det 
bromsar läsningen (Cassirer 2003:67). 
 
Liksom alla personer har ett liknande ordförråd talar de med samma uppbrutna rytmiska 
syntax: ”Ingen hälsar på mig, sa hon. Jag ringer ingen. Jag skriver ingen.” (H:99). Detta ger 
ett långsamt tempo med mycket pauser och betoningar. Det ger också intrycket att texten inte 
är redigerad i någon större utsträckning. Infall och förtydliganden blir understrukna genom att 
de presenteras som just sådana. I stället för att radera ut ett påstående och bara skriva det 
slutgiltiga korrigerar och förtydligar Claesson sig själv vart eftersom. Det i sin tur ger 
intrycket av uppriktighet och läsaren får också, som det verkar, chans att pröva varje 
påstående. 
 

3.3.1 Stilfigurer 
Inom syntaxen använder Claesson ett antal figurer för att skapa och understryka en viss rytm 
och melodi i texten. Stilfigurer kan delas in i fyra grupper utifrån hur de avviker från det 
gängse språkbruket. Den typ av stilfigurer som det främst är frågan om är de som brukar 
räknas till adiecto (tillägg). ”Till adiecto räkas allt som inte är nödvändigt för vad som kan 
bedömas som rak information i en viss genre.” (Cassirer 2003:204). Exempel på sådana 
figurer är anaforer och redundans. Det finns också exempel på detractio (fråndrag) i form av 
exempelvis asyndes och ellips. (Också presuppositioner som avhandlas i kapitel 4.4 räknas 
hit.) Den tredje gruppen kallas immutatio (byte) och innebär avvikelser inom ordvalet. Hit hör 
alla troper (som kommer att behandlas i kapitel 6.2) Den fjärde och sista gruppen kallas 
transmutatio (omställning) och innebär omställning av textens disposition på ytan, 
exempelvis fundamentbyte och kiasm, och innehållsmässigt (som kommer att behandlas i 
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kapitel 6.6) (Cassirer 2003:204f). De mest framträdande figurerna kommer nedan att 
redogöras för. 
 

3.3.2 Asyndes och polysyndes 
Asyndes är en medveten satsradning eller avsaknad av sammanbindande konjunktion och 
polysyndes är tvärt om fler konjunktioner än normen föreskriver (Cassirer 2003: 212ff). Det 
finns många fall av både asyndes och polysyndes som exempelvis i följande meningar: Mot 
sälg, mot björk, mot asp. Mot gran och tall och styrka.” (H:21) eller ”I ett annat vägskäl finns 
en modern lanthandel, ett plåtslageri, en stor brädgård.” (Y:13). Även detta understryker 
intrycket av uppriktig oredigerad text. 
 

3.3.3 Fundament 
Ett typiskt stildrag för Claesson är de många omtagningarna eller repetitionerna där i stort sett 
samma mening skrivs flera gånger. Det vanligaste sättet att variera meningarna är att byta 
fundament. Fundamentet i en mening är det ord eller den sats som står före det första finita 
verbet och det upplevs ofta som viktigt. Fundamentbyte är ett exempel på transmutatio 
(Cassirer 2003:64). Fundamentet används av Claesson på ett mycket kreativt sätt som betonar 
särskilda saker. Meningar som ”Lat har han alltid varit.” (H:14), ”Dum i huvudet som en 
spånkorg är han.”(H:17), Blå ögon har han och nävar som en tjärkokare.”(H:17) och 
”Grekiskan får jag det svårast med.” (H:18) betonar i tur och ordning latheten, dumheten, de 
blå ögonen och grekiskan. Även i bisatser betonas särskilda ord på samma sätt: ”…men stånd 
får han om det så bara är en tre fyra betalande i tältet.” (H:17).  
 
Fundamenten kan vara tidsadverbial som i ”Omedelbart han såg kärringen…” (P:7), men 
också bisatser som i ”Bara för att kärringen trodde att han skulle strypa henne, tyckte han att 
han borde göra det.”. Ofta är det objekt som i ”Sladden till telefon skulle han kapa.” (P:13), 
”Den nya landsvägen nere vid sjön minns jag att far var med och byggde.” (Y:40) eller 
”Denna sin sömnlöshet höll Eriksson hemlig.” (Y:67). 
 
Ibland använder Claesson en så kallad dummy för att understryka något: ”Sover som en 
krycka gör jag också.” (H:19). Här är det alltså det finita verbet sover som ska lyftas fram 
extra och som kräver att dess ordinarie plats fylls av ett annat verb. I det här fallet används 
verbet gör. 
 

Att även i dialogen använda en omvänd ordföljd som i ”Men nån från forntiden är det.” 
(Y:27) eller ”Men ensamheten är för oss ganska ny” (Y:27) får Claesson en särskild tyngd i 
det han vill ha sagt.  
 

3.3.4 Kiasm 
Ett sätt att betona något extra kan alltså vara att flytta fram det i satsen. Först kan det stå 
”Penna hade han kanske själv förresten i bilen.”, för att sedan direkt upprepa det hela som ”I 
bilen hade han både penna och papper.” (P:32). På samma sätt skriver Claesson ”Ni har 
kanske fått en räkning på sladden. En räkning har ni säkert fått, sa han.”(P:32) eller ”Det vet 
vi väl att han klarar sig, skrek skomakaren. Att han klarar sig det vet vi väl alla.” (Y:76) Att 
korsställa meningar med samma innehåll på det viset kallas kiasm och det är alltså ett 
exempel på transmutatio (Cassirer 2003:204/211). Att upprepa något på ett nytt sätt ger inte 
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bara en rytm utan betonar naturligtvis också det sagda extra mycket. Det gör också att 
dialogerna känns trovärdiga. Repetitionerna är plats för eftertanke eller för att leda in samtalet 
på något särskilt. Därpå är följande ett bra exempel: ”Om ledningarna har du inte sagt nånting, 
sa jag. Vad säger du om ledningarna?” (H:83). Ytterligare exempel på kiasm i dialogen är: 
”Har ingen grävt här? Nej, sa Eriksson, här har ingen grävt.” (Y:41) eller ”Det är inte som 
förr, sa främlingen. Nej, som förr är det inte.” Det blir här uttryck för kallprat eller 
trögflytande dialog. 
 

3.3.5 Redundans 
Redundans är onödig information eller information som kan utelämnas utan att texten blir mer 
svårbegriplig. Egentligen är det svårt att avgöra om det är frågan om redundans i något fall. 
Inledningsvis kan läsaren uppfatta texten som onödigt repetitiv, men oftast finns en mening 
med omtagningar. Det skapar som visats en rytm och betonar extra eller preciserar det redan 
sagda. I dialogen fyller det ut ett tomrum eller understryker något extra mycket. Vilken effekt 
har repliker som ”Det spökar i den spruckna lagårn det gör det.” (H:55), ”Det ger du fan i… 
Det ger du allt fan i, sa jag. Det ger du allt fullständigt fan i.” (H:69), ”Han glömde ingenting, 
Pettersson. Det gjorde han inte.” (Y:100) eller ”Dvärgar ska vi inte snacka om det ska vi ta 
mig fan inte.” ?(H:67) Om inte åhöraren blir övertygad om sanningshalten i det utsagda blir 
han eller hon det om uppriktigheten.  
 

3.3.6 Ellips 
En ellips innebär att ett led stryks för att det kan underförstås (Nyström 2001:43). Dialogerna 
i romanerna är mycket talspråksnära och ofta elliptiskt utformade. Ett bra exempel är när 
Pettersson i Henrietta ska du också glömma möter Gotthard och börjar tala med honom. 
Exemplet belyser också användandet av nominalfraser som fristående meningar: ”Har du bott 
här länge, sa Gotthard. Från och till i tjugo års tid, sa jag.” (H:25) Svaret på frågan utelämnar 
alltså både subjekt och finit verb. Texten fortsätter: 
 

Jag är alltid här en månad eller så på våren. Och sen när jag kan naturligtvis. Jag 
ska bo här till fan tar mig, sa Gotthard. En annan har flytt stan. Tvungen. 
Nerverna. Jag är förtidspensionerad. Egentligen är jag byggnadsritare men det 
har ju inte funnits sådana jobb. Så jag har varit brevbärare en längre tid. Trapper 
och skit. Reklam och piss. Brev. Jävlar vad folk skickar brev. Vykort! (H:26). 

 
De sista fem meningarna innehåller tillsammans bara ett finit verb, men det är ändå inte svårt 
att förstå vad som menas. 
 
En uppenbar effekt av ellipserna är tempoökningen. Den motverkas dock av att det ofta är 
samma person som lägger till förtydliganden till det som nyss är sagt. Ellipserna blir så också 
ett sätt att betona något genom pauser som ger utrymme för eftertanke. 
 

3.3.7 Anaforer och epiforer 
En anafor är en upprepning av ett eller en grupp av ord i början av flera meningar. En epifor 
är motsvarande upprepning i slutet av meningar (Cassirer 2003:208f). Texterna är i hög grad 
retoriskt utformade i den meningen att Claesson använder rytmiska passager av anaforer och 
omtagningar så som det ofta görs i talekonsten. Detta gäller särskilt inledningskapitlen i 
romanerna men också många dialoger/monologer. Inledningarna med sina repeterade och i 
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viss mån varierade fraser har både en meningsbärande och en musikalisk funktion. Det kan 
vara frågan om regelrätta anaforer som ” Många kvinnor har jag lärt känna, sa jag. Många 
kvinnor har jag varit tillsammans med. Många kvinnor har jag varit vän med.” (H:141) eller 
epiforer som ”Som i ett mörker, sa greven. Som om vi satt och talade i ett mörker.” Det kan 
också vara rytmiska ordlekar av typen: 
 

En liten dam klev in i köket. Ett barn klev in i köket. Ett barn som en dam klev 
in i köket. Jag menar att så såg hon ut. Som ett barn som var en dam som frös. 
(H:61). 

 
Exemplet innehåller både epiforer och anaforer och dessa förstärks genom pendeleffekten. 
Både anaforer och epiforer är vanliga i både återberättande avsnitt och i dialogen. Det senare 
ger aldrig en krystad effekt utan ger intryck av att någon vill betona något särskilt eller att 
man talar medan man tänker och på det viset lägger till detaljer. Det kan ge en aning om en 
persons upprymdhet som i följande exempel när en person inte på något sätt försöker dölja sin 
skadeglädje över att Greven har fastnat: ”Du menar med bilen. Du menar med Landrovern. 
Du menar med det där stora åbäket.” (H: 83). Det kan också förtydliga desperationen som i 
följande rytmiska replik: 
 

Han är utsliten, Eriksson. Och Öman är också utsliten. Vi är alla utslitna. Eller 
också är det det vi inte är, skrek han. Det är kanske det vi inte är. Vi tillåts inte 
ens en gång att bli utslitna. Kanske har vi fått det för bra. (Y:75). 

 
Som tydligt visas i detta exempel är det aldrig frågan om någon konstlad upprepning utan den 
låter helt naturlig. 
 
Det rytmiska inslaget är retoriskt mycket användbart och ett stycke som det följande blir 
övertygande bland annat just därigenom: 
 

Kärringen på Berga talar inte. Hon äger dubbelt så mycket som Greven. Dubbelt 
så mycket jord och dubbelt så mycket skog och det är det som räknas. Dessutom 
hatar hon. Låt henne tala. Hon är hård och hon är fri. Hon är rik men det tror jag 
inte hon tänker på. Hon är militant och hon är bildad och hon finner sig inte i ett 
jävla dugg. (P:64) 

 
Här är det framför allt upprepningen av ordet dubbelt och parställningen av fraser som ”Hon 
är hård”, ”hon är fri” samt ”hon är militant” och ”hon är bildad” som ger den speciella 
stegrande rytmen. Avslutningen av resonemanget slutar på ett sätt som påminner om det om 
den lilla damen/barnet som klev in: ”Det är dom få storgodsägare vi har kvar som kommer att 
ge oss tillbaka det vi behöver. En tro på den odlade jorden. En tro på den odlade jorden som 
tro.” (H:65) 
 

Textens yta är således mycket rytmisk genom att Claesson använder olika stilfigurer som 
kiasm, anaforer och epiforer. Claesson utnyttjar i stor utsträckning fundamentbyte rytmiskt, 
men också för att betona något. Det exakta ordvalet i kombination med elliptisk dialog ger en 
trovärdig talspråksnära text med stor variation i tempo. 
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3.4 Tempus 
Berättelserna är huvudsakligen berättade i preteritum, men inslag av historiskt presens finns. 
Ett exempel på det är när läsaren tilltalas i inledningen av Vem älskar Yngve Frej eller när 
skomakaren är framme vid brevlådan. Där övergår författaren till presens för att förtydliga 
situationen. Även senare i boken används tekniken: 
 

Det var en liten vindskammare och han bodde bara här på sommaren. På vintern 
bodde han nere. Kanske detta är sista sommaren han bor här. Trapporna hit upp 
är så byggda att får man ont i benen eller blir för gammal kommer man inte upp 
här. Elna har mycket svårt att ta sig upp på vinden och häruppe sköter 
skomakaren sig själv. Skomakaren klev sakta ur sin säng… (Y:71) 

 
Inslaget av presens får här en avstannande och kontemplativ effekt innan vardagen gör sig 
påmind igen. På samma sätt kan en rad som plötsligt står i presens som ”Mannen som har 
gjort sitt är arbetsklädd.” få en extra understrykande effekt (Y:72). 
 
Det är nästan utan undantag så att varje kapitel i Vem älskar Yngve Frej börjar med ett stycke 
berättat i pluskvamperfekt. Detta förändrar tempot avsevärt i historien. På bara några få rader 
redogörs exempelvis för vad som tagit hela förra kapitlet att berätta. Det ger också berättaren 
chans att infoga ytterligare kommentarer till det skedda: 
 

Man hade under den första söndagen efter den nya brevlådan spelat ett par unga 
människor ett spratt. Man hade helt enkelt lurat dom både när det gällde 
fornminnet och när det gällde värdet av ett gammalt lieorv… Gubbarna var 
småleende tysta. Dom hade hållit god min i skomakarens upptåg. (Y:33) 

 
Här är det således fråga om att återigen återberätta samma innehåll, men nu i en annan tempus 
och med ett tydligare berättarperspektiv. 
 
Även i de övriga romanerna stegras tempot i inledningen av varje nytt kapitel. I På palmblad 

och rosor finns också exempel på hur pluskvamperfekt används för att höja tempot: 
”Oskarsson hade burit in två stolar i kammaren. Sållet hade värmt upp en burk barnmat med 
jordärtskockspuré och en burk aprikoskräm.” (P:119) Annars redogörs för nya scener och 
snabba förflyttningar genom berättande som t ex följande: 
 

Vid prästgården hoppade Gabriella ur bilen. Hon sa att hon skulle stanna i 
prästgården och prata lite med Lindqvists döttrar innan hon for in till stan och 
klädde om. Eftersom det inte var långt till stan var det inte bråttom med nånting. 
Oskarsson skulle köra Sållet hem. (P:103) 

 
För att vara skrivet av Claesson är detta ovanligt snabb textprogression. 
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4 Sammanhang och textbindning – mellan semantik och 
pragmatik 
Semantik är läran om hur ord betyder något och hur det kommer sig. Betydelsen i ett ord är en 
konvention eller överenskommelse (Cassirer 2003:107). All kommunikation är samtidigt 
ändamålsinriktad dvs. pragmatisk (Cassirer 2003:133) I detta avsnitt ska Claessons sätt att 
skapa sammanhang och binda ihop text undersökas. 
 

4.1 Kohesion och koherens – yta och djup 
Sammanhang i en text handlar om kohesion och koherens. Enkelt uttryckt kan man säga att 
kohesion är sambanden på textens yta som gör att meningar håller ihop och koherens är djupt 
liggande innehållssamband (Nyström 2001:11). Det som skapar kohesion kan alltså vara en 
konjunktiv som mellan följande satser: Jag bor i Arboga, men är född i Stockholm. 
 

4.2 Referensbindning 
En text binds dock inte bara ihop av konjunktioner. I motsats till exemplet ovan kan en text 
också samtidigt sakna kohesionsmarkörer men ändå ha koherens genom att något som binder 
samman två led tidigare har presenterats för läsaren. Detta kallar man referensbindning och 
referenserna syftar alltså tillbaka på någon företeelse eller med andra ord, på någon referent. 
Referensbindning kan sägas vara en delvis semantisk bindning och det innebär att 
referensbindning har dubbel funktion. Den skapar både kohesion och koherens (Nyström 
2001:12). 
 
Referenser är alltså kopplingar i en text. Medan satskonnektioner är explicita markeringar på 
ytan som kopplar ihop olika satser, ett ord som men markerar exempelvis en motsättning 
mellan två satser medan ordet och visar på ett samband, är referenser är inte bara bindningar 
på det ytliga planet utan innehåll som på ett eller annat sätt hänger ihop. Med andra ord kan 
det sägas vara syftningar på samma eller liknande företeelser. 
 
Det enklaste sättet att knyta ihop två meningar är att referensen är identisk. Det kallas 

identitetsbindningar. Om båda meningarna handlar om bönder, eller om den lama kärringen 
är det lätt för läsaren att se att meningarna hänger ihop. Nästa steg är att orden på något sätt 
hör till samma kategori som exempelvis orden gran och tall. Då är det frågan om vad man 
inom semantiken kallar kohyponymer dvs. begrepp som har det gemensamt att de är 
undergrupper till begreppet träd. Detta kallas bindningar byggda på semantiskt släktskap, 
dvs. att de olika leden på något sätt har ett släktskap på betydelseplanet eller är motsatser. Den 
tredje kategorin är inferensbindningar som kräver att läsaren uppfattar ett samband mellan två 
företeelser. Sambandet kan vara konstruerat och gälla endast för en text eller ett tillfälle. Det 
ligger inte i själva språket utan i innehållet (Nyström 2001:39). 
 
Gemensamt för de flesta analysmodeller för referensbindning är att man noterar parvisa 
föreningar mellan konstituenter eller begrepp och ofta finns också en grafisk närhet i texten 
mellan de två. Samtliga förekomster av ett och samma begrepp konstruerar den upplevda 
betydelsen (Nyström 2001:35). 
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4.3 Tema och rema 
För att texten ska bli begriplig måste texten naturligtvis hänga ihop. När texter analyseras på 
sats- eller meningsnivå används ofta begreppen tema och rema. När man talar om tema i 
textbindningssammanhang är det den information som redan är känd eller utgångspunkten om 
man så vill, som avses2. Rema är den nya informationen som tillkommer. Mängden ny 
information som introduceras påverkar på så vis tempot i en text (Nyström 2001:13). Nyström 
skriver också att täta temaupprepningar kan göra att texten upplevs som statisk (Nyström 
2001:90). 
 
Catharina Nyström skriver att ”En väl fungerande text kräver balans mellan känd information 
och ny. Som läsare vill vi känna att informationen är tillräckligt bekant för att vi ska hänga 
med, men texten måste samtidigt tillföra så mycket ny information så att vi är intresserade av 
att läsa vidare.” (Nyström 2001:12). Temabindningen hänger samman med 
referensbindningen i och med att olika referenser ges olika roller i olika sammanhang 
beroende på om de står som tema eller rema (Nyström 2001:85). 
 

4.4 Presuppositioner och inferensbindningar 
Presuppositioner är med ett annat ord förutsättningar. De tillhör som tidigare nämnts 
stilfigurer av typen detractio (fråndrag). De förekommer hela tiden i både text och tal och har 
en stor betydelse för stilen i en text. Exempelvis presupponerar satsen Släpp kniven. att det 
finns en kniv, att någon håller i den och att den går att släppa. Det är alltså frågan om 
självklarheter. I argumentation kallas samma företeelse premisser. Det är viktigt att notera att 
presuppositioner kräver förkunskaper. Man kan inte dra slutsatser om samband mellan 
företeelser som man inte känner till. Däremot kan författaren använda detta för att påstå ett 
samband som om det vore självklart. Cassirer exemplifierar detta med frågan ”Har han slutat 
slå sin fru?”. Vare sig man svarar ja eller nej på frågan utgår man ifrån att han tidigare har 
slagit sin fru. Man kan också presupponera något genom valet av anföringsverb. Att någon 
inser något eller att samma person anser något ger två helt olika bilder av situationen. Verbet 
inse signalerar att det finns en sanning i utsagan medan verbet anse snarare handlar om 
tyckande (Cassirer 2003:128ff). Presuppositioner skapar koherens, dvs. sammanhang på 
djupet och hänger således nära samman med inferens. Inferens är det som finns i läsarens 
huvud och till stora delar är kulturbundet. Det sker oftast oöverlagt eftersom läsaren fyller i 
det som fattas. Det kan dock utnyttjas av författaren. Inferensbindningar är de nödvändiga 
kopplingar som läsaren gör för att få ett sammanhang i en text. Inferens är det som kopplar 
ihop satser (Nyström 2001:47). Läsaren hittar ett släktskap eller samband mellan två begrepp. 
 

Claesson använder sig inte i någon större utsträckning av anföringsverb för att presupponera 
något. Det anföringsverb som brukas är oftast sa. Presupposition förekommer dock. Ett 
exempel på presupposition från Vem älskar Yngve Frej, är när Elna, ovetande om 
fornminnesskyltar, försöker få klarhet i vad som egentligen händer på Bråten och varför det 
kommer folk som frågar efter fornminnen. Gustafsson säger att det är hennes fel: ”Det var du 
som sa, skrek skomakaren, att vi skulle få gå här som fornminnen. Så vi uppfann något som 
var äldre än vi.” Denna snåla förklaring räcker naturligtvis inte och Elna måste fråga vad det 
är. Hon får reda på att det är Yngves gamla husgrund. Den sammanfattande kommentaren till 
hela situationen blir ”Folk är inte kloka. Dom har semester.” (Y:61) Eftersom läsaren har fått 

                                                
2 Begreppet tema används ofta i litteraturvetenskapliga sammanhang och betecknar då den 
övergripande idén (Cuddon 1992:558). 
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ta del av ett tidigare resonemang där skomakaren förklarar för Eriksson varför folk kommer 
och vill titta på fornminnen så vet man att skomakaren tror att människor inte vet vad de ska 
göra av sin semester och att det då uppstår ett slags konstruerade intressen. Men denna 
förklaring har inte Elna hört och kommentaren borde därför bli obegriplig. Samma sak yttras 
när Öman kommenterar hur Pettersson hyr ut en båt och han säger ”Folk är inte kloka längre, 
sa Öman. Dom har semester.” (Y:65). Det lustiga är att det tidigare alltså är Gustafsson och 
Eriksson som har haft samtalet och att Öman trots det ger samma förkortade kryptiska 
uttalande. Här är det frågan om olika förutsättningar. Skomakaren hävdar i detta koncentrat 
han yttrar ett sammanhang som inte alls är självklart. Genom att underförstå ett helt 
resonemang lämnar skomakaren och Claesson öppet för tillägg eller ändringar. Det är inte 
bara Elna som tvingas dra slutsatser utan även läsaren. Vad är det egentligen som gör att 
människor inte är kloka längre? Vad är det Claesson påstår är absurt? En enkel slutsats är att 
skomakaren och Öman presupponerar att det inte är klokt att ha semester, men man anar att 
det ligger mer i uttalandet. 
 

Samma sak är det när Pettersson i Henrietta ska du också glömma sammanfattar läget: ”Då är 
läget följande, sa jag. Vi tre är låsta i den här kåken. Jag för att jag måste tänka. Gotthard 
därför att han är mörkrädd och besviken på postväsendet och har tvingats över på den väg 
som kallas konst.” (H:68) Att Gotthards rädsla för mörker tvingar honom till andra kan man 
kanske godta, men vad hans besvikelse över postväsendet har med saken att göra förklarar 
Pettersson aldrig och Henrietta frågar inte heller, trots att Petterssons påstående skulle låta 
mycket märkligt för vem som helst. Pettersson presupponerar här i alla fall konstnärsmyten 
med konstnären som drar sig undan samhället, att konstnärskap innebär att man blir 
samhällsfrånvänd. 
 
I Claessons romaner är naturligtvis det mesta sammanhängande på ytan, men långt ifrån alltid 
är sambandet rimligt. 
 
Alldeles i inledningen av Vem älskar Yngve Frej står det ”En man som har gjort sitt går inte 
till brevlådan barhuvad. En brevlåda ligger ju vid en landsväg.” (Y:7) Detta är ett bra exempel 
på en situation där det finns en klar sambandsmarkering på textens yta. Ordet ju antyder att 
orsaken till att man inte går barhuvad till brevlådan är att den ligger vid en landsväg. Det finns 
alltså en klar kohesion men ingen klar koherens och det skapar en nyfikenhet hos läsaren. 
Läsaren måste försöka fylla i själv vad som saknas och inferensbindningen blir därför otydlig. 
 
För att en slutsats ska kunna dras måste referenserna vara kända. Men vad händer om man 
bryter mot en sådan regel? 
 
Claessons romaner används sådana inferensbindningsbrott mycket medvetet och på ett sätt 
som borde skapa förvirring hos karaktärerna i historierna. Det finns inferensbindning för 
läsaren men inte alltid för karaktärerna. Karaktärerna föreslår sällan något, de påstår det och 
blir inte emotsagda. Ett exempel från Vem älskar Yngve Frej är Petterssons replik när han i 
sommarnatten driver i en eka med Anita: ”Här skulle jag vilja vara dräng, sa han högt.” 
(Y:110) Med det menar han inte att han skulle vilja vara dräng i bokstavlig bemärkelse. Han 
syftar på ett minne han själv har från ett annat tillfälle och på den nostalgiska önskan, som han 
har, om att få vandra med Anita från en dansbana som han ska ha rensat från slödder. Hans 
önskan innefattar alltså en nostalgisk längtan efter enkelhet och den innefattar också att Anita 
ska vara kär i honom. Han har dock inte berättat om vare sig minnet eller sin önskan. Läsaren 
känner till kopplingen mellan de två företeelserna, men Anita som hör kommentaren kan 
egentligen inte begripa mycket av den. Denna typ av informationssnåla repliker är vanliga. 
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Ett annat exempel är hur Elna beskrivs: ” Elna var inte särskilt gammal, hon var åtminstone 
tio år yngre än skomakaren. Hon var liten och rund, men inte särskilt stark. Kanske hade hon 
varit stark. Men hon hade starka bruna ögon. Hon var klok. I gengäld hörde hon dåligt.” 
(Y:61). Detta citat innehåller åtminstone två konnektioner som ger ett absurt drag. Ordet men 
i ”Men hon hade starka bruna ögon.” indikerar att det finns ett motsatsförhållande som ingen 
skulle påstå. Även ordet gengäld påstår ett sådant motsatsförhållande. 
 
Laddningen i Claessons texter beror till viss del på att det existerar koherens men inte alltid 
kohesion! I dagligt tal skulle man säga att man får läsa mellan raderna. Som läsare anar man 
ett budskap och en sanning trots att påståendet ofta är orimligt även om det hänger ihop på 
ytan. 
 
Ibland är det en sammanfattning som man visserligen kan begripa men som låter komisk: 
”Hästar är dumma. Men dom ser saker.” (P:146) Citatet är en sammanfattning av ett tidigare 
resonemang där Oskarsson förklarat att han tror att hästar är dumma men att de trots detta har 
kontakt med ”det andra folket” – ett folk som lever parallellt med oss (P:126). Detta är också 
ett exempel på en informationssnål replik. 
 
Ibland är det frågan om ett associativt flöde där enskilda ord eller företeelse hakar i varandra. 
Det kan ge ett komiskt intryck som när Claesson skriver: 
 

Hästen var stor och brun och förmodligen vacker. Damen var vacker. 
Åtminstone såg hon frisk ut. Hon hade kort gult hår och ett rödblommigt 
ansikte. Stor verkade hon. Hon hade en norsk tröja på sig och ett par fula grå 
ridbyxor. Stövlar hade hon. Och blå ögon. (P:39). 

 
Den första och den andra meningen binds ihop genom ordet vacker. Sedan modifieras utsagan 
genom ordet åtminstone. Nästa mening igen är ett argument för den förra. Meningen ”Stor 
verkade hon.” binds genom adjektivet stor till första meningen. Slutligen binds de tre sista 
meningarna till ”Hon hade gult hår…” genom verbet hade. 
 

5 Närstudie av inledningskapitlen avseende textbindning 
De tre romanerna har en väldigt tydlig textbindning på ytan. Det är mycket lätt att följa med 
och förstå sambanden eftersom referenserna ofta är identiska och temat alltså samtidigt 
upprepas. Den nästan överdrivna textbindningen är särskilt slående i inledningskapitlen. De är 
uppbyggda med en intrikat tema-remaflätning där varje tema upprepas med en för varje gång 
något förändrad innebörd. Upprepningarna förses hela tiden med nya associationsmöjligheter 
som modifierar det som redan sagts. Det som sägs är skenbart enkelt och vardagligt, men efter 
att företeelsen har nämnts några gånger förstår läsaren att allt inte är vad det synes vara. För 
att illustrera detta följer nedan en närmare studie av de tre inledningskapitlen i romanerna.  
 
Studien är dock inte en regelrätt tema-remaanalys eller referensanalys. Syftet är att förtydliga 
den långsamma textprogressionen, den dramatiska spänningen i dragkampen mellan det halvt 
utsagda och det kända och slutligen men inte minst betydelseglidningar i referenser. Därför 
tar jag mig friheten att sammanfatta vissa delar och inte med citat återge all text. 
 



 22 

5.1 Vem älskar Yngve Frej 
Vem älskar Yngve Frej börjar med orden ”Mannen som hade gjort sitt vandrade sakta i ljusblå 
skjorta och mörka byxor med hängslen och i nyputsade snörkängor stillsamt ner mot sjön och 
brevlådan.” Vad betyder egentligen ”Mannen som hade gjort sitt”? Har det att göra med att ha 
har avslutat sin verksamhet och gått i pension eller är det ett uttryck för något mer? När han 
först introduceras vandrar han alltså sakta ner mot sjön och brevlådan. Han sägs vara klädd i 
ljusblå skjorta, mörka byxor med hängslen och nyputsade kängor (redan här ges en viss 
antydan om hans dittillsvarande yrke) Sedan kommenteras klädseln som ”ledigt finklädd” och 
man får också veta att han är nyrakad och att han har borstat sitt gråa hår, men att han är 
barhuvad i solen. Omständigheterna, vädret och mannens mål, kommenteras ytterligare som 
soligt från en klarblå himmel och det sägs att han ”bara” skulle gå till brevlådan. Det kan 
förleda läsaren att tro att allt är i sin ordning, men sedan kommer smällen: ”Men barhuvad!” 
Temat ”en man som har gjort sitt” upprepas och nu med remat: ”går inte till brevlådan 
barhuvad” Förklaringen kommer i nästa mening: ”En brevlåda ligger ju vid en landsväg.” 
Eftersom denna förklaring inte är tillräcklig kvarstår gåtan: Varför är det ett problem att 
mannen har gått barhuvad? Claesson förtydligar situationen och berättar att ”Mannen hade 
också för en stund tvekat mellan sin grå filthatt och sin skärmmössa men gått mitt i valet av 
huvudbonad.” Det är i det här läget uppenbart att valet av huvudbonad har betydelse för vad 
man ska göra och troligen hänger detta samman med att mannen har gjort sitt – en situation 
som mannen inte är van vid eftersom han är ”…barhuvad av ren tankspriddhet. Han har ett 
problem.” 
 
Temat förkortat ”Mannen” får sedan remat ”gick genom skogen” som preciseras ”Inte i själva 
skogen utan på skogsvägen. Nu är det skogsvägen som är remat. I nästa mening har ”Den 
väg” blivit tema. I detta läge lämnas problemet för en stund och man koncentrerar sig alltså på 
miljön. ”Mannen gick genom skogen.” Nu är inte heller detta något som är så enkelt som det 
först synes vara. För det första konstateras att mannen inte går ”…i själva skogen utan på 
skogsvägen”. Vägen sägs också vara ”Den väg han använde då han gick till sjön.”. Det är 
nästan väl irriterande att sjön nu blandas in i bilden. Vad har den med saken att göra? Vi får 
också bekräftat att den väg han använde var samma oavsett om han skulle gå till sjön, 
brevlådan eller landsvägen. ”Om man såg det som en vägsträcka.” Nu är vi något på spåret. 
Det spelar alltså roll vilket ärende man har. Men Claesson låter inte bekräfta detta. Han tar oss 
med på ytterligare en runda och ger en alternativ beskrivning och nu tydligt från sitt 
författarperspektiv: ”Kanske skulle man kunna säga så här: En smal grusad väg går från ett 
samhälle till ett annat samhälle och passerar vid något tillfälle en liten insjö och vid den sjön 
går en väg rätt ner från skogen och där den skogsvägen träffar landsvägen hänger det en 
brevlåda.” Blicken höjs samtidigt något och läsaren erbjuds att se scenen ur en vidare vinkel. 
Läsaren får veta att det är sju mil mellan de båda samhällena och att sträckan vi ska intressera 
oss för kan man ”…avverka ganska snabbt med bil…” Nu föreslår författaren att en bilist 
kanske blir ”uppiggad av att se en liten insjö. Särskilt en sommardag. Kanske ska bilisten 
stanna till lite, och förvånat lägga märke till att det tycks bo nån även mellan de båda 
samhällena. Där finns bevisligen en brevlåda.” På detta sätt har vi som läsare fått perspektiv 
på mannens miljö och en aning om hans position – en man lätt passerar även om ”Det bor nån 
där. Just det. Märkvärdigare än så är det inte. Det bor nån där. Kanske flera stycken.”. Nu har 
vi kommit så långt i historien att vi får bekräftat skillnaden i ärende: ”Och dom som bor där 
går antingen till sjön, till brevlådan eller till landsvägen. Det är inte samma sak.” Därefter 
används återigen uttrycket ”Mannen som gjort sitt… ” och vi får veta att han kunde ha gått en 
annan väg, eller en bättre väg osv. 
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Författaren dröjer alltså ytterligare vid vägvalet och förklarar att detta kanske också har med 
tankspriddhet att göra. På detta vis introduceras ny information mycket sparsamt. Det är 
snarast frågan om modifiering av vad vi tror att vi redan vet. Hela tiden upprepas frasen 
”mannen som har gjort sitt” och denne sägs med lätthet kunna tillverka en ny brevlåda, men 
frågan var hur den skulle placeras. Han, ”mannen som har gjort sitt” skulle bli tvungen att 
flytta sin brevlåda från den ena sidan av vägen till den andra och ”mannen som har gjort sitt 
ska åtminstone en gång i månaden få pension och räkningar om inte annat. Epitetet ”mannen 
som har gjort sitt” ställs i kontrast till vad han måste göra och vad andra tycker om det. 
Postverkets förordningar rör dock inte ”en fri man som gjort sitt.”, men samtidigt bryr sig 
postverket inte om honom. 
 
Vad menas nu egentligen med att mannen är fri? Mannen modifieras sedan också till ”mannen 
som är på väg mot sin brevlåda” och det säger i sin enkelhet emot det tidigare påstådda. Han 
kanske inte har gjort sitt, eller bara har gjort sitt i andras ögon. Vidare ställs han också i 
kontrast mot oss ”… som inte gjort vårt” och som föreslås ska lösa problemet med brevlådan 
åt honom. Efter detta koncentrerar sig Claesson på själva brevlådan som är en märklig 
konstruktion och som förbipasserande säger inte är av denna världen. ”Men det är just vad 
den är.” Därnäst följer en ingående beskrivning som låter oss veta att brevlådan består av två 
lådor, en bikupelik och en fågelholklik. Dessa lådor är dessutom uppställda på ett gammalt 
mjölkbord. Ska ”Mannen…” flytta allt detta till andra sidan av vägen? Är det detta som är 
problemet? Nej, inte egentligen. ”Mannen kommer så småningom hänga en brevlåda på en 
pinne på andra sidan om vägen.”. ”Men om en man en morgon reser sig ur sin säng och vet 
med sig att han gjort sitt så är det möjligt att det känns tillfredsställande. Att meddela världen 
att det verkligen förhåller sig så kanhända känns svårt eller bittert.” Det är alltså detta som är 
problemet och upptakten för den historia vi ska få vara med om. ”Mannen som gjort sitt är nu 
framme vid sin brevlåda och han fäster med fyra häftstift en lapp på den större lådan: 
MOTTAGER EJ MERA ARBETE. I och med detta äger en trakt på sju mils omkrets ingen 
skomakare mer.” 
 
Före detta skomakaren Emil Nathanael Gustafsson är presenterad och han meddelar alltså 
världen att han stänger sitt skomakeri vartill den stora lådan behövdes. För att ytterligare 
förtydliga hur viktig miljön är får läsaren följa med skomakaren tillbaka hem genom en ny 
skogsvandring till den idyll som skomakaren bor i tillsammans med sin syster Elna, f d 
lantbrukare Eriksson och Öman. En noggrann redogörelse för sten, myrstackar och vinterhala 
backar följer. Saker som man lätt passerar men som får betydelse för den som levt hela sitt liv 
där. Författaren fortsätter att redogöra för situationen - hur dessa människor vid Bråten lever. 
Mannen som gjort sitt utökas till ”…män eller kvinnor som har gjort sitt.” eller ”Bråten har 
gjort sitt” och vi får ett ytterligare förtydligande till vad som menas med det: ”Inte bara på 
grund av ålder, men därför att det för dessa människor, småbönder och småhantverkare, 
ingenting mer finns att göra. De är fria män och fria kvinnor som sett denna bygd växa, 
utvecklas, avfolkas och försvinna.” Fortsättningsvis omnämns mannen och de andra på Bråten 
med ord som: ”…dessa människor är låsta i skogen.”, ”Nu har dom gjort sitt…”, ”Dom är 
kvarlämnade…”, ”…dom tillhör det gående folket.”, ”…en fri man eller en fri kvinna…”, 
”…dessa bortglömda som gjort sitt.”, ”Dom har gjort sitt och all denna flit och allt detta slit 
resulterade bara i tystnad.”, samt ”…det gående folket i våra skogar.”. De olika 
benämningarna på människorna tycks nu vara i stort sett förklarade. Det rör sig om människor 
som inte har hängt med i samhällsutvecklingen. Det har skett en förskjutning från första 
gången ”mannen som gjort sitt” nämndes. Från att först ha kunnat innebära vad som helst är 
det i slutet av inledningskapitlet inte bara en person det rör sig om. Epitetet står för en stor 
grupp människor i samhället. Detta är också bara inledningskapitlet. För varje gång epitetet 
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används får det en ny innebörd. Samtidigt har Claesson smugit in ytterligare ett epitet. Han 
säger att det är fria män och kvinnor det handlar om, men vad det innebär är kanske ännu inte 
klarlagt. Vad som givits är en antydan om att dessa människor håller stånd till dess man med 
våld släpar dem till ett vårdhem. 
 
Alla omtagna detaljer har betydelse. Ett annat tydligt exempel på detta är begreppet skog. 
Diskussionen om vad som är skog och skillnaden mellan att gå ner till sjön eller landsvägen 
eller brevlådan är relevant på sätt som man inte förstår inledningsvis. Gustavsson gick inte 
bara genom en skog. Romanen igenom förändras begreppet. Senare säger Anita att ingen 
känner sig hemma i en skog. Gustavsson säger att även städer ligger i skog. Det är alltså en 
bild för att man, människor i allmänhet eller den nya tiden, inte tycker att husen och 
människorna i glesbygden är värda att nämnas för att de är så få jämfört med i staden. Skogen 
i sig är bara ett samlingsord. Man skulle kunna vända på det bekanta uttrycket så att det blir 
’Man ser inte träden för skogen’. 
 

5.2 På palmblad och rosor 
I På palmblad och rosor använder Claesson omtagningar och repetitioner på ett motsvarande 
sätt. Boken börjar med orden ”Omedelbart han såg kärringen beslöt han sig för att förgöra 
henne.” Gåtorna är lika uppenbara här. Vem är han, vem är kärringen och varför ska han 
förgöra kärringen? Det är inte mycket vi får veta. Texten fortsätter med ”Varför visste han 
inte” och sedan upprepas informationen flera gånger på rad: ”Han bara beslöt sig för att ta 
livet av henne, kanske därför att kärringen såg ut som om hon väntade att han skulle göra just 
det. Bara för att kärringen trodde att han skulle strypa henne, tyckte han att ha borde göra det. 
Kanske därför.” Det enda som är nytt i de nyss refererade meningarna är sättet han skulle ta 
livet av henne på. Han skulle strypa henne. Efter detta får vi veta att han hade skrämt 
kärringen men att hon hade skrämt honom först. Förklaringen till det är att hon låg nedbäddad 
i kammaren och han hade inte sett henne först. Kanske för att hon sov, men nu sov hon inte. 
Läsaren får veta att hon ligger och stirrar på honom och återigen vill han slå ihjäl henne. De 
tio följande meningarna går alla ut på samma sak: ”Jag är här med en sladd, sa han.” Sladden 
upprepas sex gånger och dessutom åsyftas den med pronomenet den tre gånger. Påståendet att 
kärringen har beställt sladden upprepas också liksom att hon tittar eller stirrar. Sedan drar han 
upp rullgardinen ”som för att få liv i henne” och ”han såg på kärringen som försökte titta 
bort”. 
 
Det händer alltså inte mycket. Han vill slå ihjäl kärringen som tittar och stirrar och han har 
kommit dit med en sladd som hon har beställt. När han har dragit upp rullgardinen tittar han 
också och det han ser är kärringen. Mycket riktigt följer sedan en noggrann och ömsint 
beskrivning av hennes utseende. Hon är blek i ansiktet men rund i kinderna som ett barn. 
Ögonen är ljusbruna och munnen liten. Hon har en leverfläck, ett vitt skäggstrå på kinden och 
en guldring i örat. ”Han la också märke till att kärringens kritvita tunna hår var nyborstat och 
flätat till en knut i nacken.” Beskrivningen slutar med orden ”…och hennes ansikte var 
mycket vackert.” Detta sista ord leder vidare och även sängtäcket beskrivs som vackert 
(mörkrött) liksom den gamla soffan hon låg i och hela kammaren som ”…fylldes av en avlång 
väggklockas nötta tickande och en nyvaken vårflugas långsamma surrande och doften av jord 
från en nyvattnad krukväxt. Han kunde tänka sig att stanna här lite. Han kunde tänka sig att 
dricka kaffe med kärringen innan han ströp henne.” Återigen är vi tillbaka till att ta livet av 
kärringen. Texten fortsätter med orden ”Hon tror att jag ska strypa henne, tänkte han.” och 
sedan upprepas också orsaken till hans besök: ”Jag är bara här med sladden ni beställt, sa 
han.” Sedan upprepas sladden ytterligare liksom liknandet av kärringen vid ett barn, 
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önskemålet om att dricka kaffe och slutligen att kärringen såg på honom. Sedan följer ett 
avsnitt om hur han ser sig ytterligare omkring, om hur han funderar på om han kan ha gått fel, 
om kärringen är rädd eller om hon har glömt sladden. Efter det får vi genom hans ögon 
bekanta oss ytterligare med stugan och med platsen den ligger på. 
 
Sedan tar vi ett steg tillbaka i tiden och får reda på hur han har kommit till stugan, gått in, 
upptäckt kärringen och beslutat sig för att mörda henne. En kommod och en telefon 
introduceras och sedan får läsaren reda på hur det kommer sig att han har kommit dit med 
sladden över huvud taget, att han lovat tevehandlaren att ta med den eftersom han förr eller 
senare skulle ha ett ärende i trakten, men att det inte blivit av förrän ”…denna snåla lediga 
lördag…”. Han försöker sedan återigen få kontakt med kärringen och fråga henne ytterligare 
en gång om hon inte har beställt en sladd till teven, men då han inte får något svar och han 
försäkrat henne om att ”Du ska inte vara rädd. I ska icke va rädd mor.” brister det och han far 
ut mot henne med orden ”Va fan är det med dig, kärring. Här kommer jag med en sladd som 
du själv har beställt och du har beställt den så att du ska kunna flytta teven antar jag.”. Efter 
utbrottet hämtar han en stol och tänder en cigarett, sätter sig ner och iakttar kärringen och 
emigrantklockan som slår elva ”…en lördag i slutet av mars i slutet en snölös vinter och han 
satt tyst och tittade på kärringen och rökte och smygaskade i krukväxten.”. 
 
Texten fortsätter i samma stil med tal om sladden och med kärringen som tittar. Han frågan 
om han ser ut som om han kommit för att förgöra henne. Han drar slutsatsen att hon har sett 
för mycket på den där jävla teven och han säger att det minsann inte är likadant här som 
varifrån den där klockan kommer. Han fimpar i krukväxten, tänder i spisen och talar igen om 
att hon har sett för mycket på teve. Han bedyrar återigen att han inte kommit för att förgöra 
henne och att han inte stjäl från hjälplösa kvinnor, åtminstone inte från gamla kärringar. Han 
tänder en cigarett till och kokar kaffe. Han talar om gamla tiders kafferep, om att han vill 
hjälpa henne med teven, om att hon inte ska vara rädd och slutligen formulerar han frågorna 
som hela tiden hängt i luften: 
 

Medan han försiktigt matade kärringen pratade han med henne. Jag vet inte om 
du är sjuttiofem år eller sju, sa han. Du är rund i kinderna som en sjuåring. Vem 
har kammat ditt hår, sa han. Vem har nyss tvättat ditt linne? Vem har dragit upp 
den långväga klockan! Vem? Vem har vattnat din krukväxt och vem har eldat i 
din spis. Vem har låst dörren till ditt svalrum och vem väntar du på och när 
kommer väl den. Vem har beställt den långa tevesladden! 

 
Det kan verka som om ingenting blir sagt, att texten inte kommer någonstans, men ju närmare 
texten studeras desto tydligare blir det att inget kan uteslutas eller sägas på något annat sätt. 
Exempelvis har alla anförda detaljer om kammaren så som vårflugan, krukväxten, 
rullgardinen, och inte minst klockan, stor betydelse för den fortsatta handlingen och att de 
introducerats tidigt gör texten mycket dynamiskt, konstigt nog. Naturligtvis fungerar de också 
som tydliggörande inslag i miljöskildringen. Upprepningarna om hur kärringen tyst stirrar på 
honom och hans egna ambivalenta inställning till henne understryker frågetecknen och gör att 
läsaren tvingas vidare i texten. Gåtan blir så mycket tydligare. 
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5.3 Henrietta ska du också glömma 
Henrietta ska du också glömma börjar med en lika gåtfull inledning: ”I går slog jag sönder 
den förbannade gamla pinnsoffan. Mitt under högmässan. Församlingen var halvvägs inne i 
Välsignelsen.” Frågorna hopar sig med en gång. Vem är det som slår sönder en pinnsoffa och 
varför? På vilket sätt har högmässan med pinnsoffan att göra? 
 
Delvis förklaras saker snabbare i denna roman som också har ett högre berättartempo över 
huvud taget. Vi får veta att berättaren lyssnade på radion. Han meddelar också att han stekte 
fläsk och preciserar att han lyssnade på gudstjänsten för att han ville fylla sitt kök med frid. I 
stället för att berätta varför han slog sönder pinnsoffan direkt uppehåller han sig ytterligare 
vid gudstjänsten. 
 

En döbakad präst talade om trovärdighet. Psalmerna lät obekanta. Det var en 
temapredikan sänd från fan vet var men jag la märke till ungdomliga röster i 
sångerna så det hela pågick nog i en illaliggande trist och kyrklig trakt. Det kan 
mycket väl ha varit i närheten. 

 
Efter detta kommer ett förtydligande av årstiden, en kall vårsöndag, och några vårtecken. 
Sedan berättas åter igen att han stekte fläsk på spisen, att fukten började gå ur huset och att 
”…den gamla pinnsoffan gnällde och gnall.” Kan det vara den enda anledningen till att slå 
sönder den? Åter igen talas om prästen som ”malde på”. Trovärdigheten modifieras och blir 
menlösare: ”Trovärdigheten blev menlösare och klockan närmare tolv, menigheten började 
mumla på Välsignelsen och jag greps av ett oresonligt hat emot den jävla pinnsoffan. Jag fick 
ut den så att den låg stupa över cementtrappan och sen gick jag löst på den med en yxa.” Här 
avancerar författaren fortare än i de två tidigare romanerna, men upprepningarna finns där och 
ett antal företeelser planteras som senare ska tas upp ur nya vinklar. Pinnsoffan är uppenbart 
viktig för historien och Claesson dröjer vid den ett tag till. Efter en halvtimme sägs den ligga i 
flisor och berättelsens jag återgår till sitt fläsk. Han slår fast att han inte tänkte elda med den. 
 

Det är inte mycket ved i en pinnsoffa. Den sprider ingen värme. Det finns ett 
antikvärde i pinnsoffor sägs det men i helvete det gör. Det finns ingenting i en 
pinnsoffa. Längre. 

 
Det som läst Claesson tidigare börjar ana vad det handlar om. Soffan representerar något som 
inte längre är värt något i det moderna samhället. Texten fortsätter som följer: ”Förr kunde det 
kanske ha legat nån snusgubbe i ribbstickade långkalsonger, blåskjorta och våta raggsockor 
och hästat på locket men inte idag. Förr kunde det kanske ha legat nån tjock piga på 
halmmadrassen i lådan men idag är den tom.”  Berättaren ger sedan nästan en förklaring när 
han påstår att det är möjligt att det var för att det inte låg någon piga i soffan som han slaktade 
den, men det är möjligt att han hade andra skäl. Berättaren dröjer ytterligare vid soffan. Ordet 
vacker upprepas i det följande flera gånger. De korta meningarna flätar i varandra genom att 
ta upp det redan sagda och modifiera det eller brodera ut det: 
 

Pinnsoffor är i allmänhet vara vackra. Min hade varit vacker. Vacker, onödig 
och glömd. Kanske inte glömd men i flisor. Den var icke mer. Och jag behövde 
den inte. Inte att sitta på och inte att ligga i. 

 
Tempot är inte högt, men författaren sänker det ändå ytterligare genom att berättaren får 
betrakta den stillastående naturen medan han sitter stilla. Han talar till och med om att han har 
utomordentligt lätt för att sitta stilla. Som en fullbordan av stillheten ligger en död humla i 
fönstret som berättaren säger sig själv ha lagt dit efter att ha hittat den på golvet. 
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Sedan upprepas att det var helg, att det var en stillastående och högtidlig helg och ”Naturen 
sov helg.”. Det fortsätter med att berättaren, som presenterar sig som Gustav Rune Pettersson, 
säger sig vaka, inte sova helg eftersom det tar tid att lära sig det men att han inte har haft tid 
och han inte vet om han kan ta sig det. Tid upprepas alltså flera gånger liksom i det följande 
orden trött, sliten och småförkyld. Texten övergår också i presens då ett generellt vårtillstånd 
för Pettersson beskrivs: ”Så är min vår. Sliten småförkyld och bara fyra grader varm.” 
Berättaren återgår till den historia som ska berättas med ett ”Nog om det.” och för sedan in 
gubben Höglund i handlingen. 
 
Efter en lite närmare presentation för de ett kort samtal med varandra. När dialogen börjar 
sker en tempoväxling, inte minst genom de elliptiska meningarna, som följer det naturliga 
talspråket. Dock finns fortfarande drag av upprepning. En fråga förklädd till påstående kan få 
samma påstående som svar och inte bara ett ja: ”Du är fortfarande din egen, sa han. Jag är 
fortfarande min egen, sa jag.” Vidare är det inte frågan om någon intensiv dialog: 
 

Jag kom bara för att tala om att ån har stigit. 
Hur högt då, sa jag. 
Vattnet står ett par centimeter över vår lilla bro, sa han. Och vattnet stiger så den 
kommer inte att hålla i år. Jag tror bonnjävlarna har kört timmer på den i vinter 
och det är den inte gjord för. 
Du menar att jag inte kan ringa efter käk, sa jag. 
Bron håller inte många timmar till, sa han. Det har ju varit en jädrans massa snö. 
Nu kommer vårfloden värre än någonsin. Nån bil kan inte köra över. Det är 
döden i vitögat. 
Vad kan vi göra, sa jag. 
Ingenting, sa gubben. Ingenting innan vattnet sjunker. Och det kan dröja. Sen 
får vi försöka något. 

 
Värt att notera är hur ordet ingenting upprepas Innehållet i denna dialog upprepas också 
genom att Pettersson tänker tillbaka på vad de har sagt varandra. 
 
Texten rör sig fortfarande långsamt framåt och betonar också långsamheten i berättarens 
tillvaro, en tillvaro han inte verkar trivas med. Dialogen är på så vis trovärdig då riktigt ny 
information sällan ges. I dialogen får Höglund också påstå att en pinnsoffa är värdefull. Flera 
andra inslag i historien upprepas med jämna mellanrum. En till synes enkel sak som att sälgen 
blommar upprepas flera gånger. Vad som lönar sig eller inte är också föremål för noggrann 
kartläggning. Ibland upprepas nästan identiska meningar som i följande exempel: 
 

Jag tänkte på Sara, Einars hustru. Jag hoppades att hon inte skulle få det för 
jobbigt nu med Einar nyligen ryggopererad. Jag tänkte på Sara. Jag tänker ofta 
på Sara. Vi rings vid ibland. Sara är i min ålder. Strax över femtio. Och jag 
hyser det största förtroende för denna bonnkvinna. Jag kan tala med henne om 
praktiskt taget vad som helst. Hon är min vän helt enkelt. Jag betraktar henne 
som en vän. Henne kan jag anförtro allt. 

 
Även talet om trovärdigheten återkommer: ”Jag tror det är nyttigare för folk att stå och titta på 
en fluktbög än att sitta och lyssna på en präst som lägger ut texten om nåt så otroligt som 
trovärdighet.”  
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5.4 En grå måndag - en jämförelse 
Den novell av Claesson, ”En grå måndag”, som Nyström använt som analysexempel har som 
tidigare sagts ett mycket lågt tempo. Referenserna i novellen är i stort sett identiska och rör 
sig kring få begrepp. Infernsbindningarna är alla relativt genomskinliga, dvs. sambanden är 
lätta att se mellan exempelvis vår – april, vår – sol osv. (Nyström 2001:52). Som tema 
återkommer mannen, skogen och vid något enstaka tillfälle det rep som mannen planerar att 
hänga sig i. Trots att inledningar av texter brukar ha en snabbare temaprogression är novellen 
påfallande stillastående (Nyström 2001:98).  
 
Detta är alltså ett resultat som går igen även i de här undersökta romanerna. Det är dock 
intressant att inferensbindningarna inte alltid är lika genomskinliga i romanerna utan ibland 
snarare är påfallande märkliga. Ett antal småord som men och ju ger i kombination med en 
uppbruten och repeterande syntax texten ett absurt inslag. Hela tiden håller Claesson läsaren 
på halster genom att ge lite information i taget och genom att antyda kopplingar som inte är 
klara. Texten är lågintensiv i det att det finns en spänning mellan det utsagda och det antydda. 
För detta är tiden i texten också viktig. Gissningsvis tar det exempelvis ungefär lika lång tid 
att läsa inledningskapitlet som det tar för skomakaren att gå den lilla promenaden och tänka 
tankarna. 
 

Claesson använder sig av både ytlig textbindning dvs. satskonnektion och referensbindning 
som tematiskt är mycket statisk. Det är oftast frågan om identitetsbindning. Detta i 
kombination med otydlig inferensbindning, för läsaren eller karaktärerna, eller 
presuppositioner skapar sammantaget en mycket speciell textbindning. Det är en lek mellan 
yta och djup, mellan semantik och pragmatik. 
 

6 Textens innehåll 
Romanernas handling har i stora drag redan presenterats. Nedan följer därför en genomgång 
av textens disposition, troper, motiv och tema.  
 

6.1 Komposition och disposition 
”Inom syntaxen studerar vi förknippning och ordning av ord, fraser och satser till meningar; 
disposition betecknar förknippningar av tematiska enheter” (Cassirer 2003:146). Romanernas 
handling utspelar sig under relativt korta tidsrymder. Vem älskar Yngve Frej utspelas under 
fyra dygn under sommaren 1967. På palmblad och rosor utspelar sig under en kall vårdag och 
Henrietta ska du också glömma under två kalla vårdagar. De är också berättade i kronologisk 
ordning.  
 
Liksom Stam noterat är handlingen i Claessons romaner uppbyggd kring olika scener där ett 
samtal eller ett möte ofta motsvaras av ett kapitel. Slutet på varje kapitel antyder också början 
på ett nytt möte eller samtal (Stam 1990:16). Detta gäller främst de två första romanerna. I 
Henrietta ska du också glömma rymmer varje kapitel ibland flera samtal och scener, men 
vissa av samtalen är telefonavbrott i ett samtal mellan två personer i samma rum. Dialoger 
inleder dock aldrig ett kapitel. 
 
Det finns en särskild sorts dramaturgi i Claessons romaner som hänger samman med de teman 
som Stam noterat. En till synes vanlig dag inträffar något som får de inblandade att förändras. 
Den egentliga handlingen utspelas som Thiel påstår vid sidan om (Thiel 1981:63). Den 
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verkliga huvudpersonen är mänskligheten som rationaliserar bort sig själv i modernitetens 
namn. Dramaturgin följer mönstret för det klassiska dramat(Granath 1998:104). I det följande 
redogörs för de olika delarna. 
 

6.1.1 Anslag och presentation 
Romanerna börjar alla tre med en mycket drastisk och intresseväckande formulering. Det 
handlar om en man som har gjort sitt, en kärring som man vill slå ihjäl och en förbannad 
gammal pinnsoffa som just har slagits sönder. Sedan följer en del om lite mystiskt och 
trevande presenterar huvudpersonen och hans situation. Snart vet läsaren dock att mannen 
som har gjort sitt är tvungen att flytta sin brevlåda, han är nybliven pensionär och han är 
överflödig. Oskarsson har råkat på en lam kärring när han skulle lämna en förlängningssladd 
och Pettersson sitter avskuren från världen och sitt eget liv i sin hyrda stuga där han försöker 
få ihop ett program till sin ambulerande porrshow. 
 

6.1.2 Möte och fördjupning 
Skomakaren Gustafsson träffar sommarturister genom sin fornminnesskylt. Oskarsson stöter 
på nya människor när han dröjer sig kvar vid den gamla kärringens stuga och Pettersson 
träffar Gotthard, sina grannar och slutligen Henrietta. För skomakarens del innebär mötet att 
han tydligt kommer i kontakt med den nya tiden och hans agerande, hur han sätter upp 
fornminnesskylten och allt som därpå följer får konsekvenser som han snart inte kommer att 
kunna hantera. Oskarsson har först fortfarande en chans att åka ifrån stugan, men så snart han 
har diskuterat saken med Gabriella och Sållet har han blandat in fler som i sin tur för vidare 
saken till sina föräldrar. Pettersson i Henrietta ska du också glömma är något av ett offer för 
omständigheterna. Han rår varken för översvämningen, eller att Henrietta hamnar i hans 
stuga. Det han har gjort som på sitt sätt är avgörande och fördjupande är att slå sönder 
pinnsoffan. Detta tilltag får betydligt större konsekvenser än han har tänkt sig, även om det 
mest är på ett själsligt plan. Därutöver påbörjar han ett samarbete med Gotthard då denne 
föreslår att han ska följa med och teckna av Petterssons artister. 
 

6.1.3 Upptrappning 
I Vem älskar Yngve Frej tappar Gustafsson och Petterson snart kontrollen över situationen. 
Ryktet om skomakarens fornminne går och även fornminnets påverkan i sig liksom 
skomakarens och Petterssons påverkan på varandra får snart proportioner som ingen kunde 
ana. De tvingas ändra inställning till livet och verkligheten. Hur långt tillbaka ligger 
egentligen forntiden, undrar skomakaren och Pettersson inser att han är ganska rotlös, liksom 
att han har en påverkan på gubbarna som han inte kände till. Både skomakaren och Pettersson 
inser att en till synes oskyldig fornminnesbluff kan skynda på omdaningen av samhället. 
 
I På palmblad och rosor trappas intensiteten motsägelsefullt nog upp av att ingenting händer. 
Ju fler personer Oskarsson talar med desto konstigare förefaller det att den gamla kärringen 
ligger ensam men välvårdad i sin stuga. Det blir alltmer uppenbart hur samhället har 
förändrats och hur människor har fjärmats från varandra. Oskarsson märker hur ingen av de 
vidtalade tar något egentligt ansvar och han inser att det ligger hos honom själv. 
 
I Henrietta ska du också glömma radas exempel efter exempel på samhällets och individernas 
alltmer utsatta situation upp. Bonden Einar är sjukskriven och klarar förmodligen inte att 
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driva sitt jordbruk länge till, Gotthard är som sagt förtidspensionerad med om sanningen ska 
fram ganska små utsikter, greven tillhör en förfluten tid trots att han äger marken och stugorna 
och Pettersson själv känner sig krasslig, har svårt att få ihop en show över huvud taget och än 
mer svårt med en som lönar sig. Mitt i allt har kraftbolaget beslutat dra sina kraftledningar 
tvärs över ägorna. Ingen av de inblandade tycks kunna göra något åt saken. 
 

6.1.4 Peripeti 
”Detta och sommarnatten är jag satt att förvalta.” Tanken är Petterssons när han i den stilla 
sommarnatten sitter i båten med Anita. Tanken är central både för honom själv och för 
berättelsen i Vem älskar Yngve Frej. Den beskriver mycket träffande det ömtåliga ögonblick 
som de båda befinner sig i och det val Pettersson har framför sig. Kärleken spirar mellan dem 
och de visar sig för varandra i all sin mänskliga ofullkomlighet. De trevar sig fram med risken 
att bli ratade och sårade. Tanken beskriver också läget för Bråten. Med den nya 
fornminnesskylten följer en ny framtid för Bråten och dess invånare och Pettersson ser 
framför sig hur ”fornminnet”, människorna, sjön och hela naturen ska bli exploaterade. Detta 
är naturligtvis inte något som bara gäller Bråten utan hela samhället. Tanken är sålunda 
central för hela vår samhällsutveckling. Det val som görs i nuläget blir centralt för hela 
fortsatta utvecklingen. 
 
På samma sätt finns det även i På palmblad och rosor en vändpunkt för karaktärerna, för 
historien och för samhället. Oskarsson sitter i Gabriellas lägenhet. De har varit på 
stadshotellet och ätit, druckit och dansat. Han har inte kunnat släppa kärringen med tanken 
och pratat på om henne medan den nyförälskade Gabriella givit uttryck för en förhoppning 
om att han ska ta henne därifrån. Sen har han följt med henne hem. Han sitter mitt i natten i 
hennes korgstol och ser på hur hon sover efter att ha druckit alldeles för mycket. Han funderar 
över hennes ensamhet när han läser igenom några vykort som ligger där i en korg. Han tänker 
att han sitter i en kuvös för en halvvuxen dam. Det är dock uppenbart att det inte bara är 
Gabriella som är ensam. Det gäller för honom själv med och även för Sållet. De är ensamma 
och vilsna. Han är trött men kan inte sova och han funderar ett ögonblick på att krypa ner till 
henne, men låter till slut bli. Oskarsson har flera val att göra. Ska han krypa ner till Gabriella 
och därmed knytas än hårdare till trakten och människorna där, inklusive kärringen? 
Oskarsson är gift och har barn. Hur ska han hantera det? Det största problemet är dock 
kärringen. Vad ska han göra med henne? 
 
Slutligen finns det i Henrietta ska du också glömma ett motsvarande avsnitt, ett läge där allt 
står och stampar. Bokens jag, Gustav Rune Pettersson, sitter ensam hemma med Henrietta och 
försöker förklara för henne att hon förmodligen är den han har väntat på i hela sitt liv. Han 
försöker också förklara och försvara sitt liv och sina handlingar. I detta blir han avbruten av 
telefonen när först Einar sedan, greven och sist Gotthard ringer. Han gör själv avbrott för att 
ringa de lesbiska tjejerna och smeden Kalle och för att hugga ved. Han känner hur hon som 
chans till ett bättre liv håller på att rinna honom ur händerna. Han ångrar att han högg sönder 
pinnsoffan och han får reda på att ån, som hållit kvar Henrietta hos honom, håller på att lägga 
sig igen. 
 
Till skillnad från Pettersson och Oskarsson i de två första romanerna, fattar Gustav Rune 
Pettersson inget egentligt beslut. Ögonblicket och möjligheten går honom förbi och 
personerna runt omkring honom är de som tar tag i situationen. Henrietta packar snart ihop 
sina saker för att lämna både Pettersson och trakten och Gotthard som enligt planerna skulle 
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resa med Petterssons show för att teckna av artisterna beslutar sig för att trots allt inte följa 
med. 
 

6.1.5 Avklang 
Även det sista kapitlet i Vem älskar Yngve Frej börjar med orden ”Mannen som gjort 
sitt”(Y:167). Men nu drömmer han att han ännu inte har gjort sitt. När han vaknar gör han 
samma promenad som i början av historien men eftersom han nu bestämmer sig för att gå till 
sjön och inte till landsvägen kan han gå utan att klä om. Vid brevlådan hittar han tidningen på 
vägen. Det spelar alltså ingen roll var han hänger lådan. Han är uträknad i alla fall. 
Skomakaren märker att precis som han någonstans har väntat sig så har Pettersson och Anita 
rest och fornminnesskylten har de tagit med sig. Han går tillbaka och möter då Eriksson som 
efter en stund meddelar att Öman har gått bort under arbetet hos grannbonden. Tillsammans 
går de för att hämta honom och Eriksson säger att skomakaren kanske kan hjälpa honom lite 
nu, som Öman har gjort. Så har ytterligare ett stort steg mot landsbygdens avfolkning tagits. 
 
När Oskarsson i På palmblad och rosor har tagit sitt beslut åker han hem till kärringen igen. 
Mitt i natten pratar han till henne och kokar kaffe. Han ger henne t o m en sked brännvin. Han 
talar om att det är söndag och att hon därför gott kan ligga. Sen sitter han i kärringens kök och 
dricker ett par öl. Han saknar en bibel eller en ortstidning att läsa i, annars trivs han. 
Oskarsson drar på sitt ärende och i sin desperation ljuger han för kärringen. Han påstår att 
prästen snart ska komma men att han är ute och spelar golf, han påstår att Lions klubb har 
varit där med pilsner, att kvinnorörelsen har ringt och hälsar så mycket och att kommunen har 
ringt för att skrämma råttor (en service de har) eller meddela att de har förköpsrätten till 
stugan. Han går igenom fler instanser som på något sätt borde bry sig om kärringen men som 
uppenbarligen inte gör det och han tar lika snart tillbaka det han nyss har sagt. Eftersom han 
återigen kommer till slutsatsen att ingen har tid med henne tar han den spade han har haft med 
sig och går ut och gör slag i saken. Han drämmer spaden i väggen med all kraft han förmår så 
att klockan i kammaren ramlar ner i kärringens huvud och slår ihjäl henne. Efter att han har 
plockat i ordning efter sig sätter han sig i bilen. Kärringens katt hoppar in och han kastar ut 
den igen. Han frågan den om den inte gillar den friska luften och åker sedan söderut med 
katten i tankarna: ”Sicken en” (P:176) 
 
Boken slutar alltså med ytterligare en användning av både Humphrey Bogarts replik från 
Sierra Madres skatt och med att Oskarsson anammar det som romanen igenom varit Sållets 
replik. 
 
Romanernas slut är, trots att de innebär själva handlandet, inte den kritiska punkten. Besluten 
är redan fattade. Handlingarna är bara konsekvenser av individernas beslut som i sin tur ter 
sig som nödvändiga konsekvenser av den tid och den situation som människorna är satta i. 
När Pettersson i Henrietta ska du också glömma får bekräftat att hans känslor inte är 
besvarade av Henrietta tar han i alla fall tag i det han har. Han bestämmer sig för att söka upp 
och hjälpa en av tjejerna som är sjuk och han ordnar en improviserad avskedsfest. Under 
festen eldar han upp det sista av pinnsoffan och de skriver på en troligen verkningslös 
protestskrivelse mot kraftledningarna, som Höglund författat. När gästerna sen börjar ta sig 
hem frågar Gotthard Pettersson varför Henrietta ska fara: ”Det är ju i henne du känner igen 
dig själv”. Pettersson svarar att Casanova vid sin Henriettas grav lär ha mumlat ”Henrietta ska 
du också glömma.” och han konstaterar lakoniskt: ”Det är inte mer med det.” (H:157f). Det är 
redan för sent. Han har själv slagit sönder pinnsoffan och på så vis högst påtagligt medverkat 
till sin egen ensamhet. 
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6.2 Troper 
En trop är ett uttryck, ett ord eller en ordkombination där betydelsen förändras på ett eller 
flera plan. De räknas som tidigare nämnts till gruppen immutatio (byte). (Cassirer 2003:202). 
Till skillnad från stilfigurerna påverkar alltså troperna texten på djupet eller på 
innehållsplanet. Romanerna innehåller troper, men det är inte frågan om ett blommigt eller 
överlastat språk. I det följande redogörs för de mest iögonfallande troperna. 
 

6.2.1 Symboler 
De troper som används med högst frekvens är symboler vilka har en stor betydelse i texten. 
Claessons romaner är fulla av föremål som minner om den gamla utdöende tiden, om friheten 
och självständigheten som ställs i kontrast till moderna föremål och företeelser som 
representerar ensamhet, effektivitet och opersonlighet. De gamla föremålen är 
jordbruksföremål och redskap som ett orv, en rubank eller hantverk som trasmattor. De nya är 
framför allt institutioner som kommuner, vårdhem och Lions klubb men också teve. Nedan 
ska ges ytterligare några exempel. 
 
Klockan i kärringens hem i På palmblad och rosor är inte bara en symbol för tiden som går, 
för vår utmätta tid utan också ett högst avgörande föremål i handlingen. Den beskrivs genom 
boken både utan och innan och flera personer har synpunkter på den. Den har in i helvete 
tunga lod, säger Gabriellas far, vilket kan förebåda den dramatiska utgången och den är 
dessutom försedd med en bild som föreställer ”ett gathörn där Durand’s Drug Store låg 
framför ett vitt hus mot en röd himmel…” Både Durand’s Drug Store och ”Independence Hall 
Phil.” (P:8) som är det vita huset, enligt bildtexten, har betydelse för handlingen och 
naturligtvis som symbol för friheten. 
 
Också hos Gabriella finns klockor, men ingen av dem går och stationsklockan som syns 
genom hennes fönster, som i sin tur kan symbolisera möjligheten eller tillfället att resa 
därifrån, går fel (P:168). 
 
Den träställning som Oskarsson föreslår att kärringen ska ligga på, på en bädd av palmblad 
och rosor symboliserar naturligtvis vördandet av friheten och mänskligheten liksom att hon 
sen ska ligga på lit de parade i Independence Hall Phil. (P:137). 
 
Pinnsoffan i Henrietta ska du också glömma är en symbol för det gamla samhället som brutalt 
lutas av eller målas om eller till och med slås i spillror. En gång har den målats så att den ska 
se ut som om den var gjord av ett exotiskt träslag. Detta för att man inte hade råd att emigrera. 
När man lutar av den så förstör man drömmen om något finare (P:81). Pettersson utplånar den 
helt, som en barmhärtighetsåtgärd, när den till slut eldas upp i Petterssons spis. 
 
Krukväxten hemma hos kärringen är en symbol för liv (P:26) och är något som kärringen med 
all säkerhet inte får ta med sig om hon kommer in på vårdhem, menar Oskarsson (P:46). 
Denna krukväxt kan också jämföras med Gabriellas krukväxter som håller på att dö (P:168). 
 
Kärringens flätade hår är, liksom hon själv (P:107), en symbol för friheten, omsorgen och 
livet. Oskarsson oroar sig för att hon inte ska få ha sitt hår kvar när hon kommer in på 
vårdhem och det är utifrån det flätade håret han drar slutsatsen att det inte är kommunen eller 
samhället utan någon som verkligen älskar henne som vårdar henne (P:126). 
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Fornminnesskylten tar Pettersson och Anita med sig när de reser från Bråten. Skylten i sig blir 
en symbol för registrering, för att allt ska finnas ”på data”3. Pettersson vill inte att någon 
annan ska få se fornminnet och exploatera det och därmed skomakaren, bönderna och Yngve 
Frej. De ska fortsätta att vara fria bönder: 
 

För att inte tala om Yngve. […] Det är ju jag som älskar honom. Tror du inte jag 
har fattat, Anita, att någon kommer att omgjorda dom och föra dom dit dom icke 
vill. […] Om man älskar någon, Anita, vad är det som brukar hända då. 
Jag vet inte, sa Anita. Men man börjar bli svartsjuk. Jag antar att man blir 
svartsjuk. 
Och mot svartsjuka hjälper bara en sak, sa Pettersson. Man låter ingen annan 
kasta sina ögon på den man älskar. (Y:162f). 

 
Kraftledningarna i Henrietta ska du också glömma är en tydlig symbol för det moderna 
samhällets hänsynslösa framfart. Ingen av de drabbade har något som helst att säga till om 
(H:84). 
 
Slutligen är teve ett återkommande inslag i alla romanerna. Teven representerar det 
opersonliga fjärmandet i samhället. Det som ska ersätta de verkliga relationerna. Man kan låta 
kärringen ta med sig en teve till vårdhemmet men inte en krukväxt eftersom den representerar 
liv (P:46). Teven är det som konkurrerar med Petterssons sexshow, men han anser att det är 
hälsosammare att se två friska tjocka tjejer älska med varandra än att sitta framför teven och 
äta friterad potatis eller sitta på kalla kyrkbänkar och lyssna på något så otroligt som 
trovärdighet (H:20). Det är på grund av den förbannade teven som vi inte har några 
marknadsspektakel längre (H:103) I Vem älskar Yngve Frej är teven det som återstår för de 
gamla att bekämpa tystnaden med, men vad har egentligen teven att visa dessa fria människor 
(Y:14). 

 

6.2.2 Liknelser 
Den av de tre romanerna som innehåller flest liknelser är Henrietta ska du också glömma. Det 
bidrar till att forma berättaren och huvudpersonen i läsarens ögon. Vad A säger om B säger 
ofta mer om A än om B, som bekant. Pettersson liknar sin granne bonden Einar vid en 
”…lång mager och ledsen tangogitarrist som blivit omodern i popåldern och nu får finna sig i 
att gå och stämpla.” (H:33). Denna lite föraktfulla beskrivning hänger samman med den 
avundsjuka åsikten om Einars fru: ”Om Einar ser ut som en medelålders spansk gigolo som 
tappat stinget och kommit på drift, ser Sara ut som om hon hade lyckats.” (H:43)  
 
Samme Pettersson kan också säga: ”Vi gick med huvudena nedböjda och med händerna i 
fickorna. Vi gick som om vi grubblade. Vi gick som komme vi från en skallgång efter en 
bortlupen kviga och hade hittat henne död.” (H:53). Han liknar sin ”fluktbög” Kalle Svensson 
vid en dansk murare (hur nu en sådan ser ut) (H:17) och säger att hans strippas namn låter 
som en taskigt anrättad vitlökssoppa (H:18). Han säger också att han sover som en krycka 
(H:19). 
 
Liknelser kan också användas i dialoger när karaktärerna försöker förklara sina känslor eller 
intryck. Nisse Pettersson säger att Anita påminner honom om en helgmålsringning eller en 

                                                
3 Den citerade frasen är Oskarssons som han säger om ”kärringen” i På palmblad och rosor (P:106). 
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flätad korg vinteräpplen och en halv burk honung (Y:111). Oskarsson liknar Gabriella vid en 
häst (P:76). Dessa lite annorlunda komplimanger blir dock mycket uppskattade.  
 

6.2.3 Metaforer 
Metaforer använder Claesson inte i någon större utsträckning, men när han gör det blir det till 
en lek med företeelsen. I Henrietta ska du också glömma skriver han ”Jag kröp alltså ur min 
sovsäck men förvandlades icke till en fjäril.” och vänder så på hela bilden (H:75). 
 

6.2.4 Personifikation 
Ett fall av personifikation finns i Vem älskar Yngve Frej där Claesson målar upp en syn för de 
församlade turisterna när de ställs inför några gamla trasmattor. Han skriver ”Trasmattorna 
talade för sig själva” och något senare ”Att ensamheten kunde tala skrämde dom […] Nu 
talade tiden. Nu talade gårdagen” (Y: 48f) den historiska tillbakablick som följer därpå 
fungerar som fond eller kontrast till den nya tiden: ”Evigheten hade fått ett brått slut. Det var 
ingenting som inträffade långsamt. Evigheten tog plötsligt slut. Tystnaden sänkte sig.” 
Claesson skriver också att ”vinden lekte i en lönn” och ”skogen väntade” (Y:50). 
Personifikationen fungerar här närmast förlöjligande då den används i en överromantiserad 
bild som stadsborna ser för sitt inre då Erikssons trasmattor rullas ut.  
 
I Henrietta ska du också glömma talar Pettersson om ”…några alldeles för korta gullvivor 
[som] grät i armarna på varann vid en halvrutten stolpe och några utomstående vitsippor 
försökte komma in i gemenskapen.” (H:54). Detta är både en metafor för den kalla våren och 
en personifikation av blommorna. Man kan dock ana en viss cynisk ironi i beskrivningen. 
 

6.3 Perspektiv och empati 
De tre romanerna har i stora drag samma form. Vem älskar Yngve Frej och På palmblad och 

rosor berättas båda i tredje person medan Henrietta ska du också glömma berättas i första 
person. I Vem älskar Yngve Frej är perspektivet den allvetande berättarens. Berättaren är i hög 
grad närvarande i inledningen av boken och tilltalar exempelvis läsaren. Han ställer den 
retoriska frågan om vi, ”som inte har gjort vårt, ska lösa problemet åt skomakaren” (Y:9). 
Läsaren tvingas på så sätt in i bilden som en kontrast till skomakare Gustafsson. Berättaren 
följer sedan oftast skomakarens synvinkel, men när Nisse Pettersson har kommit in i 
handlingen får vi ömsom följa händelseutvecklingen ur hans och ömsom ur skomakarens 
perspektiv.  Emellanåt får vi också följa korta delar av berättelsen ur Ömans och Erikssons 
synvinkel. Exempelvis när turisterna vill köpa ett handtag till en lie: ”Öman sa ingenting. 
Tjugofem kronor för ett gammalt orv.” (Y:30) 
 
I På palmblad och rosor är perspektivet uteslutande Oskarssons och berättaren allvetande. 
Däremot finns inget direkt läsartilltal. Ofta används s.k. inlevande anföring. I följande 
exempel ser vi tydligt på situationen med Oskarssons blick trots att texten är berättad i tredje 
person: 
 

Så han var tvungen att bli vän med kärringen. Han var tvungen att få henne att 
förstå att han endast kommit för att lämna en sladd och att han var villig att 
hjälpa henne med den sladden. Just nu trodde naturligtvis kärringen att han bara 
ville in i finrummet och sno silvret. (P:16) 
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Ordet naturligtvis signalerar tydligt att det är Oskarssons tanke. Effekten av inlevande 
anföring är att läsaren upplever att det är karaktären och inte berättaren som talar och det 
skapar empati för karaktären i detta fall (även om det kan användas för motsatsen) (Cassirer 
2003:160). Den inlevande anföringen finns också i Vem älskar Yngve Frej i exemplet ovan 
och där skomakaren tänker ”Vad i helvete tog det åt honom? Här stod han och pekade ut 
gamle Frejs husgrund och sa att det var ett fornminne. Han kom ju själv ihåg den stuga som 
legat här, även om han inte kom ihåg Yngve.” (Y:28). 
 
Mindre vanligt, men förekommande är indirekt anföring. Det förekommer i början av vissa 
kapitel i Vem älskar Yngve Frej då också det tempus som används är pluskvamperfekt. 
 
I Henrietta ska du också glömma är historien berättad i första person av Gustav Rune 
Pettersson. Den s.k. narratee som enligt Stam skulle finnas i berättelsen Henrietta ska du 

också glömma, anför han dock inget skäl till. Att det skulle vara någon speciell läsare i just 
detta fall skulle möjligen vissa talspråkliga markörer som det tidigare anförda ”Nog om det” 
(H:13) kunna tyda på. 
 
Även om Henrietta ska du också glömma är berättad i jagform finns det inget som tyder på ett 
mer självbiografiskt innehåll än i de andra romanerna. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Claesson prövade både olika historier och olika tilltal 
för att föra fram sitt budskap. Malmsborg menade att Claesson använde sig av en 
defiktionalisering när berättelsen i Rosine transformerades och assimilerades i Efter oss 

syndafloden (Malmsborg 2009:14). Kan denna defiktionalisering, eller tvärt om 
fiktionalisering, finnas inom samma roman? Romanen eller de personliga uttrycken hos 
karaktärerna assimileras av varandra och blir en förlängning, en fiktionalisering av författaren 
själv. Att Claesson låter samma åsikter och repliker föras fram av olika personer vid olika 
tillfällen gör att de mer eller mindre smälter ihop och ger uttryck för en röst och ett 
perspektiv. Man hör Claessons röst när man läser alla karaktärer. 
 

6.4 Personteckning 
Personerna i Claessons romaner beskrivs till det yttre ganska sparsamt, men då det 
förekommer, effektfullt och ofta utifrån någon av de inblandades perspektiv. Gabriella i På 

palmblad och rosor beskrivs exempelvis på följande associativa sätt som utgår ifrån vad 
Oscarsson först ser: 
 

Hästen var stor och brun och förmodligen vacker. Damen var vacker. 
Åtminstone såg hon frisk ut. Hon hade kort gult hår och ett rödblommigt 
ansikte. Stor verkade hon. Hon hade en norsk tröja på sig och ett par fula grå 
ridbyxor. Stövlar hade hon. Och blå ögon. (P:39) 

 
Perspektivet är tydligt. Oskarsson står på marken och betraktar ”damen” uppifrån och ned och 
tillbaka till ögonen. 
 
Mestadels blir personerna tecknade utifrån vad de säger själva eller vad andra säger om dem. 
Alla är smått absurda, men samtidigt mänskliga. De representerar den verklighet med sina 
strävanden som inte går ihop. De är inkonsekventa och nyckfulla i sina slutsatser eftersom 
samtiden är det. De visar, var och en för sig och tillsammans, på tidens mångskiftande 
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budskap. De är alltså, som Stam varit inne på, viktiga både som roll i ett större sammanhang 
och som enskilda individer.  
 

6.5 Miljöskildring 
Då romanerna till stor del består av dialog är det lätt att förledas till att tro att miljöerna inte 
har någon större betydelse eller i alla fall inte får något betydande utrymme. Det finns dock 
gott om miljöbeskrivningar. Det är ofta snabbt tecknade och precisa (som Claessons 
målningar och illustrationer): 
 

I och för sig är det bara skog, men han går förbi en stor egendomlig sten, han 
passerar en gammal myrstack och en myrväg, han har att gå uppför en kort 
backe där det brukar vara särskilt halt när det är halt, sen går han mellan en 
stengärsgård där det en gång varit en grind, det finns järnhaspar fortfarande i 
ena stolpen. Och han går ut i det öppna. Han går förbi en ladugård med tre bås 
och så upp mot bostadshuset. Det öppna är en stor kulle och han ser förutom sitt 
eget hus taket på ett annat bostadshus. Han ser vedbodar, uthus. Husen står raka, 
rödmålade och välskötta. Äppelträd växer kring husen. En lönn skuggar 
brunnen. Solen skiner. Gräset är slaget och bortkört och igensåningen i stubben 
börjar återigen grönska. Potatisen blommar. (Y:12) 

 
Det som beskrivs är inte bara en miljö - det är vad det hela handlar om utifrån Gustafssons 
perspektiv. Miljön är en del av handlingen och kan t o m sägas vara en av huvudpersonerna i 
det ovan angivna citatet. 
 
När Oskarsson i På palmblad och rosor sitter i Gabriellas lägenhet använder Claesson 
beskrivningen av den för att illustrera Oskarssons, Sållets och naturligtvis Gabriellas situation. 
Det är, som han säger, en kuvös för en halvvuxen dam. Det är inget egentligt hem till skillnad 
från kärringens där tingen har en historia och påminner om liv. Gabriella har inga tavlor på 
väggarna och lägenheten är mycket sparsamt och lätt möblerad så att man snabbt kan flytta 
därifrån. 
 
I Henrietta ska du också glömma ger också beskrivningarna en särskilt tydlig inblick i 
berättarens och huvudpersonens kynne: 
 

Två änder lyfte med ett brak från den översvämmade åkern och en trött humla 
brummade och långt borta hördes tåget och motorbuller. Jag anade regn och det 
doftade lera och smältvatten och hopsläpad sten. I allt svart, i allt vitt, i allt 
veronagrönt lyste en gul tussilago. (H:27) 

 
Det är ingen tvekan om att det känns tungt och kallt, men att det finns ett litet hopp i alla fall. 
 
Miljöbeskrivningarna kan också användas för att understryka det ömtåliga ögonblicket och 
det särskilt i kärleksmötet. Det behöver inte vara nyskapande iakttagelser när de är så precisa 
som följande: 
 

Sommarkvällen övergick långsamt till natt och för några timmar skulle det råda 
om inte mörker så absolut stillhet. Pettersson och Anita hade återkommit till sin 
husvagn lagom berusade. Sjön låg spegelblank. Aspens löv stod stilla. Den lilla 
bäcken porlade och en mört slog i sävkanten. Det började bli dagg i gräset och 
spindlar spann sina nät i dom låga buskarna. Långt långt borta hoade en berguv 
mot den mjölkvita månen. Landsvägsdammet hade lagt sig och myggen somnat. 
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6.6 Motiv 
Det har tidigare hävdats att Claessons romaner har retoriska drag när det gäller syntax. Även 
på innehållsplanet finns dessa drag. Imitatio – konsten att imitera eller efterbilda något lyckat 
– var en viktig del av den klassiska retoriken (Johannesson 1990:154). I Claessons romaner är 
det frågan om ett slags inomimitatio av motiv eller användande av stilfigurer ur gruppen 
transmutatio (omställning). Claesson upprepar alltså sina egna motiv. J.A. Cuddon definierar 
motiv som följer: “MOTIF: One of the dominant ideas in a work of literature; a part of the 
main theme. It may consist of character, a recurrent image or a verbal pattern.”  
(Cuddon:1992:558). 
 
Malmsborg och Stam har visat att Claesson vid åtskilliga tillfällen lånade av sig själv och 
upprepade teman, repliker och handling. Samma historia har berättats ur olika vinklar i olika 
romaner och individer och miljöer återkommer i fler än en historia. Som exempel på 
Claessons laborerande med sanning tar Malmsborg upp hur en blå kostym inledningsvis finns 
i en dikt men bara några rader senare sitter den på huvudpersonen. Detta är ett exempel på hur 
även motiv upprepas. Även i de tre romanerna i denna studie finns det många exempel.  
 
Ett drag som liknar exemplet med den blå kostymen, då olika detaljer plötsligt blir mer 
betydelsefulla än de är eller byter roll, finns även i På palmblad och rosor där Oskarsson 
sitter hemma hos Sållet och tänker så det knakar. Han har ägnat hela dagen åt att ta reda på 
vem det är som sköter om den gamla lama kärringen, men han har inte nått något resultat. Nu 
börjar det gå runt för honom och han håller en monolog om hur han hamnade i trakten, om 
hur han känner sig främmande inför allt, inklusive naturen: 
 

Dom stora torvmossarna är intressanta men man blir sorgsen när man ser dom. 
Har du gått ut en sommardag, en het sommardag, på en torvmosse. Har du gått i 
den hårda ljungen och den våta mossan och lyssnat på humlorna och bina. Och 
känt solen bränna din rygg och känt tjälen under fötterna. Och sett några 
eländiga sjuka tallar växa vid en halv nedrasad träställning, som ingen jävel vet 
vad den en gång har varit till. Marken gungar under fötterna och ljungen river i 
byxbenen och flugor surrar kring huvudet och man blir yr, därför att man känner 
den eviga tjälen. Ingenting ruttnar i en torvmosse. Det som finns kvar av det 
som en gång fanns, det finns i våra torvmossar. Så vi borde ta varsin spade och 
åka ut på närmaste torvmosse och gräva en grav. En barngrav. I den graven 
sänker vi sen den lama kärringens amerikanska klocka till att ticka i evighet. 
Kärringen begraver vi inte. Vi lägger henne på den kalla mossen och slår en påle 
genom hennes bröst och lämnar henne till korparna. Hon ska inte komma på 
museum om sexhundra år. (P:136f) 

 
Sedan talar han om hur mossarna ska eldas upp och förvandlas till energi och därmed eldar vi 
upp den eviga tjälen, vår historia. Strax ändrar han sig dock och säger: ”Nej, en älskad person 
som den lama kärringen ska man inte ge sig till att begrava lagd på den eviga tjälen. Hon ska 
ligga högt på en träställning på en bädd av palmblad och rosor.” (P:137) Symboliken i detta 
stycke har avhandlats tidigare4, men träställningen som motiv är värd några ord. Den 
presenteras först som något obegripligt och sen har den blivit ämnad för kärringens 
begravning. På den ska hon ligga på de palmblad och rosor som Oskarsson för sitt inre sett ett 
antal gånger tidigare i romanen. Men inte heller träställningen passar. En sida senare borde 
hon skickas över Atlanten: ”Olyckligtvis har jag i ena änden av en lång tevesladd hittat en lam 
kärring som egentligen borde ligga på lit de parade i Independence Hall Phil. Medan du och 
jag söp oss fulla på Durands Drug Store.” (P:138) På detta sätt byter detaljer betydelse vart 

                                                
4 Se kapitel 6.2.1 
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eftersom. Den bild som hängde på väggen i kärringens stuga inledningsvis har transformerats 
och fått en extra betydelse som platsen för kärringens lit de parade och som platsen där 
Oskarsson kan glömma allt. Detta bekräftar i någon mån Malmsborgs slutsatser om Claessons 
syn på sanning. 
 
Nils Claesson hävdar emellertid i boken Blåbärsmaskinen att Claesson sa att ”Det går inte att 
ljuga när man skriver eftersom sanningen kommer fram av sig själv.” och att han också 
menade att ”autenticitet är ett handlag” (Claesson 2009:33f). Det är troligt att Claesson 
snarast söker sannolikheten och inte sanningen. Det ger honom som författare utrymme att ge 
vilket budskap han vill. 
 
Sanningen i fiktionen är inte så lätt att ringa in och saknar kanske för Claesson betydelse i sig. 
Det är vad man använder den till som spelar roll. I På palmblad och rosor förhåller sig 
karaktärerna mycket fritt till kravet på sanning. När Oskarsson och Gabriella sitter på 
stadshotellet talar han om vad som hänt och sagts under dagen. Han påstår att Sållet ska 
förändra samhället genom att spränga hela skiten i luften - något som uppenbarligen bara är 
en drastisk gissning. Han påstår att Sållets pappa har sagt att en dräng har hängt sig uppe vid 
kärringens stuga och att Sållet tror på det osynliga folket, men inte heller dessa påståenden 
äger någon sanning. Oskarsson upprepar snarast sina egna tankar och projicerar dem på de 
personer han mött. Också i Vem älskar Yngve Frej blir gissningar till sanningar. Den gamle 
knekten Yngves hustru Josepha sägs där, utifrån en gissning, ha fött tjugo barn vilket efter 
några sidor är en allmän sanning. Ytterligare ett exempel är hur Nisse Pettersson i Vem älskar 

Yngve Frej utifrån en diskussion om berömda kvinnors ursprung, som i sig är mycket märklig, 
drar slutsatsen att Anita är ”drängvåldtagen” trots att hon inte påstått det (Y:109). Samtidigt 
knyter denna slutsats an till Petterssons egen önskan om att få vara dräng (om än på ett minst 
sagt betänkligt sätt)5. 
 
 
Innehållet skapar en viss rytm genom att återkomma med jämna mellanrum. Ett tydligt 
exempel är hur man i Henrietta ska du också glömma ständigt återkommer till pinnsoffan och 
att den är sönderslagen eller ligger i spillror. Nästan varje person som kommer förbi 
kommenterar soffan och att Pettersson har slagit sönder den. En pinnsoffas värde framhålls 
också av i stort sett alla och Pettersson blir mer och mer irriterad. 
 
Det finns också drag i personligheter som återkommer hos flera individer. I Henrietta ska du 

också glömma sitter Pettersson på morgonen och talar om hans ”fluktbög” Kalle och hur han 
alltid börjar sin dag med ljummet vatten. En stund senare kommer Gotthard nyvaken in i 
köket och när Pettersson frågar om han vill ha morgonkaffe avböjer han och säger att han 
alltid börjar sin dag med ljummet vatten (H:82). 
 
Viss upprepning ter sig mindre märklig. Repetitionen av ämnen fungerar naturligtvis som 
band mellan olika personer med samma erfarenheter. När Höglund i Henrietta ska du också 

glömma talar om samma utdikning av traktens sjö som tidigare Einar och Greven gjort är det 
bara uttryck för gemensamma åsikter och det är lätt att föreställa sig att samtal om saken 
tidigare förts (H:49/59). På samma sätt fungerar vissa fraser som en gemensam jargong som 
exempelvis när olika personer kallar Pettersson för ett vårtecken eller säger att ”jasså, du är 
ute igen” (H:35/14). 
 

                                                
5 Se kapitel 4.4 



 39 

Upprepningarna används också för att dra ner tempot i texten. Berättaren i Vem älskar Yngve 

Frej redogör för lantbrukets metoder mellan två nästan identiska repliker som går ut på hur 
fort slåttern går till och hur slarvigt den utförs. Det ger läsaren intryck av hur långsamt livet 
på Bråten är (Y:24). Det kan också ge utrymme för ironi som när Oskarsson i På palmblad 

och rosor säger ” Det ligger jävligt till i andra länder” för att sedan tala om hur staten 
behandlar gamla på vårdhem. När frasen sedan upprepas är det med det underförstådda 
budskapet att det ligger illa till även i Sverige (P:46). 
 
I Henrietta ska du också glömma upprepas även andra motiv. I inledningen av boken för 
berättaren Pettersson ett resonemang kring konst och förmågan att se eller förstå, (som han 
jämför med sin egen föreställning). Petterson menar att ”Man förstår sig i alla fall inte på ett 
blommande körsbärsträd om man så är trädgårdsodlare innan man har sett vad Hill såg… 
”Men [trädgårdsmästaren] går hem och med kritor försöker avbilda sitt eget körsbärsträd och 
kommer att upptäcka att han inte kan. Han kan inte se. Sen får han gå tillbaka till Hill.” (H:22) 
Claesson låter sedan den blivande konstnären Gotthard resonera om konst på ett liknande sätt 
som Pettersson tidigare gjort: ”Hade jag fått dela ut ett enda vykort till Sara hade jag förstått 
vad konst var. Tidigare än jag gjorde, sa han […] Sara är ingen konst men en bild på Sara är 
konst (H:61). Hills körsbärsträd återkommer också när Gotthard närmast får det uppenbarat 
för sig hur Pettersson reser sitt tält på platser där tristessen råder (H:117). 
 
Nästan varje kapitel i Henrietta ska du också glömma slutar med några ord om mörkerrädsla. 
Pettersson hävdar att han tycker om mörker (H:29), att han om någonting inte är rädd för 
mörker (H:50) och att han sitter i sitt älskade mörker (H:71). Detta ställs i kontrast till 
Gotthard som är mörkrädd (H:92) och slutligen säger Pettersson att de ska resa tältet mot 
mörkret H:113). 
 
Tidigare har det kunnat konstateras att anaforer, epiforer och innehåll skapar en tydlig rymt. 
Även genom de upprepade fraserna skapas en tydlig rytm. Inledningarna till framför allt Vem 

älskar Yngve Frej och På palmblad och rosor är (som kapitel 7 har visat) uppbyggda kring 
återkommande epitet som ”Mannen som hade gjort sitt” eller andra upprepade fraser som ”Jag 
är här med sladden”. När ”Mannen som hade gjort sitt” inleder sjätte kapitlet i Vem älskar 

Yngve Frej och han redan har fått tre sällskap på besök för att titta på fornminnet vet läsaren 
att påståendet inte stämmer. Gustafsson är för intrasslad. Samtidigt är det första måndagen 
sedan han slog igen sin verksamhet som skomakare så i vanliga fall skulle det vara arbetsdag 
vilket ger påståendet en viss giltighet. Det ligger alltså en stor tvetydighet i uttrycket och 
läsaren blir tvungen att avgöra själv. Fraserna och valda detaljer upprepas romanerna igenom 
också av olika personer och skapar på så vis en enhetlighet. På ett liknande sätt upprepas 
fraserna “Don’t you like the fresh air?” och ”Yes but I want my fresh air mixed with tobacco” 
i På plamblad och rosor. Först är det Oskarsson som för sig själv citerar Humphrey Bogart i 
Sierra Madres skatt när han hittar kärringen. Sedan frågar Gabriella honom ”Gillar du inte 
den friska luften” när de möts för första gången (P:26/40). Frasen upprepas ytterligare gånger, 
först är det Oscarsson som frågar Sållet (P:99) och i absolut sista stycket säger Oskarsson det 
till katten innan han slänger ut den ur bilen6. 
 
Att man ska ligga på eller vandra på palmblad och rosor återkommer åtskilliga gånger i På 

palmblad och rosor. Bilden har ett bibliskt drag och framställs som i stort sett lika obegriplig 
eller absurt för den som uttalar den som för läsaren. Det är ett uttryck för sökande efter 
trygghet, sammanhang och mening med tillvaron. Det som Oskarsson oftast vill uttrycka med 
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detta bibelcitat eller bibelanspelning är att man snart ska vara fri från jordens plågor och 
obegripligheter. Första gången han säger det har han precis funnit kärringen. Han undrar 
varför ingen kommer och tänker att det nog är för att det är lördag ”…och då har dom ledigt 
men i morron. I morron ska du vara Drottning och kliva på palmblad och rosor.” (P:27) Att 
han ser kärringens situation som en del av tiden framgår nästa gång han säger frasen. Då talar 
han om att det i ”spetsen för Tiden i detta land går en kung. En redan halvgammal pösmunk. 
Han skall icke varda konung i morron och vandra på palmblad och rosor. Han är redan kung.” 
(P:30). Vid flera tillfällen anser han att prästen borde komma och tala om för kärringen att 
hon imorgon, på söndagen, ska vandra på palmblad och rosor (P:59/95). Han använder inte 
bara uttrycket om kärringen utan om sig själv när Gabriella talar om den förestående kvällen 
då de ska äta och älska (P:99) och han använder det om Sållet när han har visat sig ha handlag 
med att sköta kärringen (P:121). Utöver det tillfälle, som redan omnämnts, då hon ska ligga 
på en träställning på en mosse (P:137) påstås också hennes madrass vara stoppad med just 
palmblad och rosor (P:139) och slutligen är den Cointreau som Oskarsson och Gabriella 
dricker på stadshotellet gjord av just palmblad och rosor (P:160). 
 
Uttrycket om palmblad och rosor hör också ihop med ”Kaifas ansikte”, något som Oskarsson 
verkar veta än mindre om. Kaifas var den överstepräst som Jesus ställdes inför när han hade 
gripits. Det var där han fick slag i ansiktet då han vägrade svara på Kaifas frågor. Vad nu 
detta har med kärringen att göra är mycket oklart. Oskarsson slänger sig gärna med bibliska 
jargonger: 
 

De skola se upp till henne som de hava stungit. Hon kan verkligen stå inför Vår 
Herre och säga: Av de som du har givit mig har jag icke förlorat någon. 
Vad ska det betyda, sa Sållet. 
Jag vet inte, men det är ungefär vad man ska säga när man står inför Kaifas 
ansikte. Och då ska Kaifas säga: Så är du dock en Drottning. (P:122) 

 
Inte bara i På palmblad och rosor använder Claesson bibliska uttryck och citat. Gustafsson 
talar i Vem älskar Yngve Frej om Tiberias hav. Han säger till Pettersson att ”…idag haver vi 
fiskat i Tiberias’ hav. Etthundrafemtiotre fiskar hava vi fått.” (Y:150) Pettersson begriper 
förstås ingenting och frågar Anita om hon har hört talas om det. Det har hon naturligtvis och 
Petterson säger: ”Det kunde jag ge mig fan på, sa Pettersson nervöst. Tala bara inte om för 
mig vad det betyder. Mig har man tydligen låtit vistas i mörker.” (Y:165). 
 
Claesson låter samme skomakare ha ytterligare stående uttryck hämtade ur bibeln. ”Hämta 
mig en harpospelare” säger han vid flera tillfällen och varken han eller åhörarna förstår riktigt 
vad han menar. Han förklarar att det är profeten Elias ord och fortsätter: ”Nu skola brunnarna 
fyllas med vatten.” (Y:101/104) 
 
De bibliska citaten eller anspelningarna fungerar som sentenser som man tar till för att ge sin 
utsaga eller egen person större tyngd. Att Claesson låter sina karaktärer uttala dessa så 
opåkallat gör karaktärerna naturligtvis komiska och ömkliga, men också mänskliga och lätta 
att tycka om.  
 
”Det är ett sabla klimat vi har” är ytterligare ett exempel på en fras som oftast är mycket tom 
och som olika personer använder för att inleda eller fylla ut ett samtal (P:34/44/64/80/83). Ett 
annat exempel är hur greven, i Henrietta ska du också glömma, vid flera tillfällen frågar 
Pettersson om han inte har en kaka till morgonkaffet trots att han vet att någon kaka inte finns 
(H:80) Förutom att fraserna här fungerar som ett trovärdigt inslag i dialoger, med alla olika 
konnotationer de för med sig, är de alltså ett sätt att skapa rytm i texten. 
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Lönsamhet i kontrast till det mänskliga är ett återkommande motiv i romanerna. Skomakarens 
verksamhet lönar sig lika lite som Erikssons eller någon annan bondes verksamhet. Nisse 
Petterssons fotograferande lönar sig inte heller annat än om han plåtar ”tjack”. Det lönar sig 
inte för mjölkbilen att köra ut till bönderna, det lönar sig inte att avverka skogen, det lönar sig 
inte för Gustav Rune Pettersson att resa runt med sin kåtshow och det lönar sig inte för 
Gabriellas far att föda upp grisar. 
 
Åtskilliga motiv återkommer således med jämna mellanrum och effekten blir naturligtvis 
olika beroende på vad som upprepas, men gemensamt för upprepningarna kan ändå sägas vara 
att de övertygar. De får läsaren att tänka i samma banor. 
 

6.7 Tema 
Per Stam noterar som tidigare sagts ett antal huvudteman som återkommer i romanerna. 
Utöver dessa, (resan, mötet och samtalet), är naturligtvis landsbygdens avfolkning och 
samhällets modernisering återkommande inslag. Alla tre romanerna handlar om den vilsenhet 
och ensamhet människorna känner. Det nya samhället är så systematiserat och rationellt att de 
mänskliga aspekterna tappats bort. Det är i kärlekshistorierna som deras vilsenhet och 
ensamhet kommer fram som tydligast. Där visar sig individerna sårbara och bekänner för ett 
ögonblick hur osäkra de är.  
 
Gustafsson och Pettersson i Vem älskar Yngve Frej är båda lika vilsna även om de kommer 
till problemet från olika håll. Gustafsson märker att hans kunskaper och sätt att leva är passé 
och att han inte längre har någon plats i samtiden. Pettersson som lever mitt i samtiden 
begriper den när allt kommer omkring inte bättre han. Han är rotlös och har förstått det först 
när han träffar på bönderna: 
 

Det händer för mycket på landet. Och även om skomakaren klagar på att 
tystnaden inte innehåller nåt annat än tystnad, så talar den tillräckligt högt för 
mina öron. Jag kommer hädanefter inte att lita på någonting och jag tänker 
aldrig mer lämna mig själv ensam. (Y:155) 

 
Nisse Pettersson söker tröst och omsorg hos Anita som han har insett är en person med annan 
bakgrund än han själv (han har tagit för givet att hon är från stan som han själv) och som är 
den som har delat erfarenheterna på Bråten med honom. Gustafsson får lita till sig själv och 
de andra på Bråten. 
 
I På palmblad och rosor är Oskarsson den ende som öppet erkänner sin ensamhet och 
vilsenhet. De andra slår ifrån sig och säger att det nog finns en bra förklaring till kärringens 
belägenhet, men ensamheten lyser igenom hos Sållet när han säger sig vilja sitta hemma och 
se på teve hellre än att söka sällskap. Hos Gabriella blir det tydligt när hon vill att Oskarsson 
ska ta henne med därifrån, t o m som älskarinna, och även hennes lägenhet avslöjar det. Thiel 
har träffande beskrivit Oskarsson som en svensk Raskolnikovgestalt med den skillnaden att 
Oskarsson tvärt om ser dödandet av kärringen som ett barmhärtighetsmord. Han vill befria 
den lama kärringen från ett brutalt samhälle (Thiel 1981:91). 
 
I Henrietta ska du också glömma är Petterson vilsen. Han vet inte vad han ska göra av sin 
show, han längtar innerst inne efter den stora kärleken och han är förbannad på samtidens 
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hyckleri och brist på respekt för sin historia. Greven och Höglund känner sig överkörda av 
makten och utvecklingen. 
 

6.8 Budskap 
”Detta och sommarnatten är jag satt att förvalta.” Detta citat ur Vem älskar Yngve Frej 
(Y:109) kan sägas sammanfatta budskapet i de tre romanerna tillsammans. Vi måste alla välja 
vad vi vill göra av vårt samhälle i stort som smått. Dock är det aldrig frågan om någon 
programförklaring eller ens uppmaning. Claessons syfte med romanerna är att belysa 
utvecklingen. Det är egentligen inte några sentimentala eller nostalgiska historier han berättar. 
Ett annat citat som återger den sista repliken och raden i Henrietta ska du också glömma kan 
sammanfatta Claessons inställning: ”Det är inte mer med det.” (H:158) 
 

7 Sammanfattat resultat med diskussion 
Undersökningen i denna uppsats har visat att Claesson använder stavningen och ordvalet på 
ett mycket medvetet sätt. Stavningen ger ett jargongartat intryck i kombination med 
svordomar som blandas med återkommande fraser av olika slag. Claesson blandar det 
vardagliga enkla med det högtidliga fina, ibland bibliskt anspelande, och med det burdusa 
slangspråket, allt presenterat i en luftig och grafiskt sparsmakad utformning. 
 
Claessons meningsbyggnad karaktäriseras av i huvudsak mycket korta och enkla meningar 
med få satser. Han inleder meningar med konjunktioner och låter bisatser eller nominalfraser 
blir självständiga grafiska meningar. Detta skapar en säregen rytm med tillägg i tankegången 
eller korrigeringar. Det ger författaren möjlighet att betona eller ändra något och det ger 
läsaren intrycket av uppriktighet. Claesson använder sig vidare av fundamentbyte, 
korsställande kiasmer och elliptisk dialog vilket, liksom bruket av anaforer och epiforer, ger 
texten en tydlig rytm. Redundansen i texterna återspeglar en naturlig, ibland trevande, dialog 
och sammantaget ger dessa figurer och tekniker ett mycket långsamt tempo. Med andra ord 
använder sig Claesson av stilgrepp ur adiecto, detractio, immutatio och transmutatio varav 
den sistnämnda alltså används både på textens ytplan och, inte minst, på innehållsplanet. 
 
Sammanhang i en text handlar om koherens och kohesion. Presuppositioner skapar koherens, 
dvs. sammanhang på djupet. Inferensbindningar skapar kohesion, dvs. sambanden på textens 
yta. I Claessons romaner är naturligtvis det mesta sammanhängande på ytan, men långt ifrån 
alltid är sambandet rimligt. Laddningen i Claessons texter beror till viss del på att det existerar 
kohesion men inte alltid koherens. I dagligt tal skulle man säga att man får läsa mellan 
raderna. Dialogen innehåller flera exempel på påstådda samband som bör te sig absurda för 
karaktärerna, men som ingen reagerar på. 
 
En närmare studie av inledningskapitlen har visat att långsam textprogression och 
betydelseglidning är ett återkommande drag i Claessons texter. De tre romanerna har en 
väldigt tydlig textbindning på ytan. Det är mycket lätt att följa med och förstå sambanden 
eftersom referenserna ofta är identiska och temat alltså samtidigt upprepas. Den nästan 
överdrivna textbindningen är särskilt slående i inledningskapitlen som i alla tre romanerna 
börjar med märkliga intresseskapande påståenden. I Vem älskar Yngve Frej inleds texten med 
”Mannen som har gjort sitt” – ett epitet som står som en gåta som gradvis förklaras och som 
ändrar innebörd vart eftersom texten fortskrider. På motsvarande sätt inleds På palmblad och 

rosor med orden ”Omedelbart han såg kärringen beslöt han sig för att förgöra henne.” och 
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Henrietta ska du också glömma inleds med ”Igår slog jag sönder den förbannade gamla 
pinnsoffan.”. Textprogressionen är provocerande långsam, men intresset hålls vid liv genom 
en koncentration och precision i detaljer som modifieras efterhand. Repetitionen är ett slags 
associativt flöde. All repetition har funktionen att den både kan reta upp läsaren och samtidigt 
övertyga. 
 
Romanernas kronologi är dels uppbyggd kring scener som ofta utgörs av möten eller samtal, 
dels kring principerna för den klassiska dramaturgin med anslag, presentation, möte, 
fördjupning, peripeti och avklang. Till dispositionens speciella karaktär hör också bruket av 
imitatio. Claesson har som Stam och Malmsborg visat i sina uppsatser återanvänt mycket 
material från tidigare romaner både när det gäller platser, karaktärer och händelser, men också 
på ett tematiskt plan. De teman som återkommer är som Stam noterat resan, mötet och 
samtalet och givetvis landsbygdens avfolkning. Claesson återanvänder också olika motiv på 
ett kreativt och repetitivt sätt. 
 
En slutsats man kan dra är att det gemensamma för de båda uppsatserna av Stam och 
Malmström torde vara ett slags växelverkan mellan de olika romanerna, ett utbyte av både 
innehåll och budskap där Claesson lånar friskt från sig själv, både när det gäller faktiska 
händelser och personer, och när det gäller teman, motiv, symboliska bilder och fraser. På 
samma sätt som summan av de båda uppsatserna inte blir två blir summan av Claessons 
litterära produktion inte åttiofyra romaner utan något mycket mer. Betydelsen av händelser 
växer genom en återanvändning både mellan romaner och inom en och samma7. Claesson 
prövade olika metoder för att föra fram sitt budskap och de olika berättarrösterna som 
Malmsborg noterat motsvaras, på ett annat plan, inom samma roman, av ett slags 
inomimitatio av motiv. Romanernas repetitiva karaktär kombinerat med betydelseglidningar 
kan ses som ett tecken på en relativisering av sanningen, på att det sannolika är viktigare. 
 
Som de föregående kapitlen har visat finns det en tydlig struktur i Claessons romaner som går 
igen från hur han bygger upp syntaxen till fraser och till innehåll. Återkommande inslag finns 
både på ytan och på ett innehållsligt plan. Man skulle kunna säga att romanerna har en mycket 
musikalisk uppbyggnad av verser och refränger och med teman och strofer som kommer igen 
i samma eller i varierad form. Man kan, om man så vill, se de olika dramaturgiska delarna 
som delar i en symfoni eller opera och fraserna som musikaliska teman som återkommer. 
 
Det går på det viset en rak linje genom Claessons författande – genom sättet att syntaktiskt 
återanvända ord i spegelvända meningar, genom att byta fundament eller med figurer som 
kiasm, genom repetitiva och associativa dialoger och genom dispositionen av berättelsen. 
Karaktärerna smälter in i varandra och Claesson själv i karaktärerna liksom de olika 
romanerna smälter in i varandra. 

                                                
7 Det är också intressant att fråga sig, även om det är utanför denna uppsats ramar, var gränsen 
går mellan vad som är att behandla samma ämne och vad som är att skriva samma historia. 
 



 44 

Litteratur: 
 

Cassirer, Peter 2003: Stil, stilistik och stilanalys. Stockholm 
 
Claesson, Nils 2009: Blåbärsmaskinen. Stockholm  
 
Claesson, Stig 1994: Henrietta ska du också glömma. Stockholm 
 
Claesson, Stig 1994: På palmblad och rosor. Stockholm 
 
Claesson, Stig 1994: Vem älskar Yngve Frej. Stockholm 
 
Cuddon, J.A1992: Dictionary of literary terms and literary theory (Third edition) (Penguin) 
 
Granath, Thomas 1998: Medieboken Manus och dramaturgi för film. Malmö 
 
Hellman, Gunnar 1961: ”Två stockholmsskildrare” i Konstvännen 
 
Hägg, Göran 1995: ”Stig Claesson (Slas) Ja, du vet den där jäveln” i Tjugoen moderna 

klassiker. Stockholm 
 
Johannesson, Kurt 1990: Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm 
 
Malmsborg, Thomas 2009: ”Bättre kan det sägas Om transformation som berättargrepp i Stig 
Claessons författarskap”. Litteraturvetenskap vid Växjö universitet 
 
Nyström, Catharina 2001: Hur hänger det ihop? En bok om textbindning. Uppsala 
 
Stam, Per 1990: ”Det bortglömda landskapet En tematisk studie av sju romaner skrivna av 
Stig Claesson”, C-uppsats i Litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 
 
Thiel, Claes 1981: ”Stig Claesson – som författare”. Specialarbete vid Bibliotekshögskolan 
 

Internetkällor: 

Alex  online, via (http://www.arboga.se/arbogatemplates/Page.aspx?id=40278) 
 
2010-05-23 Nationalencyklopedin • Lång http://www.ne.se/lang/stig-claesson/145529 


