
!  

Politisk poesi - poetisk politik 
En undersökning av Hedvig Charlotta Nordenflycht, 
Sonja Åkesson och Athena Farrokhzads sätt att belysa 
politiska frågor i sin poesi 

Freja Wagner 

Vt 2016 
C-uppsats, 15 hp 
Skapande svenska C 30 hp 
Skapande svenska. Litteraturvetenskap. Institutionen för kultur- och medievetenskaper 
Handledare: Elisabeth Hästbacka 



                                                                                                                                                  !                                               2

Politisk poesi - poetisk politik 

En undersökning av Hedvig Charlotta Nordenflycht, Sonja Åkesson och Athena Farrokhzads 
sätt att belysa politiska frågor i sin poesi. 

Political poetry - poetic politics 

An investigation of ways in which to put political issues into poetry through the works of 
Hedvig Charlotta Nordenflycht, Sonja Åkesson and Athena Farrokhzad.  

Abstract 
Denna uppsats har som syfte att hitta verktygen till den perfekta politiska dikten. Verktygen 

letar jag efter i utvalda dikter av Hedvig Charlotta Nordenflycht, Sonja Åkesson och Athena 

Farrokhzad. Med hjälp av dessa gör jag egna poetiska experiment med politiskt innehåll. Jag 

landar till slut i att den personliga smärtan är en kraftfull politisk budbärare. Hur det är 

möjligt att sätta fingret på maktstrukturer genom att berätta sin historia och hur det blir ett 

effektivt sätt att framföra ett nytt politiskt perspektiv på världen, är något som analyseras i 

denna uppsats.  
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Bakgrund 

När jag var i tonåren ville jag lyssna på musik som hade budskap i sina texter. Det var viktigt 

för mig att de hade något att säga mer än hur jobbigt det är när ens partner gör slut. Jag kunde 

ibland välja bort att köpa vissa skivor för att de inte hade något texthäfte. Jag ville kunna läsa 

och känna att den här artisten eller bandet brydde sig om vad som hände i världen och ville 

föra den i en riktning som kändes ljusare och bättre. Mitt intresse för texter med budskap och 

gärna politiska sådana har fortsatt med åren. Särskilt stort är mitt intresse för texter vars 

former inte främst är gjorda för politiska budskap såsom debattartiklar eller tal, utan alla de 

andra. De texter som kan nå längre än de texter som enbart riktar sig till en publik som är 

intresserad av politik, såsom dramatik, låttexter eller poesi.  

Jag har länge beundrat dem som kan skriva vackra eller fyndiga dikter med politiska 

budskap. Att kunna skapa dikter som kan vara ett stöd och en del i en kamp eller utbilda kring 

olika politiska frågor och samtidigt beröra med sina poetiska formuleringar är något jag 

skulle vilja lära mig. Vad bättre sätt att utforska detta än att skriva en C uppsats om det? 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka olika sätt att skriva politisk poesi. Hur ser den 

ultimata politiska dikten ut, den som både kan engagera och beröra? Jag undersöker olika sätt 

att föra fram ett politiskt budskap i diktform. För att finna verktyg för att skriva den perfekta 

politiska dikten analyserar jag några olika poeters alster och använder mig av följande frågor 

i min undersökning av utvalda dikter. 

Frågor 

* På vilka sätt tar de olika poeterna sig an politiska frågor i sin poesi? 

* Vilka lyriska grepp används?  

* Är de politiska budskapen tydliga och självklara eller diskreta, nästan upp till läsaren?  

* Vad har dikterna för tilltal, vem vänder sig texten till? 

Metod och material 
När jag har valt ut poeter vars verk jag vill undersöka så har jag valt tre poeter och från tre 

olika tidsperioder med olika politiska och litterära strömningar som bakgrund. Tre kändes 

som en bra begränsning som ändå kan ge lite olika vinklar till mina frågeställningar. Det 

kändes också självklart att ta tre poeter som inte kunnat träffas, som inte levt under samma 
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tider. Urvalet blir intressant med anledning av hur politiska frågor och poetiska former skiftat 

med tiden. Poeternas olika förutsättningar och sätt att bemöta sin samtid utgör spännande 

konstraster och blir ett verksamt sätt att få syn på poeternas individuella verktyg. Jag har valt 

Hedvig Charlotta Nordenflycht som skrev poesi på 1700-talet under upplysningstiden, Sonja 

Åkesson som var aktiv under 60- och 70-talet då den politiska poesin blomstrade , samt 1

Athena Farrokhzad som är en nutida poet som debuterade med sin diktsvit Vitsvit 2013. 

Så vad är då politisk dikt? Göran Greider svarar på den frågan i sin antologi med samlade 

politiska dikter såhär: ”Den dikt som i någon mening känns politisk för en läsare.”  Dessa 2

ord har jag utgått från när jag letat reda på texter att analysera närmare. Om jag kan 

argumentera för att dikten är politisk så är den det.

Dikter av Sonja Åkesson jag har undersökt är ”Självbiografi” och ”Äktenskapsfrågan”, av 

Hedvig Charlotta Nordenflycht har jag valt ut ”Fruentimmers Plikt att uppöva deras Vett” och 

”Fruentimrets försvar”. När det gäller Athena Farrokhzad har jag valt ut passager ur hennes 

diktsvit Vitsvit.   

Utifrån det jag har funnit har jag skrivit egna politiska dikter på temat landsflykt eftersom det 

är den absolut mest brännande frågan i dagens politik, enligt mig. Mitt mål är att med hjälp 

av mina analyser och mina egna försök hitta viktiga ingredienser och verktyg som kan 

användas för att skriva politisk dikt som når fram, berör och engagerar. 

Hedvig Charlotta Nordenflycht 
Hedvig Charlotta Nordenflycht är en mycket speciell person i vår svenska litteraturhistoria. 

Född 1718 var hon en av de första i vår kulturkrets som försörjde sig som författare . Hon har 3

också kallats ”den första moderna människan i den svenska dikten” . Hon gjorde nämligen 4

något som var nytt för den svenska diktningen på den tiden, hon vävde in sina egna 

erfarenheter och sitt eget liv i sina dikter . Idag tar vi detta sätt att dikta för givet, men på den 5

 Göran Greider, ”Den politiska poesin”, Bakom Tv’n ändrades ljuset - 56 politiska dikter valda och 1

kommenterade av Göran Greider (Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2005), s. 5
 Ibid, s. 62

 Birgitta Holm & Ruth Nilsson, ”En siäl som fint och starkt och ömt och häftigt känner - om Hedvig Charlotta 3

Nordenflycht”, ur Nordisk kvinnolitteraturhistoria I, red. Elisabeth Møller Jensen (Förlags AB Wiken, Höganäs, 
1993) 
 Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl, Litteraturens historia i Sverige (Studentlitteratur, Lund 2013) s. 1164

 Holm & Nilsson, ”En siäl som fint och starkt och ömt och häftigt känner - om Hedvig Charlotta Nordenflycht”5
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tiden hörde det inte till det vanliga. Det stora på hennes tid var tillfällesdiktning, att skriva 

dikter till bröllop, begravningar, stora fester och dop bland annat. Detta ägnade hon sig också 

åt i viss mån, men kanske mest för försörjningens skull.  Redan som tjugosjuåring hade hon 6

nått en sådan position att hon blev ombedd att skriva sin självbiografi för ett samlingsverk om 

lärda svenska kvinnor.  Tack vare detta finns att läsa hur hon själv beskriver sitt liv och sin 7

uppväxt till och med tjugosju års ålder. Hon berättar bland annat att hon som barn alltid var 

beredd med en bok under förklädet medan hon satt vid sin knyppeldyna. Den kunde hon ta 

fram när ingen såg, och ägna sig åt det hon verkligen ville, läsa, studera och bilda sig. Hennes 

föräldrar tyckte inte det passade sig att hon bara ägnade sig åt bildning, de ville att hon skulle 

behärska de traditionella kvinnosysslorna. Men dessa var hon inte särskilt intresserad av.   8

När det handlar om politisk dikt finns det två dikter som är särskilt intressanta. Den ena är 

”Fruentimmers Plikt att uppöva deras Vett”. Där adresserar hon kvinnor och uppmanar dem 

att bilda sig. I den andra dikten ”Fruentimrets försvar” angriper hon Rousseaus kvinnosyn 

med en lång dikt.  

Sonja Åkesson 

Sonja Åkesson föddes på Gotland 1926 och växte upp vid järnvägen i Buttle där hennes 

pappa jobbade som stationsmästare.  Hon blev kvar på Gotland tills hon var 25 år då hon 9

lämnade man och barn på Gotland för Stockholm. Hon jobbade lite här och lite där, bland 

annat som servitris och butiksbiträde.  Hon hamnade på en kvällskurs i modern lyrik och där 10

började allt. Hon kände att hon hittat nyckeln. Nyckeln till ett gemensamt rum.  Mellan 11

1957-1977 gav hon ut 21 böcker under eget namn, tre diktsamlingar med maken Jarl 

Hammarberg-Åkesson och en bok med brev mellan vännen Bengt Martin och henne själv.  I 12

sina dikter pratar hon om att laga mat och svabba golv, men samtidigt om drömmarna, 

kärleken och döden . Hon ville göra något nytt med poesin, göra den mer lättillgänglig. Hon 13

ville bort från ansträngdhet och akademisk kyla och önskade större intimitet med motiven i 

 Olsson, Algulin m.fl, s. 1176

 Torkel Stålmarck, Hedvig Charlotta Nordenflycht - Ett porträtt (Norstedts Förlag AB, Stockholm 1997), s. 13 7

 Holm & Nilsson8

 Amelie Björck, Sonja Åkesson (Natur & Kultur, Stockholm, 2008) s. 13 9

 Greider, s. 10210

 Björck, s. 1811

 Sonja Åkesson, Samlade dikter (Norstedt & Söner AB, Stockholm 1999) s. 512

 Åkesson, Samlade dikter13
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dikten . Hennes texter har också nått in i många hem genom fyra sångtexter som hon skrev 14

till skivan Sånger om kvinnor (1971).  Hennes texter har ofta ett jagperspektiv som många 15

har tolkat som att hon faktiskt skrev om sitt eget liv. Detta behöver ju inte vara sanningen 

men säkert har hon tagit stor inspiration från sina egna levda dagar. Det viktiga är att det 

känns som att läsa om en hemmafrus dagliga tristess och göromål. Hennes texter kan tolkas 

som feministiska genom att de beskriver erfarenheter av att vara kvinna. Kraven, våldet och 

förväntningarna. Dikter jag ska undersöka är ”Självbiografi” och ”Äktenskapsfrågan”, båda 

ur Husfrid  från 1963. 

Athena Farrokhzad 
Athena Farrokhzad föddes i Teheran 1983 och växte upp i Hammarkullen i Göteborg.  Hon 16

är poet, litteraturkritiker, översättare och dramatiker.  För de flesta är nog Farrokhzad mest 17

känd för sitt sommarprat 2014 som väckte stor uppmärksamhet med sitt politiskt starka 

innehåll.  I sitt program pratade Farrokhzad om att vara rädd för nynazister i Göteborg på 18

90-talet, om klassfrågor och politiskt våld ur ett tydligt vänsterperspektiv. Hon tog upp 

överfallen på 8 mars demonstrationen i Malmö 2014 där hennes vänner blev skadade.  19

Moderaten Gunnar Axén blev så arg och upprörd av hennes program att han slängde ut sin 

TV för att kunna sluta betala sin public service avgift.  Programmet blev också anmält till 20

granskningsnämnden över 117 gånger, men friades.  Dock stoppades hon från att vara med i 21

SVTs ”Sommarpratarna” eftersom hennes program ansetts ha varit för politiskt.  När var 22

senast en poet så pass politiskt provocerande?  

I sitt sommarprogram väver hon in citat från olika poeter. Hela hennes program känns som en 

politisk poesihörna.  Det är något med hennes blandning av poesi och kamp som gör hennes 23

sommarprogram så kraftfullt. Hennes debut Vitsvit kom ut 2013 och fick många fina 

 Björck, s. 3114

 Björck, s. 23915

 Isabelle Ståhl, ”Starka reaktioner på Farrokhzad”, SvD, 22.7.2014, http://www.svd.se/starka-reaktioner-pa-16

farrokhzad (hämtad 20.5.2016)
 Leonidas Aretakis, ”Det behövs trojanska hästar i etablissemanget”, DN 16.4.2016 http://www.dn.se/det-17

behovs-trojanska-hastar-i-etablissemanget/ (hämtad 17.4.2016)
 Jennifer Paterson, ”Farrokhzads sommarprat kritiseras och hyllas”, SVT, 25.7.2014 uppdaterad 11.8.2014 18

http://www.svt.se/kultur/farrokhzads-sommarprat-kritiseras-och-hyllas (hämtad 17.4.2016)
Athena Farrokhzad, Producent: Bl.a Elin Claeson, Daniel af Klintberg , ”Sommar i P1”, P1 21.7.2014 13.0019

 Ibid20

 Peter Fröberg Idling, ”Ge mig socker och samhällsanalys”, Vi Läser 2016:221

 Kultur TT, ”Granskningsnämnden friar Farrokhzad”, SvD 2.2.2015 http://www.svd.se/granskningsnamnden-22

friar-farrokhzad (hämtad 17.4.2016)
 Farrokhzad,”Sommar i P1”23

http://www.dn.se/det-behovs-trojanska-hastar-i-etablissemanget/
http://www.svd.se/starka-reaktioner-pa-farrokhzad
http://www.svt.se/kultur/farrokhzads-sommarprat-kritiseras-och-hyllas
http://www.svd.se/granskningsnamnden-friar-farrokhzad
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recensioner. Den har dramatiserats för Radioteatern och satts upp på Unga Klara.  Innan 24

Vitsvit har hon deltagit i två kollektiva diktsamlingar.   25

Jag har analyserat diktsviten Vitsvit och fokuserat på delar av texten jag tycker är extra 

intressanta för min undersöknings frågeställningar. 

Introduktion till analyser och experiment 

Här följer mina analyser av utvalda texter och mina egna experiment med kommentarer.  

När jag har gjort mina analyser har jag haft med poetens samtid och dess villkor i 

bakhuvudet. Nordenflycht hade på sin tid helt andra förutsättningar än vad till exempel 

Farrokhzad har idag. Detta perspektiv måste finnas med som bakgrund när jag läser dikterna 

politiskt. Jag har tittat på vem dikten vänder sig till, vem den är tillgänglig för. Vilka 

referensramar används? Analyserna har berört vad som väcker engagemang i mig. Läsningar 

av vad andra forskare och författare skrivit om dessa poeters verk har hjälpt mig i mina 

analyser och ibland relaterar jag till dessa i sammanhang där jag finner det relevant. Jag har 

undersökt på vilket sätt politiska frågor belyses i poeternas verk och hur maktstrukturer 

synliggörs. Även om det inte är mitt huvudfokus tar jag också upp lyriska aspekter, som till 

exempel versmått och olika sätt att skapa en form av språket med hjälp av alliterationer och 

anaforer.  

 Fröberg Idling24

 Fröberg Idling25
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Hedvig Charlotta Nordenflycht och feminismen 

Fruentimmers Plikt att uppöva deras Vett 

I denna dikt ligger ingenting under ytan. Allt som den har på hjärtat säger den rakt ut. Den är 

nästintill identisk med ett debattinlägg men det som skiljer den från ett sådant och gör det till 

en dikt är rimmen och formen som dikten har. I dikten talar Nordenflycht till männen och 

säger att de är fåfänga och avundsjuka som inte låter kvinnor bilda sig.  Hon skriver att 26

lagen som säger att kvinnor inte får studera på universitet är dum och blind och nämner direkt 

var hon tänker att dessa idéer kommit ifrån: 

Att du först har fått din fart 
    Ur en svag och manlig hjärna, 

    Som sitt välde velat värna, 
Är väl, utan tvivel, klart;  27

Hon kallar alltså män både svaga och maktlystna i denna korta strof. På Nordenflychts tid 

fick inte kvinnor studera vid universitet, vilket gör denna text starkt politisk vid den här tiden 

i historien.  Kvinnor fick inte tillträde till Uppsala Universitet förrän 1870 , alltså mer än 28 29

100 år senare än denna dikt skrevs.  

Hon fortsätter tala till män som grupp och undrar hur de kan ”Bliva kär i dumhets svärta, Och 

hop med ett fjålligt hjärta, Vinna nöjsamhetens väl. ” Hon fortsätter retoriskt övertala läsaren 30

att det skulle gagna båda könen om kvinnor fick tillgång till bildning.  

Har hon en uppbrukad själ, 

  Lär hon sig snart Hushålls slöjder : 
  Är hon rätt till vishet böjder, 
Vet hon ock att styrat väl.  31

 Hedvig Charlotta Nordenflycht, Skrifter (Svenska Akademien med bokförlaget Atlantis, Stockholm, 1996), s. 26

123
 Nordenflycht, s. 12327

 Nationalencyklopedin, Uppsala universitet, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/28

lång/uppsala-universitet (hämtad 20.5.2016)      
 Ibid29

 Nordenflycht, s. 12530

 Nordenflycht, s. 12631

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/uppsala-universitet
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Hon försöker alltså övertyga männen att en bildad hustru skulle kunna sköta en hustrus 

sysslor ännu bättre. Trots att titeln på dikten ger en bild av att hon talar till kvinnor är det 

faktiskt till största delen männen hon tilltalar och försöker övertyga. 

I slutet av dikten börjar hon tala till kvinnor. Här tilltalar hon ”Alla ädla Läsarinnor” och 

uppmanar dem att de inte ska glömma bort att de är kvinnor och ”förkasta Könets Lag”.  32

Med detta verkar Nordenflycht mena att kvinnor helt enkelt ska fortsätta med sin traditionella 

sysslor och vara en god hustru, men samtidigt bilda sig. Eftersom Nordenflycht själv inte 

uppskattade så kallade kvinnosysslor kanske detta mer är ett retoriskt grepp för inte verka 

alltför radikal. Men i övrigt uppmuntrar hon alla läsarinnor att ta vara på sina liv och söka 

kunskap och sanning. 

               Kunskap är den söta spis, 

  Som förnuftet måste nära : 
  Sanning är den makten kära, 
Som gör Själen klar och vis.  33

Det som gör denna dikt politisk är dels att hon uppmanar kvinnor att gå utanför sin kvinnoroll 

genom att studera och bilda sig, men jag ser också att det finns en kritik som riktar sig högre 

upp. Exempelvis mot unversitet och akademins ovilja att ta emot kvinnor under hennes 

livstid.  

Fruentimrets försvar 

Nordenflycht var väldigt förtjust i den stora upplysningsfilosofen J.J Rousseaus skrifter. Men 

när han i en text anklagar kvinnokönet för att inte förstå konst över huvud taget och för att 

sakna begåvning och ett djupare känsloliv  blir Nordenflycht upprörd. Rousseau skriver 34

bland annat att: 

De kan lyckas i småsaker som bara kräver ringa mått av begåvning, av smak, av behag, stundom till och 

med av filosofi och tankemöda. (…) Men denna himmelska låga som uppeldar och värmer själen, detta 
snille som förtär och uppslukar, denna brinnande vältalighet, denna sublima hänförelse som leder ända 
till hjärtats djup kommer alltid att saknas i kvinnors skrifter.  35

 Nordenflycht, s. 12632

 Nordenflycht, s. 12433

 Stålmarck, s. 17634

 Stålmarck, s. 176, 17735
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Hon skriver i ett brev till sin vän Arckenholtz att: ”Jag är mycket förargad på Rousseau och 

jag ska en dag ta upp striden med honom, åtminstone på vårt språk. Jag har vapen i hand, den 

naturliga rättvisan, erfarenheten och alla sanna filosofer på min sida.”  1761 publicerades 36

hennes uppgörelse med Rousseau i ett separattryck.  37

”Fruentimrets försvar” är uppdelad i två delar, ett företal på prosa och en rimmad dikt på hela 

648 versrader i versmåttet alexandriner.  I en krönika i nättidningen Ergo kallar Elinor 38

Ahlborn dikten för ”världshistoriens fetaste diss.”  Och det är ingen dum beskrivning på 39

detta verk. Nordenflycht bemöter Rousseus påståenden om kvinnosläktet med historiska 

exempel på kvinnor som är allt det Rousseau säger att kvinnor inte kan vara.  I dikten tar 

Nordenflycht upp många exempel på betydande kvinnor genom historien, kungligheter, 

författare med flera.  För varje referens till person eller händelse har hon en förklarande not, 40

allt för att läsaren inte ska missa vad eller vem hon syftar på. Detta gör texten både till en 

retoriskt väl underbyggd text som argumenterar väl för sin sak, samtidigt som den är en 

lektion i kvinnohistoria.  

Perikles, Sokrate, gå hos Aspasie i lära 
De skryta själv därav och kalla det en ära.  41

Här tar Nordenflycht upp ett exempel på en intellektuell och lärd kvinna i Athen som hade 

avsevärt inflytande på bland andra filosofen Platon.  42

Nordenflychts språk är förutom fakta också rikt på metaforer och bilder. Hon talar gärna i 

antitetiska konstruktioner; ljus ställs mot mörker, okunnighet mot kunskap och styrka mot 

svaghet.  En bild som Ann Öhberg uppehåller sig vid i sin läsning av ”Fruentimrets försvar” 43

är örnen.  

 Stålmarck, s. 17636

 Ann Öhrberg, ”Man snärjer örnens fot”, ur Bedrägliga Begrepp - kön och genus i humanistisk forskning red 37

Åsa Karlsson (Historiska instutitionen, Uppsala 2000) 
 Öhrberg, ”Man snärjer örnens fot”38

 Elinor Ahlborn, ”Världshistoriens fetaste diss”, Ergo, 7.3.2014, http://www.ergo.nu/kr%C3%B6nika/39

20140307-v%C3%A4rldshistoriens-fetaste-diss (hämtad 20.5.2016)
 Öhrberg, ”Man snärjer örnens fot”40

 Nordenflycht, s. 26441

 Nationalencyklopedin, Aspasia, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aspasia 42

(hämtad 20.5.2016)
 Öhrberg, ”Man snärjer örnens fot”43

http://www.ergo.nu/kr%C3%B6nika/20140307-v%C3%A4rldshistoriens-fetaste-diss
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aspasia
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Man snärjer örnens fot, dess vingar sönderslår, 
Förviter honom se’n att han ej Solen når.  44

Bilden av örnen som flyger mot solen var vanlig i upplysningskretsar och stod för intellekt 

och skaparkraft. Nordenflycht säger alltså med bilden att kvinnan hindras från att nå solen, 

dvs kunskap och vishet, och beskylls sedan för att vara dum. Så vad är då Nordenflychts svar 

på varför det är så? Här har hon ett häpnadsväckande modernt argument. Hon pratar om 

uppfostringssätten som en del av problemet. ”Naturen får då skuld, och blod och hjärta del / I 

det , som blott har grund i fostrings-sättets fel. ”  45

Så vilka verktyg kan jag ta med mig från Nordenflycht? Hur angriper hon politiken? Vi kan 

konstatera att hon har en uttalad agenda i de dikter jag analyserat. Allt sägs tydligt och klart i 

båda verken jag har undersökt. Nordenflycht vill övertyga, både med vad hon säger och hur 

hon säger det. Både vad hon säger i texten och själva texten är argumentet. Med textens 

komplicerade form med bestämda versmått och flertalet historiska referenser, särskilt i 

”Fruentimrets försvar”, vill hon visa på att hon är ett exempel på en lärd kvinna med just den 

himmelska flamma som Rousseau påstått att kvinnor inte kan ha.  När vi undersöker till vem 46

Nordenflycht vänder sig till är det mycket klart att det är till de högre lärda klasserna hon 

talar. Det är på deras språk och med deras figurer och symbolspråk hon talar. Det är de med 

makt och en högre ställning hon främst vill övertyga.   

 Nordenflycht, s. 25944

 Nordenflycht, s. 25945

 Öhrberg, ”Man snärjer örnens fot”46
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Experiment á la Nordenflycht 
Vi bränner upp deras hem igen 

De som kommit hit för bättre tider 

De som flytt från krigens män 

Vi tycker det är för oss det svider 

Hur blir det för oss med latte och semester? 

Kommer vi få och ha råd? 

Nu när vi tar emot så många gäster? 

Vi sätter upp vakter och taggtråd 

Men hur kan det vara ett brott 

Att vilja överleva? 

När du genom Europa gått 

Hur kan våra perspektiv vara så skeva?  

Ner med taggtråden 

Avväpna vakten 

Avskaffa gränsområden 

Avsätt ordningsmakten 

Det finns inte vi och dem 

Det finns bara vi 

Det finns bara ett hem 

Låt oss alla leva i harmoni  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Kommentar 

Detta var det svåraste av alla experiment. Att skriva på rim är inget jag är van vid och trots 

rimlexikon var det väldigt svårt att få till det så som jag ville. Jag valde att endast ta med mig 

rimflätningen från ”Fruentimmers Plikt att uppöva deras Vett” och bortse från antal stavelser 

och betoningar. De verktyg jag använt mig av från min analys av Nordenflycht är alltså 

rimmen och hennes sätt att argumentera. Jag har försökt efterlikna hennes stil så gott det går 

men det var inte lätt! Varför var det så svårt? Jag tror att det var svårt för att Nordenflycht 

levde med helt andra litterära normer än vad jag har kring mig på 2000-talet. Hon var van att 

skriva på bunden vers och använda ett symbolspråk som var flitigt använt på inom 

tillfällesdiktningen.  

När jag läser min text kan jag inte riktigt ta den på allvar. Den känns som ett skämt eller som 

en ironi. Har vårt postmoderna förakt för form gjort att vi använder bunden vers och rim 

främst till texter som är menade som skämt? Men både dagens låttexter och framförallt 

raptexter är ju fulla av rim och ses ju inte automatiskt som skämt. Kan det vara den tydligt 

uttalade agendan som gör den så övertydlig att den blir svår att ta på allvar?  

Frågor jag ställs inför efter detta experiment är bland annat om det går att skriva en text på 

bunden vers som tas på allvar för dess innehåll idag. För att få en sådan text att fungera 

någorlunda idag tror jag att den behöver mer känsla och mindre argumentation. Jag tror inte 

denna dikt har kraft att övertyga någon så som den ser ut nu. Men kanske med att beat som 

bakgrund.  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Sonja Åkesson och vardagen 

Självbiografi (replik till Ferlinghetti) 

Som titeln på dikten avslöjar så är den inspirerad av en annan dikt, nämligen ”Självbiografi” 

av Lawrence Ferlinghetti. Jag kommer göra jämförelser mellan dessa dikter eftersom det 

finns ett samtal mellan dem som är intressant att titta närmare på och gör det ännu tydligare 

vad Åkesson gör i sina dikter, vad som är de tydligaste kännetecknen för hennes texter.  

Åkessons ”Självbiografi” börjar med raderna ”Jag lever ett lugnt liv.”  Det finns en rytm i 47

den strofen, precis som i vardagslivet. Det är en inbjudan till vardagens rytm. Det finns ett 

upprepande av L, en allitteration  som också skapar en rytm. Upprepning. Som vardagen. 48

Hon ger en bild av en person som aldrig riktigt känner gemenskap, men som längtar efter 

den. Det finns en känsla av otillräcklighet genom hela texten. Personen i texten kan inte ens 

lida tillräckligt när hon på en biograf sitter och tittar på ”tigande barn i utsvultna hopar”.  49

Jag har sett dem. 
Jag är mor. 
Jag var där. 
Men jag led 

inte tillräckligt.  50

Hon känner sig berövad sin röst. Hon har inget att säga, inget av värde. Men hon säger det 

ändå. Personen i texten vill sträcka sig vidare, vill komma utanför sin bubbla. Men hon slängs 

tillbaka in i vardagen som om hon skulle varit fäst till hemmet med ett gummiband. Diktjaget 

berättar vad hon sett genom livet. Hon har sett trasiga flyktingar komma med båt, på den 

tiden, från de baltiska länderna.  Hon har sett kvinnor som är utsatta, pga kön och klass. ”Jag 51

har sett en samvetsöm våldta ett mejeribiträde. Jag har sett en kokerska tappas på sitt blod 

över en slaskhink.”  52

 Sonja Åkesson, Husfrid (Rabén & Sjögren, Stockholm, 1963) s. 5347

 Lars Ellerström, Lyrikanalys - en introduktion (Studentlitteratur, Lund, 2011) s. 5348

 Åkesson, Husfrid, s. 6149

 Ibid s. 6250

 Ibid s. 5451

 Ibid s. 5852
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Så nu till mitt huvudämne, vad gör denna text politisk? Det är inga tydliga politiska 

uttalanden i texten. Det politiska ligger i blicken. Hon berättar om erfarenheter som 

osynliggjorts och fortfarande osynliggörs, nämligen kvinnors erfarenheter. ”Kvinnans tigande 

har betraktats som det naturliga tillståndet vilket gör att varje knyst, varje uttryck för lust, 

begär, intellekt uppfattas som opassande högljuddhet” skriver Amelie Björck i sin bok om 

Sonja Åkesson.  ”Det personliga är politiskt”, var ett populärt uttryck i 70-talets 53

kvinnorörelse. När den som inte ansetts ha något av vikt att berätta gör det ändå blir det fullt 

av kraft. Maktförhållanden synliggörs och den förut allenarådande sanningen blir ifrågasatt. 

Det blir extra tydligt när vi tittar på Ferlinghettis ”Självbiografi”. När han skriver  ”Unga män 

skall vara upptäckare.” , skriver Åkesson ”Kvinnor skall inte utforska något.” Det blir 54

väldigt tydligt, mäns frihet i jämförelse med kvinnors frihet. Medan Ferlinghetti skriver : 

Jag har drömt 

att mina tänder föll ut 
men tungan levde 
för att berätta slutet.  55

Skriver Åkesson: 

Jag har känt  

hur jag kräktes upp min strupe 
och hur också min tunga gled ur 
en obrukbar skinntrasa. 

Ferlinghettis diktjag litar på sina ord och på sig själv som poet och berättare. Åkesson 

däremot vittnar om en känsla av ordlöshet. Ferlinghetti uttrycker sin makt över orden, 

Åkesson uttrycker maktlöshet inför dem. Hon gör det ännu en gång tydligt hur det kan 

kännas att leva som kvinna i ett patriarkat. Som kvinna är dina berättelser och ord inte lika 

mycket värda som mäns.  

Åkessons berättarteknik och tilltal är väl värda att ta upp. Hon använder ett inkluderande 

språk i sina dikter, ett språk som används till vardags och som även beskriver en vardag som 

kunde kännas igen av många. Det är ett direkt språk utan vackra omskrivningar. 

 Björck, s. 7053

 Lawrence Ferlinghetti tolkad av Thomas Kjellgren, Själens cirkus (Bo Cavefors Bokförlag,  1976), s. 6754

 Ferlinghetti s. 7155
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Tillgänglighet ser jag i högsta grad som en politisk fråga. Att göra poesin tillgänglig för fler 

än för de vana poesipubliken, de redan invigda. 

Äktenskapsfrågan  
Detta är nog den dikt av Sonja Åkesson som de flesta känner igen. Åkesson använder ett 

anaforiskt  grepp genom att upprepa strofen ”Vara vit mans slav” genom hela dikten. Både 56

”vit man” och ”slav” för genast tankarna till ett kolonialt sammanhang. Åkesson skriver på 

ett språk med ofullständig grammatik, som om det är någon som inte riktigt kan språket som 

talar. Med de koloniala maktförhållandena, som instrument beskriver hon ett patriarkalt 

maktförhållande mellan man och hustru.  

Åkesson beskriver några scener ur en patriarkal familj där mannen har makten. Hon beskriver 

det underliggande våldet. ”Vit Man supa full slå sönder Saker?”  Hon beskriver det 57

ekonomiska beroendet. ”Vit man taga hand. Bekosta alla barnen. Aldrig bliva fri Stora 

Skuld.”  58

I den här dikten ser jag både gravallvar och en slags sarkastisk humor. Med de koloniala 

maktförhållandena som hjälp att beskriva ett patriarkalt förhållande blir situationen så 

övertydlig, så absurd. Det är som om ett litet leende ligger och lurar i mungipan på den här 

dikten, för att plötsligt försvinna igen.  

I den första delen av dikten tar Åkesson ännu en gång upp maktskillnaden och ojämlikheten 

mellan kvinnor och män. I första delen av dikten är blicken kvinnans, hennes upplevelse av 

att vara hustru åt en man som har mer status och mer ekonomisk makt än vad hon har. Hur 

hon trots att hon inte verkar trivas särskilt bra, av ekonomiska skäl, det är åtminstone min 

tolkning, tigger och ber om att han inte ska lämna henne.  59

Sen kommer den andra delen av dikten och något nytt händer, då får mannen tala. Han trivs 

inte heller och drömmer sig bort till palmer. Han drömmer om att bli uppassad, ännu en 

kolonial bild. Han känner sig fast i sin roll att försörja. ”(…) och staten som ska ha sitt. Och 

 Ellerström, s. 3456

 Åkesson, Husfrid, s. 4557

 Ibid, s. 4458

 Ibid s. 4559
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tanten som ska ha sitt - hon som väl tog en för att bli försörjd.”  Åkesson beskriver en man 60

som känner sig reducerad till att dra sitt strå till stacken.  

Lägger vi ihop dessa två delar får vi en bild av en äktenskapsform som inte gagnar någon. 

Ingen trivs. Kritiken mot patriarkatet handlar inte endast om hur kvinnor blir fångna i 

hemmet utan om hur båda blir fångade i sina roller på olika sätt. Men fortfarande är det 

kvinnan som är utsatt. Det är hon som är rädd för våldet. Det är hon som hukar. Det är hon 

som förlorar mest om hon lämnar äktenskapet. Då denna diktsamling gavs ut var det 

fortfarande vanligast att männen jobbade och kvinnorna var hemma med barnen. Det var så 

sent som 1975 vi fick lagstadgad rätt till allmän förskola för alla barn från 6 års ålder.  Det 61

var inte förrän 1965 vi fick en lag som förbjöd våldtäkt inom äktenskapet.  En hel del har 62

hänt sedan ”Äktenskapsfrågan” skrevs, men fortfarande gör kvinnorna den största andelen av 

det obetalda hushållsarbetet och tjänar endast 86% av männens lön.   63

Typiskt för dessa två dikter är Åkessons beskrivande av tillstånd. Det finns en smärta som 

ligger under ytan i dessa dikter. Hon säger inte; det gör ont, hon beskriver istället situationen; 

jag tappade hammaren på tån. Hon beskriver smärtan i att vara underordnad som kvinna i 

sina beskrivningar av situationen som hemmafru i ”Äktenskapsfrågan” och ”Självbiografi”. 

Hon använder sig gärna av satir för att belysa en fråga som hon gör i ”Äktenskapsfrågan” och 

sitt användande av det koloniala sammanhanget som bild. I ”Självbiografi” är det som 

starkast i samtalet mellan Ferlinghettis dikt ”Självbiografi” och hennes egen replik till denne 

som hennes känsla av instängdhet och uppgivenhet framkommer.  

 Åkesson, Husfrid, s. 4760

 Nationalencyklopedin, barnstugeutredningen, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/61

lång/barnstugeutredningen (hämtad 20.5.2016)       
 SCB, På tal om kvinnor och män 2014, s. 8 http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/62

LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf (hämtad 20.5.2016)
 Ibid, s.7663

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/barnstugeutredningen
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf
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Experiment á la Åkesson 

Papper 

Jag har också gått i korridorer. 

Gått och gått. 

Jag har följt spåren av brödsmulor, 

hört kråkorna kraxa. 

Jag har också gått i korridorer. 

Men jag kunde läsa skyltarna. 

Jag kunde säga tack tack. 

Jag kunde säga hej hej. 

Jag har också gått i korridorer. 

Jag har också bönat och bett 

 och tuggat mina brödsmulor 

som vore det det sista jag hade. 

Jag har också gått i korridorer 

men jag har aldrig behövt vara rädd 

för att bli satt på ett specialchartrat flygplan 

med hjälp av hårda nypor och stängda ansikten. 

Jag har också gått i korridorer 

men jag har aldrig behövt be 

om att få stanna 

i det här landet.  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Kommentar 

I det här experimentet har min intention varit att ta fasta på Åkessons vardagsspråk. Texten 

ska vara lätt att förstå och bilden jag målar med orden ska vara lätt att se. Det är bilden som 

framkommer av texten som får vara metaforen och inte själva orden eftersom det är så jag 

ofta uppfattar Åkessons texter. Jag har använt mig av ett jagperspektiv så som Åkesson gör. 

Precis som i Åkessons dikter är inte politiken uttalad utan ligger lite under ytan. Det är en 

beskrivning av en situation. Frågan har ställts men svaret är inte utskrivet. Smärtan ligger 

under ytan. Åkesson blandar ofta klarspråk med metaforiska bilder och det har jag också 

försökt mig på med att ha med brödsmulor och kråkor i texten. Precis som i 

”Äktenskapsfrågan” är titeln viktig för tolkningen av dikten. I ”Äktenskapsfrågan” är titeln 

nödvändig för att förstå i vilken kontext texten ska förstås. Den handlar inte om en kolonial 

situation som det skulle kunna gå att utläsa utan titeln. Med titeln ”Äktenskapsfrågan” får vi 

en tolkningsriktning. Det har jag också försökt göra med min titel ”Papper”. Det är meningen 

att det ska vara en replik till benämningen ”papperslös” på någon som inte har asyl eller 

uppehållstillsånd i Sverige och riskerar att utvisas.  Jaget i texten har papper och funderar på 

hur lyckligt lottad hen är för att hen har papper. Trots att hen också måste be om hjälp i 

korridorer. Korridoren har jag använt som en bild för myndigheter så som socialtjänsten, 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen.  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Athena Farrokhzad, vitheten och klasskampen 
Vitsvit berättar en familjehistoria. En historia om då och nu. En historia om hur nuet hela 

tiden bär på ett då, hur nuet hela tiden måste förhålla sig till ett då. Hur nuet och dået får en 

elektrisk laddning och ett evigt upprepande när människor måste lämna sitt land och finna ett 

hem i ett annat. Nuet är i Sverige, dået är revolutionen i ett land där ”myntan växer längs 

bäckarna”.  Diktens jag berättar vad dennes mor, far, bror, morbror och mormor säger till 64

diktjaget. I små meningar uppdagas en hel historia. De olika rösterna har olika perspektiv och 

bär på olika erfarenheter. Det är inte konstigt att den dramatiserats två gånger då den är 

uppbyggd som replikskiften som hakar i varandra och säger emot varandra. Samlingen av 

familjens repliker blir en bild av olika aspekter av landsflykt och förhållningssättet till det 

nya landet, det som ska bli ett nytt hem. Hur svårt det är att varje dag förfrämligas, göras till 

främling i andras ögon.  

Min bror sa: Någon gång vill jag dö i ett land 

där människor kan uttala mitt namn  65

 Ett nytt språk måste erövras. En ny kulturell kontext måste förstås. För att få bli en del av det 

nya landet Sverige måste en ”svenskhet” erövras. Hur detta är möjligt och omöjligt är en av 

de teman denna diktsvit berör. Diktjaget berättar hur modern försöker anamma svenskheten, 

”vitheten”.  

Min mor fyllde genast huset med prydnadstomtar 

Vägde plastgranens för- och nackdelar mot varandra 
som om problemet vore hennes 

På dagarna skiljde hon mellan långa och korta vokaler 
som om ljuden som kom ur hennes mun 
kunde tvätta olivoljan ur huden  66

 Olika tankar om var hemmet verkligen finns uppdagas genom sviten. Brodern och fadern 

upprepar att de aldrig kommer tillbaka till hustaken när det svalnar . Men mormodern har ett 67

 Athena Farrokhzad, Vitsvit (Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2013), s. 4664

 Ibid, s. 1965

 Ibid, s. 766

 Ibid, s. 3167
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annat hopp och säger: ”Det finns en tid för allt under himlen / tid att återvända till hustaken 

när det svalnar”   68

Minnet av våldet får faderns röst bära. I korta tunga textpartier känner jag tyngden av våldet 

han erfarit. ”Min far sa: Det fanns de som avrättades i gryningen innan sömnen skingrats ” 69

Han beskriver hur våldet inte lämnar honom. Det finns kvar och upprepar sig inuti honom. 

Som trauman gör. Upprepar och upprepar sig även om tiden och platsen är en annan. 

Min far sa: Det finns ett krig som utspelar sig i innanmätet  70

(…) 

Min far sa: Vi är fortfarande där, fast tiden separerat oss från platsen  71

Men också revolutionens röst, drömmen om det klasslösa samhället är det faderns röst som 

får stå för.  

Min far sa: Jag skrev om bröd och rättvisa 
och så länge den utsvultne kunde läsa  

gjorde mig typsnittet desamma  72

Farrokhzads fraser är destillerade. Bara de nödvändigaste orden finns kvar, allt annat har 

silats bort. Varenda strof är en värld. Inte ett onödigt skiljetecken får finnas. Jag hittar inte en 

enda punkt i hela boken. De enda skiljetecken jag hittar är kolon. Typografiskt är den 

intressant. Texten är vit på en svart bakgrund. Som om texten är ihopklippt och utklistrad på 

sidorna. Är det ett konstnärligt uttryck för hur svårt det är att tala om det outtalbara i 

historiens trauma? Kanske måste bokstäverna inverteras. Kanske måste historien vändas ut 

och in och bak och fram för att kunna komma fram ur den nedärvda smärtan. Som modern i 

dikten säger: ”Alla familjer har sina berättelser / men för att de ska fram krävs någon / med 

en särskild vilja att vanställa ”. 73

Farrokhzad använder många svåra ord som jag måste slå upp för att förstå. Ord så som 

”genealogi”  och ”ressentiment” . Meningarna bär på teorier om vithetsnorm och klass, som 74 75

 Ibid, s. 3168

 Ibid, s. 3669

 Ibid, s. 4370

 Ibid, s. 5071

 Ibid, s. 3472

 Ibid, s. 3073

 Ibid, s. 1374

 Ibid, s. 6375
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bara någon med den akademiska bakgrunden inom dessa ämnen kan uttyda. I en recension av 

Vitsvit skriver Magnus Bremmer att han påminns om den postkoloniala klassikern Svart hud - 

vita masker av Frantz Fanon när han läser Farrokhzads Vitsvit.  Han ser kopplingar med hur 76

Fanon beskriver erfarenheten av att berövas makten över sin egen berättelse och hur jaget i 

dikten blir till genom det som sägs till denne.  

Farrokhzad blandar ett konkret språk med ett bildspråk. Ett exempel på bildspråk är när hon 

berättar när diktjagets mor ska lära sig svenska ”Min mor lät blekmedlet rinna genom 

syntaxen”  som en bild av den vithet och svenskhet modern vill komma närmare genom 77

språket. Konkretare blir det när mormodern säger ”Kom hit ska jag ta dina mått och sticka 

dig en ylletröja”.   78

Hur är Farrokhzads texter politiska? Jag ser politik i flera lager i hennes Vitsvit. Delvis är den 

full av referenser till marxistisk teori i sina repliker som när fadern säger: ”Begrav mig inte 

här / Begrav mig där all egendom exproprierats”.  Men jag ser inte dikten som revolutionär 79

på det sättet, den är inte ett kommunistiskt manifest. Så enkelt är det inte. Den är mycket mer 

problematiserande än så. Dikten talar om revolutionen både som en nödvändighet och något 

som bara upprepar våldet. ”Min morbror sa: Vad ska det bli av oss sedan vi utkämpat vår 

befrielse / med samma medel som hållit oss fångna”  Men det klasslösa samhället är 80

fortfarande drömmen och målet i diktens berättelse.  Som när Farrokhzad använder sig av ett 81

anaforiskt grepp och låter familjen upprepa orden ”Av var och en efter förmåga, åt var och en 

efter behov” på olika sätt.  Dessa ord som är starkt förknippade med socialism och drömmen 82

om ett klasslöst samhälle.  

Dikten handlar också, som jag tidigare berört, om svårigheten att bli hemma i Sverige när du 

möter förfrämligande, i form av rasifiering, varje dag. Rasifiering är ett ord som skapats för 

att understryka att uppfattningen om människor som tillhörande olika raser är en 

 Magnus Bremmer, ”Ordkamp som utmanar”, DN, 8.2.2013 http://www.svd.se/ordkamp-som-utmanar/om/76

kultur (hämtad 14.5.2016)
 Farrokhzad, Vitsvit, s. 777

 Ibid, s. 2578

 Ibid, s. 4679

 Ibid, s. 4280

 Ibid, s. 4581

 Ibid, s. 4582

http://www.svd.se/ordkamp-som-utmanar/om/kultur
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konstruktion.  Rasifiering sker i blicken, den är inte statisk. Farrokhzad beskriver försöken 83

att komma undan de rasifierande blickarna genom att fadern får berätta om hur brodern ser 

terroristens ansikte i spegeln och börjar raka sig innan han fått skägg och att han önskar sig 

en plattång i julklapp.  Den åtråvärda vitheten, att inte behöva bli rasifierad och ses som ett 84

potentiellt hot.   

Farrokhzad använder smärtan av erfarenheter som politiskt budbärare i sina dikter. Hon 

refererar ofta till kända politiska uttryck som vi förknippar med socialism. Farrokhzad är bra 

på att hitta smärtpunkterna, att uttrycka något som är svårt att prata om i en enda textrad. Hon 

blandar röster om kamp med smärtsamma erfarenheter av politiskt förtryck.  

 Nationalencyklopedin, rasifiering, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/83

rasifiering (hämtad 20.5.2016)  
 Farrokhzad, Vitsvit, s.1984

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rasifiering
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Experiment á la Farrokhzad 
Hon sa: Anpassa dig 

Så misstänker de dig inte 

Hon sa: Anpassa dig inte för mycket 

Så misstänker de dig inte 

Du sa: Att fly är att dö 

Det är inte förrän du sprungit över träskmarker med skotten över huvudet 

som du vet 

vad ditt liv är värt 

Jag sa: Jag är trött 

jag är bara trött 

Du frågade: Vad är det för sjukdom? 

Det är kriget som sprider sig i mig 

det kommer nya skott varje vår 

Jag rycker upp det gröna med rötterna 

Att fly är att dö 

men flykten dör aldrig i dig  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Kommentar 

I detta experiment har jag försökt fånga Farrokhzads sätt att göra korta kärnfulla meningar 

som bär på smärtsamma erfarenheter. Jag har velat att en kort mening ska ge en mängd bilder 

och känslor så som Farrokhzad gör i sina destillerade strofer. Jag har använt mig av 

replikgreppet och gett rösterna till en ”hon”, ett ”du” och ett ”jag”. Min intention har varit att 

förmedla smärtan av flykt och hur den smärtan fortsätter även efter flykten. Med stycket om 

hur det kommer nya skott varje vår och hur diktjaget rycker upp dem med rötterna vill jag 

genom att härma Farrokhzads bildspråk berätta om hur det kan vara att i ett nytt land fortsätta 

fly från flykten, fly från tankarna och minnena från det trauma som en flykt alltid innebär. Jag 

har också velat ge en dubbel känsla inför ordet ”skott” med tanke på att den tidigare refererar 

till skott från vapen och sen blir till ny grönska. Med detta vill jag få in en bild av hur 

trauman fortsätter hända inuti trots att vardagen har blivit mer trygg och årsväxlingarna 

fortsätter som vanligt.  

Men blir det tillräckligt politiskt? Jag vet faktiskt inte. I dagens politiska läge med många EU 

länders ovilja att ta emot flyktingar  så skulle allt som handlar om smärtan av flykt kunna 85

uppfattas som politiskt eftersom det då framställs som ett ”måste” och inte som en ”lyx”. 

Men det känns som om något fattas. Kanske behövs något lite vassare, något som gör lite mer 

ont.  

 Ingmar Nevéus, ”Miljonböter för länder som vägrar ta emot flyktingar”, DN, 3.5.2016 http://www.dn.se/85

ekonomi/miljonboter-for-lander-som-vagrar-ta-emot-flyktingar/ (hämtad 2016.05.20)

http://www.dn.se/ekonomi/miljonboter-for-lander-som-vagrar-ta-emot-flyktingar/
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Slutdiskussion 

Det är dags att sammanfatta vad jag kommit fram till, vilka blir svaren på mina frågor? På 

vilka sätt belyser de olika poeterna politiska frågor i sin poesi? Hur ser skillnader och likheter 

ut mellan dessa tre poeters verk jag har valt att undersöka?  

Eftersom Farrokhzad och Åkesson båda är födda på 1900-talet har de mer gemensamt än vad 

Nordenflycht har med dem båda. Både Åkesson och Farrokhzad tar upp olika tillstånd och 

beskriver dem utan att argumentera för en lösning eller vad vi ska göra rent politiskt. Här är 

det läsaren som måste tänka. Åkesson använder sig ibland av humor medan Farrokhzad har 

ett genomgående allvar i sina texter. Nordenflycht tar istället upp politiken rakt och tydligt. 

Kanske går det att uttrycka sig som så att Nordenflycht skriver poetisk politik i de texter jag 

undersökt, medan Åkesson och Farrokhzad skriver politisk poesi, eller poesi med politiska 

stänk. Hos Nordenflycht är formen versmåttet, i Farrokhzads och Åkessons texter är formen 

bilderna, känslorna och berättandet av en historia. 

När vi tittar på de olika lyriska greppen som används så ser vi igen den stora skillnaden 

mellan Nordenflycht som 1700-talspoet och Farrokhzad och Åkesson som moderna poeter. 

Nordenflycht använder den bundna formen med versmått. Hon använder sig av ett 

symbolspråk med metaforer som var vanliga under hennes levnadstid. Hennes förmåga är att 

få ihop allt detta tillsammans med det hon vill säga. Åkesson använder sig av fri vers i de 

texter jag undersökt. Hon använder sig ibland av cirkelkomposition som i ”Självbiografi” och 

anaforiska grepp med upprepningar. Då och då dyker det upp allitterationer. Dessa lyriska 

grepp är som kryddor i hennes texter. Farrokhzad skriver även hon på fri vers med 

destillerade, tunga meningar med mycket innehåll. Hennes poetiska förmåga består i att 

kunna säga mycket med få ord. Att lägga en stor känsla hos läsaren med så få ord som 

möjligt. Ibland dyker det även hos henne upp lyriska grepp som kryddor i texten, så som 

anaforiska grepp till exempel.  

Även när det gäller tydligheten skiljer sig poeterna sig åt på samma sätt. Nordenflycht är 

tydlig, hon säger precis det hon vill. Ingenting är dolt. Hos Åkesson ligger det ofta under 

ytan, beskrivningarna är till för att få oss att tänka. Ibland hjälper hon till med humor för att 

få oss att förstå absurditeten, så som hon gör i ”Äktenskapsfrågan”. Farrokhzad är tydlig med 

sitt maktperspektiv, men har inga enkla svar på sina politiska frågeställningar. Ändå mer 
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tydligt blir det dock för någon som läst postkolonial teori och marxistisk teori. För dem blir 

även hennes politiska ideoligiska perspektiv tydligt.  

När det handlar om tilltal ter sig skillnader och likheter inte på samma sätt. Här är det 

Åkesson som sticker ut. Nordenflycht talar till de lärda högre klasserna på sin tid. Det var där 

makten låg. Farrokhzad talar till en akademisk medelklass med tanke på alla sina referenser 

till politiska teorier. Självklart kan någon utan akademisk utbildning läsa hennes texter med 

behållning, men jag tror inte det är lika lättillgängligt utan en viss akademisk förförståelse. 

Åkesson ser jag som den vars texter är mest tillgängliga. Hennes texter har ett vardagsspråk 

med ett narrativ de flesta kan känna igen. Hon använder sällan svåra ord och beskriver ofta 

vardagliga händelser.  

Sammanfattning 

Det som blivit allra tydligast genom mina analyser och experiment är hur beskrivningen av 

smärtan som kommer av att vara i ett maktunderläge i samhället är ett kraftfullt sätt att belysa 

politiska frågor på. Beskrivningen av maktstrukturerna inifrån och underifrån som både 

Farrokhzad, Åkesson och Nordenflycht gör på sina skilda vis har i dessa analyser 

framkommit som en av de viktigaste ingredienserna för en politisk dikt som kan nå fram, 

engagera och beröra.   

  

Receptet på en lyckad politisk dikt 
Jag hade en föreställning om vad jag skulle hitta. Jag trodde jag skulle hitta smarta sätt att ta 

upp politiska frågor i diktform. Ett schema och ett mönster för att på rationella sätt lägga fram 

en politisk fråga så att den slår an på rätt strängar, jag trodde jag skulle hitta någonting som 

liknade en matematisk formel. Men istället hittade jag smärta. Nordenflycht, Åkesson och 

Farrokhzad har alla smärtan gemensam. Det handlar om känslor. Känslor i förhållande till 

smärta i förhållande till makt över sina liv. Åkesson beskriver det trånga livsutrymmet för en 

kvinna på 50-60 talet. Nordenflycht beskriver det trånga livsutrymmet hon som kvinna blir 

tilldelad på mitten av 1700-talet då hon bland annat inte får tillgång till universitetet. 

Farrokhzad beskriver det trånga livsutrymmet för någon som måste förhålla sig till 

vithetsnormen i dagens Sverige med vårt tydliga vi och dem tänkande, och hur det är att leva 

omgiven av trauman av politiskt förtryck och krig.  
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Det är alla dessa poeters förmåga att klä sin smärta i ord så att de når mig på andra sidan 

pappret. De skriver ut känslan i min kropp. Deras smärta blir min smärta. Och det är det som 

gör texterna så kraftfulla. Det är inte främst smarta formuleringar eller slagord. Det är 

beskrivningen av smärtan som bär budskapet ända fram till mig. 

Den som inte använder smärtans språk som budbärare i sina politiska texter lika mycket i de 

exempel jag tittat på är Nordenflycht. Dikterna har en grund i ilska och smärta men är skrivna 

med förnuftet främst. De är roliga att läsa, men de når inte riktigt lika kraftfullt fram till mig. 

De tänder inte kämpaglöd i mig på samma sätt som Åkessons och Farrokhzads texter.  

Något som de alla har gemensamt är att de beskriver hur det är att vara en person som på 

grund av sin kropp och hur andra läser den, brukar bli betraktad, och objektifierad. Den 

postkoloniala teoretikern Frantz Fanon sätter ord på detta i sin bok Svart hud - vita masker: 

”den vite har vävt mig av tusen trådar, anekdoter, historier”.  Dessa poeter tar sig rätten att 86

vara subjekt istället för objekt. Detta i sig blir politiskt eftersom våra makthierarkier är 

uppbyggda på bland annat vilka som får vara subjekt och vilka som får vara objekt, vilka som 

inkluderas i ett ”vi” och vilka som blir ett ”dem”. Sara Ahmeds skriver i The Cultural Politics 

of Emotions hur vi för att skapa exempelvis ett nationellt ”vi” måste ha ett ”dem” att ta spjärn 

mot. Hur ”dem” då automatiskt blir ett hot mot ”viet”. ”(…) those who are ”not us”, and who 

in not being us, endanger what is ours.”  87

Ahmed skriver hur vi länge sett känslor som något som inte har med politik att göra, som står 

under rationalitet och logik. Men i The Cultural Politics of Emotions undersöker hon hur de 

egentligen är tätt sammankopplade. I kapitlet ”The Contingency of Pain”  går hon in på hur 88

just smärta och politik är kopplade. 

Är smärta grunden till alla politiska viljor till förändring?  Något hindrar oss från att vara så 

hela människor som vi skulle kunna vara. Är det där en politisk rörelse börjar, inuti? 

 Frantz Fanon, Svart hud - vita masker översatt av Stefan Jordebrandt (Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 86

1997) s. 109
 Sara Ahmed, The Cultural Politics Of Emotion (Edinburgh University Press, Edinburgh 2004) s. 187

 Ahmed, s. 2088
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Det främsta verktyget jag funnit genom denna undersökning är beskrivningen av smärta som 

den politiska budbäraren. 

Receptet på den perfekta politiska dikten: 

Finn en historia i dig som inte blivit berättad. Berätta om smärtan i det oberättade.  
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