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Inledning 

Varför just noveller? Efter att ha hållit på i flera år med en längre text, 
ungdomsboken med arbetsnamnet Lennon i Holjekroken, kände jag lust att prova det 
korta formatet. Det blev noveller, eftersom jag har lättast att uttrycka mig på prosa. 
Lyrik har jag tidigare provat skriva, först med vissa känslor av självförtroende och 
nyfikenhet men efterhand alltid övergående i känslor av frustration och 
misslyckande.  

Huvudpersonerna i novellerna är män.1 De befinner sig i olika skeden i livet. En 
är precis på väg att sluta gymnasiet, en har jobbat några år och funderar på att flytta 
och sadla om, en annan har tagit steget och lämnat hemkommunen för att prova på 
livet i huvudstaden. Männen är mer eller mindre ensamma men drömmer om en 
livskamrat. De drömmer också om att hitta spänningen och äventyret i livet. Vissa 
har en partner, men då är det ändå något som saknas. 

Mitt egentliga ämne, min tematik rör alltså ensamhet, längtan efter tvåsamhet 
och själförverkligande (flera av personerna längtar håglöst och lyckas inte ta tag i 
livet, de lever ”olevda”, oförlösta). Men jag har upptäckt att jag också skriver om att 
hitta sin roll som man i ett samhälle med motstridiga signaler om hur män och 
kvinnor ska vara.   

Mitt syfte är att göra en självreflektion av min blivande novellsamling för att bli 
mer medveten om vad jag skriver om och för att utröna om jag är nöjd med det jag 
presterat. Denna medvetenhet kommer naturligtvis vara till nytta för arbetet som 
återstår med att förbättra texterna.   

Min metod är att närläsa mina egna texter tematiskt, kontextuellt och försöka 
besvara frågor om hur de förhåller sig till andra texter, till samtiden, vad de för fram 
för moral, om det finns någon? Jag använder det deskriptiva (beskrivande) 
stilbegreppet. Stilistiska element jag valt att fokusera på är anslaget, slutet, 
undertexten, paratax, integrerad miljöskildring, kommentarer/gestaltning 
(berättarens närvaro i texten), litterära transportsträckor och själva tonfallet i 
berättandet. 

Som ett led i förståelsen av texterna ska jag försöka beskriva arbetsprocessen. 
Vad har hänt mellan de olika versionerna och hur motiverar jag ändringarna jag 
gjort?  

                                                
1 Men nu överväger jag att låta mannen i några noveller byta kön. Detta för att vidga 
perspektivet och belysa tematiken från en annan vinkel.  
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Alla texter, skönlitterära som facklitterära, har sina olika stilar, och varje 
författare har sin stil. Jag ska försöka utforska vad jag har för stilideal och hur jag 
lyckas att förverkliga detta ideal i mina texter (samtidigt som jag gör dem 
personliga). När det gäller ämnet litterär stil har jag använt mig av boken Stil, stilistik 
& stilanalys av Peter Cassirer.2  

I Svenska Dagbladet hittade jag recensionen ”Manlighetens moment 22”.3 Denna 
text fick mig att förstå att min tematik faktiskt förhåller sig till samtidens debatt om 
könsroller.  Jag har tänkt fördjupa mig i detta framöver. Det finns antagligen många 
relevanta texter i ämnet.  
 

Kort karaktäristik av novellsamlingen 
Jag har gjort ett urval av mina noveller och satt samman till en samling med något 
sånär enhetlig stil och tematik. 

I skrivande stund är det följande noveller (kanske tar jag bort eller lägger till 
framöver och högst troligt ändrar jag den inbördes ordningen, eftersom novellerna 
måste samspela med varandra likt låtarna på en genomtänkt grammofonskiva) i 
följande ordning:  

 
1. ”Vit mössa” 
2. ”Var finns sommaren?”  
3. ”Sjön med det gröna vattnet” 
4. ”Brutal väckarklocka” 
5. ”Räck nymferna handen” 
6. ”Dubbelsäng för en” 
7. ”Allt under himlens fäste I och II” 
8. ”Över fjorden över vatten” 

 
Novellerna är tänkta att läsas var för sig, men samtidigt finns det motiviska 
kopplingar mellan texterna. Men jag vill att dessa kopplingar ska vara vaga för att 
inte sambanden ska bli otvetydiga och låsa läsaren i en viss läsning. Huvudpersonen 
är sjutton år i den första och närmare fyrtio i den sista.4 Jag skriver huvudpersonen 
men menar samtidigt huvudpersonerna. Jag önskar att läsaren skall kunna uppleva 

                                                
2 Peter Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, Stockholm (2003). 
3 Fredrik Hertzberg, ”Manlighetens moment 22”, Svenska Dagbladet, 2008.10.14. 
4 Men som sagt, novellernas inbördes ordning kommer jag förmodligen att ändra. 
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honom som en och samma person som utvecklas. Samtidigt är en friare läsning lika 
möjlig där huvudpersonerna bara har vissa gemensamma drag. Av den anledningen 
har jag undvikit (likt Kjell Askildsen, vilket jag återkommer till senare) att ge honom 
yttre karaktärsdrag.5 

Miljöerna är varierade. Både storstad, småstad och landsbygd förekommer. 
Även utlandet förekommer som fond. ”Över fjorden efter vatten” utspelar sig på 
Island. Att texterna är knutna till samtiden märks till exempel på att mobiltelefoner 
förekommer i vissa men inte i andra noveller. I några finns referenser till 
tidningsrecensioner och TV-program och till hundraårsjubileet till minne av Harry 
Martinsons födelse. 

Novellerna handlar som sagt om män som är ganska osäkra på sig själva och 
sin manlighet. De har drömmar om kvinnan och om framtiden men har svårt att 
förverkliga drömmarna. De går på gymnasiet, jobbar som busschaufför, är lärare 
med planer på att bryta upp, studerar på universitet. Men trots att texterna handlar 
om män, tror jag att många av motiven (t ex ensamhet, längtan efter tvåsamhet, 
rotlöshet, att ta tillfällena som bjuds i livet) inte är bundna till uppdelningen 
manligt/kvinnligt. 

I några av novellerna (”Vit mössa” och ”Allt under himmelens fäste I och II”) 
förekommer fadern (i den senare är han nyligen avliden). Modern förekommer i 
”Sommarens doft” och i ”Allt under himmelens fäste I och II”. Förhållandet till 
föräldrarna är en inte oviktig del av texterna. Hur dessa förhållanden ser ut och hur 
de påverkat huvudpersonen, har jag tänkt ska skapa ett större djup. 

I ”Vit mössa” finns motivet pacifism, idealism, nationalism med. 
Huvudpersonen har bestämt sig för att söka vapenfri tjänst. Han kommer då i 
konflikt med den konservative fadern, som tycker det är självklart att unga män ska 
göra lumpen och att det är lika självklart med ett starkt militärt försvar.  

Förhållande till alkohol är inte helt okomplicerat för huvudpersonen. I ”Vit 
mössa” finns en konflikt med modern, som har en sträng syn på alkohol. Därför 
smusslar huvudpersonen med ”kassen” i samband med studentavslutningen. I 
andra noveller används alkohol för att uppnå en förhöjd livskänsla, för att våga 
närma sig kvinnor eller för att bli av med smärtan av ett jobbigt förgånget.  

                                                
5 En annan möjlighet hade varit att låta en och samma huvudperson förekomma i alla 
novellerna, likt Hemingways noveller om Nick Adams. 
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Ett annat motiv är huvudpersonens tvivel på sin musikaliska talang. I alla 
noveller finns en längtan efter något annat och samtidigt en oförmåga att kunna leva 
i nuet. Hur ska man kunna förena drömmar och verklighet för att uppnå lycka? 

Många av huvudpersonerna läser skönlitteratur. Detta hänger också ihop med 
drömmar om ett annat liv, längtan bort, flykt från en tung vardag. 

Synen på sexualiteten är problematisk hos de flesta av mina ”hjältar”. De har ett 
skuldtyngt förhållande till sin sexualitet. De har inte lärt sig njuta och ta för sig av 
sex. De är oförlösta helt enkelt. De drömmer om sex men är rädda för att vara 
politiskt inkorrekta om de lyfter fram sina köttsliga lustar.6 

Genom att visa upp en samling längtande, självförnekande personer vill jag 
utan att komma med pekpinnar väcka läsaren till insikt om att göra det motsatta, att 
acceptera sig själv, sina drömmar, sin sexualitet, sin bakgrund och sina 
förutsättningar. 

 
Vad är stil?  
Naturligtvis finns det många definitioner på begreppet stil. Peter Cassirer menar att 
”stilistikern undersöker förhållandet mellan formen, innehållet och effekten och 
ställer frågan: Hur framställs vad med vilken verkan?”7  Cassirer hävdar vidare: ”Alla 
språkliga fenomen är inte stilistiskt intressanta och alla stilistiskt intressanta fenomen 
är inte språkliga”.8 Jag vill kommunicera med mina noveller. Jag vill att min text ska 
få en viss verkan, därför månar jag om stilen, både språket, men även om det som 
inte sägs alls, det som sägs ironiskt och det som bara antyds. Jag har i denna uppsats 
valt att använda det deskriptiva (beskrivande) stilbegreppet. Stilistiska element jag 
valt att fokusera på i mina noveller är anslaget, slutet, undertexten, paratax, 
integrerad miljöskildring, kommentarer, gestaltning (berättarens närvaro i texten), 
litterära transportsträckor, tonfallet.  

 

Stilmässiga förebilder 
När tanken på att skriva en samling noveller dök upp, tittade jag på vad erkända 
författare gjort i genren. Under mitt sökande efter novellister fastnade jag allra först 
för Ernest Hemingway, senare för norske Kjell Askildsen och svenske Mats Kempe. 
                                                
6 Anledningen till varför de blivit som de blivit har jag nog inte tillräckligt trängt ner 
i än. 
7 Cassirer, s. 32. 
8 Cassirer, s. 37. 
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Hemingway är väl den författare som mer än någon annan förknippas med ord som 
hårdkokt och isbergsteknik. Hans prosa är skenbart enkel och konkret. Den ligger 
ganska nära filmen i sättet att visa handlingen i scener. Tankar redovisas sparsamt 
eller indirekt. Däremot är miljöerna oftast detaljerat skildrade. Jag fångades av det 
sinnliga i Hemingways sätt att skriva, och jag strävar fortfarande efter att med 
konkreta detaljer måla upp tydliga miljöer. Men samtidigt kände jag att jag ville 
komma åt personernas tankar på ett annat sätt än vad Hemingway gör. Jag citerar 
några rader av Hemingway för att ge ett stilprov: 

 
In the morning the sun was up and the tent was starting to get hot. 
Nick crawled out under the mosquito netting stretched across the 
mouth of the tent, to look at the morning. The grass was wet on his 
hands as he came out. He held his trousers and his shoes in his 
hands. The sun was just up over the hill. There was the meadow, the 
river and the swamp. There were birch trees in the green of the 
swamp on the other side of the river.9 

 
Det är i synnerhet Askildsens samling Hundene i Tessaloniki, som jag har läst av 
Askildsens författarskap.10  Tematiken kretsar kring oro, ensamhet, frånvaro av 
kommunikation. Det är noveller utan tydlig början och med öppna slut. Berättaren 
kommenterar nästan aldrig skeendena. Läsaren får gå till undertexten för att söka 
svaren till varför personerna agerar som de gör. Det finns en stark nukänsla 
(återblickarna är väldigt få). Det är vardagliga skeenden som skildras och upprepas 
om och om. Cigaretter tänds, vinflaskor öppnas. Folk slår sig ner på verandor, 
dricker en kopp kaffe, läser i en bok eller i en tidning. Den manlige huvudpersonen 
går uppför trappan och in i ett rum, lägger sig i en säng och går sedan nerför trappan 
igen. Han byter några ord med sin kvinna (eller hennes syster eller hennes man). 
Han går en promenad, dricker en öl på en restaurang, kommer tillbaka och så vidare. 
Personerna har få yttre karaktärsdrag. Förhållandena mellan man och kvinna är ofta 
infekterade, likaså förhållandet till föräldrar och syskon. Huvudpersonen är ofta 
familjens svarta får som inte passar in i det småborgerliga, gammalreligiösa och 
trångsynta. 

Stilen är knapp och i viss mån monoton och parataktisk.11 ”Sa” är det enda 
anföringsverbet. Det är en minimalistisk ordkonst där varje enskilt ord får en stark 
laddning, även om det inte alltid är lätt att förstå vad som sker under textens yta. 

Jag citerar inledningen av Askildsens novell ”Hundene i Tessaloniki”. 
                                                
9 Hemingway, ”Big Two-Hearted River: part II”, s. 209. 
10 Kjell Askildsen, Hundene i Tessaloniki, Oslo (1996). 
11 Att Hemingway är en stor influens för Askildsen är uppenbart. 
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Vi drakk formiddagskaffen i hagen. Vi snakket nesten ikke. Beate 
reiste seg og satte koppene på serveringsbrettet. Det er vel best å ta 
stolene opp på verandaen, sa hun. Hvorfor det? sa jeg. Det blir 
sikkert regn, sa hun. Regn? sa jeg, det finnes jo ikke en sky på 
himmelen. Det er et drag i luften, sa hun, synes du ikke? Nei, sa jeg. 
Kanskje jeg tar feil, sa hun. Hun gikk opp verandatrappen og in i 
stuen. Jeg blev sittende et kvarters tid, så bar jeg den ene stolen opp 
på verandaen.12 

 
Mats Kempes novellsamling Saknar dig sällan så mycket som nu handlar om människor 
som alla tangerar det patetiska, sentimentala eller pinsamma, men karaktärerna är 
till kön, ålder och sexuell läggning sinsemellan olika.13 Miljöerna är varierade men 
oftast vardagliga. Stilen skiljer sig från Askildsens. Dialogen är begränsad till det 
minimala. I stället får vi följa med in i huvudpersonernas inre. Meningarna är långa 
och snirkliga, med många komman. Den talspråkliga formen dom av pronomenet 
de/dem används genomgående. Många satser saknar subjekt. Miljöskildringen är 
sparsam men detaljerad. Jag citerar inledningen av novellen ”Patrik”: 
 

Humlan nosar sig fram till nyponrosen, klumpigt. Gungar nästan som i 
en osynlig trådstump. Svänger fram och tillbaka utan riktig koll, men 
kommer ändå rätt, mitt i prick. Och jag kramar handen kring det torra 
alskottet, som ett ridspö, sitter på huk på en av klipphällarna, alldeles 
bredvid dom risiga buskarna. Det är inte långt från badplatsen, vid det 
min bror och jag kallar ravinen, bergsskrevan och jag vill inte gå hem. 
Inte än, vill dra ut på det så länge som nöjligt för att slippa träffa 
henne och humlan surrar till, liksom sörplar irriterat av det gula inne i 
mitten, kravlar runt, spinner hetsigt en stund och sen vinglar den 
tungt.14 

 

Min litterära stil 
Något tillspetsat hävdar jag att min litterära stil är ett försök till en syntes mellan 
Hemingways, Askildsens och Kempes stilar. Jag vill komma åt personernas tankar 
utan att kommentera för mycket. I detta avseende ligger jag närmare Kempe, men 
närmare Askildsen och Hemingway när det gäller dialog. Jag kan tycka att 
Hemingway men framförallt Askildsen ibland blir väl lakonisk och ordknapp. 
Kanske skulle jag kunna säga att jag har gått från ett renodlat ”hårdkokt” stilideal 
likt Hemingway och Askildsen till ett som samtidigt avslöjar mer av personernas 
tankar och är mer lyriskt. Samtidigt vill jag hitta min helt egen röst.  

                                                
12 Askildsen, s. 9. 
13 Mats Kempe, Saknar dig sällan så mycket som nu, Stockholm (2001). 
14 Kempe, s. 91. 
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Jag skriver reallistisk prosa utan inslag av något övernaturligt. Handlingen är 
vardaglig. Språket är enkelt. Länge har jag strävat efter att hitta en stil som ligger 
isbergstekniken nära. Jag läste Hemingways noveller för att studera stilen. Men 
samtidigt som jag tilltalades av idiomet, kände jag att jag ville skriva mer inifrån en 
karaktär och skapa en stillsam humor. Detta, tänkte jag mig, skulle kunna uppnås 
genom att jag placerar mina personer i mer vardagliga, stillsamma, ”odramatiska” 
miljöer. Mina noveller utspelar sig därför långt från krigsskådeplatserna, 
världsmetropolerna. Mina ”hjältar” ägnar sig inte åt jakt och fiske. Möjligen 
drömmer de då och då om att komma i kontakt med det stora äventyret. Mitt val av 
miljö beror inte enbart på att jag vill skapa en något komisk motbild till 
”Hemingway-miljöer”, utan nog mest på att jag skriver om miljöer jag känner till.  

Under ett seminarium vid Växjö universitet våren 2008 gjorde min handledare 
Vasilis Papageorgiou mig medveten om att jag skriver parataktiskt (att jag staplar 
huvudsatser på varandra). Detta är något jag vill komma bort ifrån. Jag tycker själv 
det kan bli väl monotont att fastna i att börja mening efter mening med ”Han”. För 
att tvinga mig bort från detta satte jag upp regeln att inte börja med samma ord i två 
meningar efter varandra och inte börja två stycken på rad med samma ord. Detta 
följde jag sedan slaviskt men upptäckte att det var kul att tvingas formulera om mig 
på ett sätt som aldrig fick vara sämre, helst bättre. Oftast blev jag nöjd med resultatet 
och upplevde att jag blev säkrare på att göra språket formbart och smidigt. 

Jag vill inte skriva för många berättarkommentarer i mina texter. Men samtidigt 
vill jag vara tydlig. Allt får inte vara gömt under ytan så att resultatet bara blir 
kryptiskt. Detta är den stora utmaningen, att hitta formuleringar som säger precis 
lagom mycket. Vasilis Papageorgiou myntade uttrycket ”tänkande beskrivningar”. 
Jag tolkar det som ”beskrivningar som antyder en tanke eller reaktion hos 
karaktären, beskrivningar som till synes bara är beskrivningar men subtilt avslöjar en 
tanke eller reaktion”. Ett exempel ur ”Vit mössa” är:  

 
Sofia som stod upp rakt fram hade rosa kjol och kavaj, väldigt 
annorlunda jämfört med vanliga skoldagar. Hon hade våfflat håret och 
hade vita glansiga strumpbyxor som smet åt kring hennes smala ben. 
Han tittade en gång till.15 

 

Jag gillar skönlitterära texter som är sinnliga, texter med väl valda detaljer som 
skapar en tydlig bild hos läsaren. Detta är något jag försöker uppnå i högsta mån 

                                                
15 Patric Eghammer, ”Vit mössa”.  
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utan att texten blir klumpig och överlastad. Jag vill försöka få in detaljer om miljön 
på ett så smidigt sätt som möjligt. Långa isolerade miljöbeskrivningar tilltalar mig 
inte.  

Jag försöker koncentrera mig på nuplanet i novellerna, bygga kring scenen utan 
någon förhistoria eller summering. Däremot använder jag mig i ”Allt under 
himmelens fäste I och II” av längre återblickar, för att läsaren ska förstå vad som rör 
sig i huvudpersonens inre.  

Alla noveller i min samling är berättade i tredje person, utom den sista som är 
skriven i jagform. I en tidigare version av ”Räck nymferna handen” provade jag att 
använda en mycket närvarande berättarröst, men jag tonade ner den i senare 
versioner för att novellen inte skulle sticka ut för mycket.  

Jag markerar replik med ”anföringsstreck”, troligen mest för att jag har vant 
mig vid det och tycker det ser snyggt och tydligt ut. Nytt stycke markerar jag med 
indrag, som de flesta andra. Blankrad använder jag för att byta scen eller markera ett 
hopp i tiden. 
 

Arbetsprocessens gång 
Den första novellen i samlingen skrev jag på våren 2004. Det var ”Tunnelbana”. 
Något senare samma år följde ”Allt under himmelens fäste I och II”.16 Jag hade sedan 
slutet av åttitalet haft tankar om att skriva noveller och under en period gjort några 
trevande försök som jag sparat i en pärm. Men det var inget jag var särskilt nöjd 
med. Kring 2004 kom jag emellertid igång på allvar. På hösten sökte jag till Kreativt 
skrivande i Växjö och kom in med start vårterminen 2005. Skrivprojektet jag satte i 
gång där var dock inte noveller utan ungdomsromanen Lennon i Holjekroken. För att 
få skriva så mycket som möjligt sökte jag även in till ”Tag & Skriv” på Nordiska 
folkhögskolan i Kungälv.  Jag blev beviljad kursen som fortbildning av Litorina 
folkhögskola, där jag jobbade som svensklärare. Våren 2006 reste jag till Kungälv vid 
fyra tillfällen. Varje tillfälle innebar en intensiv ”innevecka” med textsamtal.17 Under 
mellanperioderna skulle vi vara hemma och skriva. Eftersom jag jobbade heltid fick 

                                                
16 Denna novell hette först ”Vandring I och II”. 
17 Under denna vecka på Nordiska folkhögskolan hölls intensiva textsamtal från 
morgon till sen eftermiddag om allas texter. Författaren satt tyst och antecknade 
medan kursdeltagare och till sist handledare kommenterade. Efter det vidtog en 
allmän diskussion om den aktuella texten och ibland om en generell fråga som var 
kopplade till det skönlitterära skrivandet. 
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jag mest skriva på helger. Åtskilliga timmar satt jag på mitt arbetsrum på Litorina på 
lördagar och söndagar och filade på noveller och på Lennon-texten.  

Den text jag skickade när jag sökte till Kungälv var ”Räck nymferna handen”.18 
Det var också den text av mig som lästes och kommenterades under första 
inneveckan. Handledare var författaren Kristina Sandberg. Novellen handlar om 
Gabriel Gabrielsson, en ung man som en natt oväntat får kontakt med Miranda, en 
ung kvinna på tunnelbanan. I den versionen fanns en tydlig berättarröst, något som 
många i gruppen inklusive Kristina la märke till. Så här såg inledningen ut: 

 

G A B R I E L  G A B R I E L S S O N  H A D E  sagt upp sig från sitt lärarjobb, flyttat 
till Stockholm och börjat läsa på universitetet. Han hade nämnt att han 
ville sadla om. Men att det blivit just Stockholm hade kanske andra 
orsaker. Han verkade vara besatt av stan. 

Han tjatade ofta om att han nu äntligen var stockholmare, att 
hans namn stod i telefonkatalogens Stockholmsdel och att hans 
riktnummer var 08.  

När han hade varit ny i stan hade han trott att det skulle vara 
mycket lättare att träffa kvinnor här än hemma, men han hade inte 
riktigt förstått att man var tvungen att ta för sig lite för att lyckas. Han 
hade oftast stått helt passiv i en bar och väntat på att någon kvinna 
skulle ta initiativ och komma fram. Visst, han såg okej ut, men det 
räckte ju inte med det.  

När han pratade om kvinnor handlade det ofta om att träffa den 
rätta. Det här med att ta hem någon för kvällen var nog inte hans 
melodi.19 

 
Kristina rådde mig att gå närmare Gabriel och tona ner berättaren, alternativt att 
lägga in berättaren mer, låta honom ljuga, driva med och ifrågasätta Gabriel: ”Om jag 
var du Gabriel skulle jag inte...”, som när Selma Lagerlöf tilltalar sina karaktärer. 
Kristina tänkte att en tydlig berättare skulle kunna motiveras om den kom in när det 
blev för jobbigt för Gabriel, när han inte själv längre klarade av att berätta sin 
historia. 

Kristina sa att det fanns många strider inom min berättelse; berättaren – 
Gabriel, Miranda – Stockholm. Jag måste bestämma vem/vad som är 
huvudpersonen, Gabriel eller berättaren eller kanske huvudstaden. Novellen skulle 
kunna vara en kärlekstext till Stockholm. Kristina tyckte vidare att proportionerna i 
texten inte hade blivit de rätta ännu. Hon rådde mig att gestalta texten mer och skapa 
större psykologisk täthet. Jag borde gå in i Gabriel mer och visa hur hans tidigare 

                                                
18 Denna novell hette först ”Tunnelbana”. 
19 Patric Eghammer, ”Räck nymferna handen”. 
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misslyckande med kvinnor sett ut. Kristina tyckte att det var bra med texter där män 
tillåts vara vilsna, osäkra och känslosamma, alltså långt ifrån hårdkokta machomän.  

På tåget hem från Kungälv efter första inneveckan bestämde jag mig för att tona 
ner berättarrösten. Jag funderade också på mer allmänna synpunkter som Kristina 
haft om prosatexter, i synnerhet kortprosa. Hon menade att en text alltid pekar åt 
något håll. Det gäller att våga lyssna in det, likaså att försöka känna in var texten är 
drabbande och var det finns rena transportsträckor som man kan stryka. Det handlar 
om att ”skriva så sant som möjligt utifrån den undersökning man håller på med”.20 
Hon tyckte att det var viktigt att lyssna in vilka premisser texten ställer upp och att 
man tidigt ska signalera vart den är på väg. På en fråga om vilka texter man borde 
skicka in till nästa innevecka hade hon svarat att man borde skicka ”måstetexter”, 
texter som känns en smula farliga för en när man skriver. Det är bra om en text känns 
lite pinsam när man lämnar ifrån sig den. ”Vi minns ofta det vi inte fick ihop i våra 
liv. Detta kan vara grunden i ens livstematik”.21 Dessa två meningar fick mig att börja 
fundera på hur jag själv hade valt ämne till mina texter, eller var det kanske ämnena 
som valt mig? 

Vid den här tiden, början av 2006, hade jag fått ett novelluppslag som jag inte 
gjort något av. Uppslaget byggde på ett minne från tiden då jag sommarjobbat som 
fastighetsskötare på MKB i Malmö sommaren 1988. Jag hade öppnat porten till det 
garage där vi förvarade trädgårdsredskapen och mötts av en doft från barndomen, 
torkat gräs och olja från motorgräsklipparen. Genast flyttades jag tillbaka till 
barndomens somrar hos mormor och morbror på landet. Jag kände att det fanns en 
novell i denna kontrast mellan stad och land och mellan ung man och den pojke han 
en gång var (och som kunde uppleva livet nyfiket, bejakande och med öppna 
sinnen). Som tur var hade jag dagbok från sommaren på MKB som skulle hjälpa mig 
med detaljer och stämningar. När idén senare blev till novell kallade jag den först 
”Längtan till landet” men senare för ”Var finns sommaren?”.  

Nästa text jag tog med mig till Kungälv var ”Sjön med det gröna vattnet”, en 
text om en ung man som vill uppsöka det stora äventyret vid en avlägsen skogsjö. 
Men han lyckas inte riktigt att ta del av livet här och nu. Det är en utveckling av en 
text jag skrivit redan 1993 som då hette ”En Huck Finn vid Vitavatten”. Den är på en 
och en halv A4, berättad i presens och jagform. Texten, som är mycket torftig och 
nästan helt saknar miljöbeskrivning, handlar om hur en kompis visar berättaren hur 

                                                
20 Anteckningar från Tag & Skriv, Nordiska folkhögskolan i Kungälv, våren 2006.  
21 ibid. 
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man hittar en sjö, som berättaren minns att han varit vid för länge sedan, men inte 
kommer ihåg var den ligger. 

Så här var slutet i första versionen: 
 

Väl framme vid klipporna bestämmer jag mig för att det här ska bli mitt 
sommarresidens. Hit ska jag ta mig nästan varje dag under sommaren 
för att sitta och sola på klipporna. Få en vacker solbränna. Simma mig 
stark i sjön. Kanske tillochmed fiska. 

Som en Huck Finn.22 
 

I versionen jag tog med till Kungälv var sjön densamma, men nu var texten skriven i 
tredje person och preteritum. Jag kallade texten ”Äventyr”. Miljöbeskrivningen var 
detaljerad och huvudpersonen ensam, förutom när han i slutet lämnade sjön och 
cyklade till en annan sjö för att ta ett dopp. 

Denna ”innevecka” var författaren Mats Kolmisoppi handledare. Han sa att det 
fanns en ensamhetskänsla i min text, ett litterärt spännande existentiellt läge. Han 
tyckte att språket oftast höll men att det då och då blev rena transportsträckor. Jag 
hade i en kommentar till min text frågat grupp och handledare om hur man ”skriver 
berusat”, eftersom huvudpersonen dricker bubbelvin vid sjön. Mats Kolmisoppi 
menade att huvudpersonen bara blev salongsberusad, att jag skulle strunta i att 
försöka göra språket berusat. Vidare tyckte han att jag skulle stryka överförklaringar, 
som jag hade en hel del av. De två sista sidorna kändes påhängda (där 
huvudpersonen lämnar sjön, cyklar till en annan sjö och sedan hem för att krypa ner 
i sängen). Texten borde kanske sluta vid sjön. Slutstycket, där han ligger i sängen och 
reflekterar över dagen samtidigt som han hör lekande barn på gården, känns 
drabbande enligt Kolmpisoppi, men inte cykelvägen hem och bad nummer två.    

Jag valde att sluta min text vid sjön. Jag la dock till det drabbande (enligt 
Kolmisoppi) slutstycket med en blankrad före. Då hade jag tagit bort en onödig 
transportsräcka. 

Från 2005 och framåt fick jag väldigt många novelluppslag. En hel del av dem 
var ännu bara skisser. Jag har aldrig skrivit klart en novell på en eller två kvällar, 
utan det har i stället först blivit en kortare skiss som fått vila till sig och efter ett tag 
blivit längre och mer genomarbetad och sedan fått vila till sig ytterligare och så 
vidare. Av denna anledning har jag svårt att minnas arbetsprocessen i detalj. 

                                                
22 Patric Eghammer, tidigt utkast till det som kom att bli ”Sjön med det gröna 
vattnet”. 



 14 

”En brutal väckarklocka” (som först hette ”Dansa för mig” efter en replik i 
texten) handlar om en man som gör ett trevande sexuellt närmande på sin flickvän. 
Hon reagerar genom att på ett rakt men samtidigt brutalt vis upplysa honom om att 
han är dålig på att ta för sig, av sex och av livet. Denna beska sanning öppnar ögonen 
hos honom. Han förstår att han nog bör våga ta tag i livet innan det är för sent.  

”En dubbelsäng för en” hette först ”Kom till bron”. Novellen handlar om en 
man som har ett distansförhållande med en kvinna. En kväll dyker det emellertid 
upp en annan kvinna, mycket ung och mycket vacker. Hur ska han tackla detta 
dilemma? Ska han försöka ha två förhållande på en gång, eller ska han göra slut och 
satsa på något nytt och osäkert och kanske mista ”hela stycket”. 

”Allt under himmelens fäste I och II” är en novell i två delar. I vissa avseenden 
är denna text inspirerad av Hemingways ”Big Two-Hearted River”.23 Förutom titeln 
utspelar sig delvis min novell i vildmarken, likt Hemingways ”Big Two-Hearted 
River” (om än i den svenska). Min novell handlar om en kille som blivit lämnad av 
sin flickvän i samma veva som hans far har dött. För att bearbeta sorgen planerar han 
en vandring i skogen. Han planerar in en helg, men på grund av dåligt väder och 
bristande förberedelser blir det i stället en helg i barndomshemmet tillsammans med 
mamman. Han mår dåligt och försöker förtränga det som hänt. Han kan inte 
koncentrera sig på sin roman, och han porrsurfar utan att det ger honom något annat 
än skamkänslor och en bitter påminnelse om att han inte längre har en kvinna av kött 
och blod vid sin sida. I Hemingways text bara anar läsaren att något inte står rätt till 
med huvudpersonens mentala hälsa. Men man får aldrig veta vad han bär på för 
upplevelser. I Kenneth Lynns Hemingwaybiografi menar tolkar Lynn undertexten 
utifrån biografiska uppgifter om att Hemingway skulle ha en konflikt med sin mor 
vid tiden för novellens tillkomst. Lynn framhåller också hur ett slentrianmässigt 
antagande av Edmund Wilson om att Hemingways novell tvunget skulle handla om 
upplevelser från Andra världskriget fått en vid spridning.24 

Jag vill inte att min egen novell ska gå att tolka så fritt. Jag vill på ett mycket 
mer öppet sätt visa vad huvudpersonen varit med om, även om han själv inte fullt 
förstår sin roll i det hela. 

I del två har han kommit ut i skogen. Vandrandet och känslan av att vara en del 
i något större (till exempel på natten när han skådar stjärnor) får honom att må bättre 
och han släpper fram sina känslor av saknad och börjar bearbeta förhållandet som 

                                                
23 Hemingway. 
24 Kenneth Lynn, Hemingway – ett författarliv, Stockholm (1989). 
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tagit slut. Han känner åter att han är en sexuell varelse. Minnena av flickvännen gör 
honom upphetsad utöver det vanliga och han onanerar i sovsäcken. Han inser hur fel 
det är att känna skam inför sexualdriften. 

Jag har tänkt mig del ett och två som kontraster till varandra: inomhus – 
utomhus, instängdhet – frihet, förnekelse – bejakande, vrede – försoning, 
skamkänslor – stolthet/glädje, inaktivitet – aktivitet, känsla av meningslöshet – 
känsla av att vara del i något större, meningsfullt, förtvivlan – hopp.  

Jag tog med mig del två till Kungälv. Denna del av texten inleddes med att 
huvudpersonen kommer fram till etappmålet efter en dags vandring. Sedan tänker 
han tillbaka på vandringen som berättas i pluskvamperfekt. Många i gruppen, 
inklusive handledaren Dan Sjögren (journalist, kritiker och lärare), tyckte att texten 
skulle vinna på att berättas kronologiskt. Långa stycken med pluskvamperfekt blir 
tröttsamt. En annan sak, som många i gruppen tog upp, var att sorgen efter fadern 
måste komma fram mer. En annan synpunkt var att Måns (som jag då kallade 
huvudpersonen), ältade förhållandet som tagit slut utan att riktigt förstå varför det 
tagit slut. En viktig synpunkt var att Måns bild av Jessica (som den före detta 
flickvännen heter i texten) var skev. Han tänker att hon var kvinnan i hans liv, ändå 
framstod hon i texten väldigt mycket bara som en ”madrass” (kanske särskilt under 
onanisekvensen). Detta var något jag kände blivit fel. Jag hade misslyckats med att få 
fram en sammansatt bild av Jessica. Samtidig kom det fram en intressant fråga (av 
Dan) i samband med detta. Får litterära huvudpersoner ha så låg moral? Mitt svar på 
den frågan är ja. Litterära karaktärer behöver inte vara sunda förebilder. De ska i 
stället vara så som människor är i verkligheten, sammansatta, levande, trovärdiga.  

Dan, som hade upptäckt min anspelning på Hemingways novell, sa att motorn i 
”Big Two-Hearted River” är fisket.25 I min text måste motorn vara mötet med Jessica, 
men framför allt i Måns möte med sig själv. Han måste våga ta tag i det som hänt och 
våga förstå. Han bör våga gå vidare med det som bränns och svider, annars blir 
texten svagare. Men frågan är om han är mogen för att göra upp med sig själv. Detta 
måste skrivas så att det blir trovärdigt. Dan tyckte även att Måns var en oförlöst 
person (utifrån onanisekvensen) och att jag borde lyfta fram det draget ännu mer.  

Dan gjorde en närläsning av slutet på min text (efter min bifogade fråga om hur 
jag skulle sluta texten). Så här skrev han om sista stycket (som var på cirka en 
tredjedels A4). Jag citerar ett längre stycke av Dans ”lusläsning”: 
 
                                                
25 Hemingway. 
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”Det hade ljusnat.” Vad var klockan då? Det beror på årstiden. Vilken 
årstid är det? Där finns en ljusgrön bokskog i början. Annars får vi inte 
så många markörer och inte så mycket hjälp att tidsfästa vandringen. 
En rätt viktig grej. För att vi ska leva oss in i turen måste vi få grepp om 
tiden, det som händer i naturen just då. 

Du brukar ju plädera för gestaltning själv i dina läsningar; det här är 
en sådan situation där våra sinnen ska arbeta. Och då gäller det att hitta 
konkreta detaljer. Jag vet ju att han i texten vandrade kring pingst 
2004, de sista dagarna i maj. Cullbergs bok om Fröding och kärleken 
kom i de dagarna, förstadagen var 28/5, så vida inte tidningen var 
gammal förstås men den känslan får man inte.  

Solen står lågt i slutet och det är försommar. Klockan kan inte vara 
mycket om hon inte har nått träden. Vilka träd förresten?  Ån använder 
du fyra gånger. På sidan 8 låter den skrämmande. Det minns man nog; 
annars kan det vara lurigt att plantera, det får inte vara för obetydliga 
detaljer, då faller de bort under läsningen. Men här använder du ån för 
att ange ankomst, för att reglera ljudnivån, för att lägga ut ett hot och 
för att avveckla det. Samtidigt får du problem med ljudet från ån? [sic!] 
Hur högt är det? Du har tre ljudeffekter i slutet: ån, fåglarna, tystnad 
från tältet. Har man ljud från tältet om ån brusar? Hör man fåglar? 
Petigt; men vill man klippa ihop ljud, och det är ofta en väldigt bra idé, 
så måste man samtidigt sätta örat till sin egen text och höra om de olika 
ljuden kan uppfattas.. [sic!] Att mixa sådär är förresten ofta effektivt. 
Det luktade kål och lut, skriver Wästberg i en roman, inte att det stank 
fattigdom. Doften av hägg och bensin, skriver Dagerman i sin berömda 
novell. För att nu hämta näsexempel. 

[. . .] Egentligen bör man väl i efter hand [sic!] kika lika noggrant 
på alla sina beskrivningar. Ofta tror jag att det handlar om att man får 
rensa försiktigt, testa textens sinnlighet, strama åt, välja ut. Här har du 
valt att göra en parafras på Hemingways fiskenovell i två delar och då 
gäller kanske inte riktigt samma enkla regler. Men alla texter har en 
extremt handgriplig, hart när teknisk sida också. Och då får man nästan 
gå fram som en snickare. Ska man lägga på svart och skrovlig takpapp 
eller bara papp? Ska man skruva ner åns brus och låta en sengök ropa 
till? Fast detta är ett rätt sent arbete i processen – när man har sitt 
material framme. Och att ta fram det ska förstås vara maximalt lustfyllt. 
Sedan behöver man en ”skitdetektor”, som Lars Åke Augustsson skriver 
i sin lärobok om skrivkonst. Brutalt ord men nog tänkvärt.26 

 
Den långa återblicken i pluskvamperfekt ändrade jag så fort jag kom åt. På tåget hem 
gjorde jag en lång lista på andra saker jag ville försöka ändra. Jag hade en känsla av 
att det här var min svåraste novell hittills. Vad handlade den om egentligen? Hur 
skulle Måns självuppgörelse gestaltas så att den blev övertygande? Hade jag för 
många tematiska bollar i luften? Samtidigt kände jag mig stimulerad av kritiken jag 
fått och Dans ”lusläsning” som jag hade utskriven.   

”Vit mössa” bygger på minnen från min egen gymnasietid. Jag tänkte när jag 
började skriva att jag skulle sammanfatta min gymnasietid i en enda dag, 
studentdagen. Hur tänkte jag? Hur kände jag? Var jag vemodig, hoppfull, lycklig, 

                                                
26 Dan Sjögren, Tag & skriv, Nordiska folkhögskolan i Kungälv, våren 2006. 
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stolt? Vad låg framför mig? Det kändes som jag hade alla möjligheter. Livet var som 
ett oskrivet, vitt blad.  

Jag valde denna novell till första workshopen på Kreativt skrivande våren 2008 
(D-nivån). Min kursiva inledning (utdrag ur ett vapenfriprotokoll) tyckte de flesta 
var för kryptisk. Jag borde bjuda in läsaren mer, kanske genom att skriva ut vad det 
var för textutdrag, kanske även genom att låta andra utdrag ur samma protokoll 
komma tillbaka då och då. Många tyckte även att texten spretade med sitt myller av 
personer och anekdoter. Det var svårt att hänga med här och där. Jag yppade min 
rädsla för att låta min novell bli lång. Jag insåg att jag kanske tänkt fel om detta. 
Någon sa att det var viktigt att tro på sitt material, att våga skriva långt om det krävs 
för texten. Detta tyckte jag lät vettigt. Jag insåg att det fanns scener som skulle vinna 
på att utvecklas. Vasilis Papageorgiou påpekade att själva miljön var för diffus. Det 
var svårt att hänga med var saker och ting utspelade sig. Samtidigt var det svårt att 
hänga med tidsmässigt på flera ställen. Jag behövde bli tydligare på dessa två 
punkter. Relationen till Erik är för gåtfull. Läsaren behöver få veta varför de inte 
längre hälsar på varandra i skolan. Varför de bor ihop, vad som har hänt i deras 
relation. Papageorgiou nämnde att det kanske skulle behövas en tydlig konfrontation 
dem emellan. Han menade att mitt språk ibland blir för enformigt, t ex genom det 
myckna användandet av verbet sa, vid repliker. Jag är medveten om att detta är 
inspiration av Askildsen. Jag tycker många gånger det låter löjligt med verb som 
utbrast, flämtade, suckade... Vasilis Papageorgiou sa även att jag staplar huvudsatser på 
varandra, s.k. paratax. I stället tyckte han att jag borde variera språket med hjälp av 
bisatser. Jag borde också kommatera med konsekvent, mellan huvudsats och bisats 
(om meningarna inte är för korta). Jag inser att jag borde hitta en konsekvent modell 
för kommatering. När jag läser Papageorgious kommentarer i mitt manus slår det 
mig att han har rätt när han vid flera tillfällen skriver ”mer koncist” i marginalen. Jag 
vill vara koncis och tydlig, men det är ofta svårt att nå dit.  

Oscar Nilsson, praktikant från Skurups folkhögskola, menade att den vita 
studentmössan och insamlandet av namn i den är en fin sammanhållande faktor i 
novellen. Enligt honom blir mössan novellens centrala symbol. ”Gabriel bär alla 
dessa människor inom sig likt hans mössa bär på alla deras namnteckningar.”27 
Nilsson menade vidare att den centrala tematiken i novellen är vilsenhet. ”Gabriel 
ger inte uttryck för någon glödande passion för någonting särskilt – varken musiken, 
vännerna, någon specifik flicka, eller ens pacifismen, trots att han gärna vill göra 
                                                
27 Anteckningar av Oscar Nilsson, Kreativt skrivande, Växjö universitet, våren 2008. 
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vapenfri tjänst. Han pendlar mellan likgiltighet och osäkerhet – han vet inte vad han 
vill men bryr sig inte så jättemycket om ifall han i slutändan tvingas göra något som 
han inte vill. Han flyter med.” När jag läser detta funderar jag på om Gabriel 
verkligen ska vara så viljelös och opassionerad.  

En annan sak som varken Oscar Nilsson eller Vasilis Papageorgiou helt gillade var 
”medvetandeströmmen” på slutet. Den fungerar men kommer in omotiverat. Jag ska 
nog göra om den. Jag ska även utveckla partierna om flickvännen, vad hon betytt, 
sjukdomen som antyds på slutet. Som det är nu är det för mystiskt.  

Hösten 2007 fick jag möjlighet att vara utbytesstudent vid Háskóla Íslands i 
Reykjavík. Laila Bondefalk skickade ett mejl innan jag reste där hon skrev att hon 
planerade en ny antologi med noveller. Temat skulle vara vatten och hon ville att jag 
skulle vara med, gärna med en text som utspelar sig på Island. Eftersom jag varken 
hade en novell om vatten eller en som utspelar sig på Island, fick jag acceptera att 
skriva en ny. Det kändes till en början bara jobbigt. Jag hade aldrig tidigare skrivit på 
beställning.  

I oktober gjorde jag en utflykt med bil från Reykjavík till Akureyri och vidare 

österut mot sjön Mvatn. Till Mvatn är det cirka femtio mil och jag tog in på hotell 

två nätter för att inte tvingas sitta i bil dygnet runt. Under resan skrev jag resedagbok 
och fotograferade. Jag hade i bakhuvudet pressen att det skulle bli litteratur av min 
resa. Men hur gör man litteratur av reseminnen? Men när jag kom hem och började 
skriva kände jag rätt snart att det blev en bitvis drabbande text. Först kallade jag den 

”Mvatn” men efter lite bollande med Laila Bondefalk blev det ”Över fjorden efter 

vatten”. Jag tycker den titeln, som anspelar på talesättet ”att gå över ån efter vatten”, 
säger en hel del om textens kärna. Oförmågan att kunna njuta av det man har, av 
platsen man är på, och i stället stressa vidare mot det okända för att det kanske är 
ännu bättre. Och så fick jag med ordet vatten i titeln. Det passade bra till en antologi 
med vattentema. Samtidigt är titeln en anspelning på Hemingways roman Över 
floden in bland träden. 

Denna novell är skriven i jagform (den enda i samlingen), och huvudpersonen 
har inget namn. Jag ville att det skulle finnas ett driv i texten, som samtidigt gav den 
djup. Därför signalerade jag tydligt i inledningen: 

 
Somliga gifter sig så fort de gått ut gymnasiet. Inte jag. Jag vill leva 
först. Skaffa erfarenheter. Nu är det Island som gäller. I en hyrd Toyota 
Yaris kör jag väg 1 norrut mot Mývatn som betyder myggvattnet eller 
myggsjön. Det ska vara ungefär 40 mil till Akureyri, sedan några mil till. 
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En lagom dagsetapp. Då och då tar jag upp min nya digitalkamera från 
sätet bredvid för att fotografera fjälltoppar.28 

 
Denna tanke återkommer med jämna mellanrum, så att läsaren ska förstå att det är 
något huvudpersonen försöker intala sig, men i själva verket, vill han inget hellre än 
att hitta en kvinna och gifta sig. Under handlingens gång (huvudpersonen upplever 
det exotiska isländska landskapet samtidigt som han minns och reflekterar över sitt 
liv) kommer han fram till att han bör lära sig att bejaka och försvara och njuta av det 
han har, just för att livet är kort. Tidigare har han tänkt tvärtom; just för att livet är 
kort ska man stressa från tuva till tuva för att uppleva så mycket som möjligt. 
 

                                                
28 Patric Eghammer, ”Över fjorden efter vatten”. 
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ANALYS 

1. Varför har jag skrivit som jag gjort? Vad har varit svårt? Är jag nöjd med 
resultatet? 
 
Varför har jag skrivit som jag gjort (form och innehåll)? Vad har varit svårt 
respektive lätt och varför? Efter det ska jag försöka komma fram till om jag är nöjd 
med resultatet och vad som återstår innan novellsamlingen är fullbordad. 

När jag började skriva noveller funderade jag mycket på vad jag skulle skriva 
om. Vad var mitt ämne? Hade jag verkligen något att berätta? När jag läste 
Hemingways verk hämmades jag och kände att jag inte hade något att komma med. 
Jag hade inte upplevt några stora äventyr, inte skjutit storvilt i Afrika, inte varit med 
i något krig, inte bott i Paris. Men efterhand kom jag på att det kunde bli en 
konstnärlig idé att skildra personer som levde vardagliga liv men drömde om 
äventyret, om den stora kärleken. Och när jag fått självförtroende att skriva om mina 
egna erfarenheter, blockerade jag mig inte längre mentalt. Jag lät mina egna 
erfarenheter välla fram och upptäckte att mycket handlade om män som drömde om 
ett annat liv, som var en smula bortkomna i sexuella sammanhang. Detta är säkert 
något av min egen livstematik. Något som det kändes angeläget och spännande att 
gräva i. Jag började fundera på vad som format mig. En del av förklaringen kan ligga 
i uppväxten (normer och värderingar från föräldrarna, kopplingar till äldre tiders 
syn), en annan del kan ligga i samtidens olika värderingar. 

Vägen till att hitta en litterär stil (ett eget språk) som jag känner mig hemma i, 
har långsamt formats under alla år jag skrivit och läst skönlitteratur, både sådan jag 
gillat och inte gillat. Jag har strävat efter att skriva med humor, att få fram tydliga, 
detaljerade miljöer och att låta läsaren få precis lagom med information för att läsa 
vidare med intresse. Jag känner inte att jag har lyckats än, men att jag är på väg åt 
rätt håll. 

Vad har varit svårt i skrivandet? Att hitta vad jag ska skriva om och hur har på 
många sätt varit och är fortfarande svårt. Att få en idé till en novell kan komma till 
mig utan svårigheter, när som helst, som en ingivelse. Men att sedan göra en färdig 
text av idén innebär hårt arbete och många svårigheter. Jag vill ju skriva texter som 
ska ha någon form av spänning. Hur får jag läsaren att vilja läsa vidare? För att höja 
spänningen försöker jag skriva om min text flera gånger och stryka litterära 
transportsträckor som gör att spänningen avtar. Inledningsmeningen i en novell är 
viktig. Det är inte alltid lätt att hitta en bra öppning, en öppning som pekar framåt, 
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som anknyter till novellens tematik. Att knyta ihop novellen har många gånger varit 
ännu svårare. Jag har en tendens att vilja förklara och kommentera för mycket. Jag 
tror det oftast är bättre att sluta mitt i en scen. Men det får inte bli för abrupt. 
Avslutningsmeningen ska ha en kvalité som gör att den stannar kvar i läsarens 
medvetande när läsningen är avslutad.    

Att skriva öppet och sant om sex har varit en annan svårighet. Men med 
Kristina Sandbergs ord i öronen om att det ska kännas lite obehagligt att lämna ifrån 
sig en text, har jag fortsatt. Jag tänker arbeta vidare med att förbättra texterna. Vid 
seminariet i september i år påpekade Vasilis Papageorgiou att just sexscenerna är lite 
platta. De behöver bli konkretare och mer specifika. 

Det har i vissa noveller varit svårt att få fram konkreta miljöer. Särskilt svårt var 
det i ”Vit mössa”. När jag läser inledningen av den får jag själv tyvärr ingen tydlig 
bild av hur det ser ut i parken. Jag har försökt åtgärda detta genom att besöka parken 
där allt utspelar sig, detta för att finna detaljer att stoppa in i texten. Ett annat 
problem i samma novell (som innehåller ett myller av personer) har varit att göra 
personerna tydliga. Detta är jag fortfarande missnöjd med.  

Sedan jag började med noveller har jag grubblat på vad som är mitt egentliga 
ämne. Nu är jag något klarare över detta. Mina texter handlar om existentiell 
ensamhet och längtan, de handlar om möten som aldrig blir av, om svårigheterna 
med att hitta sin sexuella identitet i en samtid där feminism, jämlikhet å ena sidan 
och ”sexualiseringen av det offentliga rummet”, kroppsfixering och porrindustri 
speglar två motstridiga tendenser. Dessa ämnen känns angelägna, dels eftersom de 
debatteras så livligt, dels eftersom jag tycker att debatten många gånger är 
onyanserad.  

Tidigare tyckte jag att mina texter var alltför intetsägande och ”privata”, men 
efterhand som jag nosade upp varje novells ämne, blev det lättare och fortsätta 
skriva, renodla och spetsa till. Jag känner nu (efter responsen från Tag & Skriv och 
kreativt skrivande) att mina texter har potential att intressera andra.  

En tendens hos mig när jag skriver är att vilja förklara och kommentera, vilja 
lämna scenen för att ge bakgrundsinformation. Men jag har kommit fram till (och fått 
påpekat av andra) att det oftast är bättre att lägga band på denna vilja.  

En novellsamling ska fungera som en helhet. Novellerna måste samspela med 
varandra på rätt sätt. Jag ska prova mig fram tills jag blir nöjd. Tidigare tänkte jag att 
huvudpersonen skulle bli äldre efterhand, men nu har jag släppt den tanken. Jag vill 
skapa en kontrapunkt genom att eventuellt stoppa in ytterligare några noveller i 
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samlingen (med helt annan tematik). Jag vill också göra om vissa av novellerna så att 
huvudpersonen blir kvinna i stället för man. I nuläget är novellerna lite för lika. Jag 
har en känsla av att jag berättar nästan samma historia gång på gång.  

Jag avslutar min analys med några konkreta frågor till mig själv som kan hjälpa 
mig vidare i arbetsprocessen. Jag har inte för avsikt att svara på alla frågor i denna 
uppsats, men då måste besvaras för att novellsamlingen ska kunna bli klar. 

• Vilken är den centrala tematiken (detta är jag relativt klar över)? 
• Vad ska samlingen heta?  
• Ska det vara en och samma huvudperson i alla novellerna? Ska han ha ett 

namn? 
• Vad ska novellerna få för titlar? 
• Ska platserna heta t ex Malmö, Stockholm, eller ska de vara gåtfullare? 
• I vilken ordning ska novellerna komma?  
• Ska alla noveller ha samma språkliga stil, eller kan stilen variera? 

 

2. Samtiden i texterna 
 
Tidigare tänkte jag att mina texter inte förhöll sig till samtiden på ett medvetet, 
genomtänkt sätt. Jag hade ingen känsla av att jag hade något att säga om tidsandan 
eller att jag ville påverka den på något sätt. Men när jag tänkt närmare på saken blir 
jag mer och mer övertygad om att mina texter är förankrade i sin tid och att de vill 
kommentera den. Vasilis Papageorgiou öppnade mina ögon för detta när vi 
diskuterade min novell ”Allt under himmelens fäste I och II”. Han lyfte fram de 
repliker där mamman visar sin oro för att Måns och Jessica ska separera och 
samtidigt delger honom sina tankar om samtidens press på unga kvinnor.  
 

– Ni ska väl inte separera, sa mamma ängsligt och började prata om 
vilken press unga kvinnor i dag hade på sig, det förväntades så mycket 
av dem. De skulle vara vackra för männen, och de skulle vara duktiga på 
jobbet. Det är nog helt annat än på min tid. Hon kom in på ätstörningar 
och allt möjligt. 

Men mamma visste inte vad hon pratade om. Det var lika hård 
press på de unga männen.29  

 

                                                
29 Patric Eghammer, ”Allt under himmelens fäste I och II”. 
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Enligt Papageorgiou var detta en tydlig kommentar till samtiden. Och sedan jag 
insett att han hade rätt, bestämde jag mig för att spetsa till formuleringarna så att 
kommentaren blev ännu tydligare.  

Männen i mina noveller är inga machomän, utan vilsna, mjuka, känsliga, 
sökande. De vill vara sexuella varelser men är rädda för att uppfattas som djur.  
Efter att ha läst en recension av boken Pittstim i Svenska Dagbladet insåg jag att 
faktiskt hela novellen ”Allt under himmelens fäste I och II” (och kanske hela min 
novellsamling där kvinnorna överlag är säkrare i sin sexualitet än männen) kan vara 
en kommentar till samtidens feministdebatt.30  

 Vad Hertzberg avser med ”manlighetens moment 22” är, att om mannen tar 
avstånd från mäns sjuka beteenden, ”degraderas han av kvinnan från man till 
asexuell kompis”. Recensionen avslutas med meningarna: ”Det är inte lätt att växa 
upp som tjej. Frågan är om det [sic!] ett uns lättare att växa upp som kille”.31 Jag 
tycker att min novell delvis handlar om detta, hur komplicerat det kan vara att vara 
man i ett samhälle där mannen å ena sidan ska vara jämställd, mjuk och modern och 
å andra sidan ska bekräfta kvinnan genom att berömma hennes kropp och ge henne 
extrema sexuella upplevelser i mycket influerade av ”det sexualiserade offentliga 
rummet” med kanaler som kvällstidningarnas sexspalter och porrfilmer som idag 
med lätthet kan konsumeras av alla.     
 
Mina noveller är nog inte särskilt nyskapande formmässigt eller språkligt. Jag har 
inte gått in för att experimentera och söka nya oprövade vägar. Jag vill att språket 
ska vara koncist, tydligt, personligt, enkelt, men ser egentligen inget hinder i att 
skriva traditionellt. Några gånger har jag blixtrat till och lyckats skapa lyriska 
formuleringar i stil med ”Hennes vader blänkte nylon”.32 Inte nyskapande kanske, 
men ändå bra och fräscht. Formuleringen, ”blicken”, går tätt inpå karaktären utan att 
kommentera. Mer så vill jag skriva. Kanske gör jag det bäst genom att bara fortsätta 
skriva om mina texter och mer och mer tränga in i mina karaktärers inre, se med 
deras blick.  

 
 

                                                
30 Hertzberg. 
31 ibid. 
32 Patric Eghammer, ”En dubbelsäng för en”. 
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Sammanfattning 
Denna självreflekterande uppsats handlar om min blivande novellsamling.   
Syftet har varit att undersöka texterna avseende form och innehåll och texternas 
placering i en samhällelig kontext. Först presenterar jag samlingen översiktligt. 
Sedan tar jag upp texterna ur stilistisk vinkel. Jag har valt att använda ett deskriptivt 
stilbegrepp. Jag har plockat ut vissa delar av mina texter för att se vilken effekten är 
på läsaren (i detta fall jag själv). Sedan beskriver jag arbetsprocessen. Slutligen 
analyserar jag varför jag skrivit som jag gjort, vad som varit svårt och om jag är nöjd 
med resultatet och hur texterna kan kopplas till samtiden. 

Jag är både nöjd och missnöjd med resultatet. Vissa saker är bra, andra kan 
fortfarande bli mycket bättre. Jag har blivit mer medveten om min tematik och min 
stil under arbetet med uppsatsen.   

Jag kommit fram till att jag behöver ta bort vissa överförklaringar, 
berättarkommentarer. Jag behöver vässa anslagen, renodla vissa slut. På många 
ställen kan texterna ännu bli mer koncisa. Språket kan också bli mindre parataktiskt. 
Jag har tänkt stoppa in några fler noveller i samlingen för att skapa en kontrapunkt, 
gärna med kvinnor i huvudrollen. Jag ska också bestämma ordningen på novellerna 
så att de samspelar på bästa sätt. Vidare måste jag fundera på om titlarna för varje 
novell är de bästa, samt bestämma vad samlingen ska ha för namn. 

Mina texter förhåller sig till samtiden främst genom att de skildrar mäns 
vilsenhet i en tid av nyorientering där gamla könsroller lever parallellt med helt nya.  
 

Abstract  
This essay discusses my proposed collection of short stories. The aim has been to 
examine the texts in terms of form and thematics, and position of the texts in a social 
context. First I present the collection, and then look at the texts from stylistic angle. I 
have chosen to use the concept of descriptive style. I have picked out certain parts of 
my texts in order to see which effect they have on the reader (in this case I). I go on to 
describe the work process. Finally, I analyse why I have written the way I have, if I 
am satisfied with the result, and how the texts can be linked to a contemporary 
context.  

I am both satisfied and unsatisfied with the result. Certain things are good; 
others can still be improved. I have become more aware of thematics and my style 
while working on the essay.  
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I need to delete certain over-explanations and comments from the narrator. I 
need to sharpen the approaches, streamline certain endings. In many parts, the short 
stories can still made more concise. The language can also become less paratactic. I 
should like to insert further short stories in the collection in order to create a 
counterpoint, preferably with female protagonists. I will also decide the order of the 
short stories to achieve the best-combined effect. Furthermore, I must reflect on about 
the title for each short story, and decide what name to give the collection.  

My texts relate to contemporary society and context largely by describing the 
disorientation of men in a time of new alignment, where old gender roles exist in 
parallel with entirely new ones. 
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