
 

 

 

 

 

 

Tuppfantasi och smärtans sköte 
 

Om genus, makt och begär i Sonja Åkesson 

och Rut Hillarps lyrik 

samt i experimentella möten däremellan 
 

 

 

 

 

 

 

Pia Sjögren 

 

C-uppsats Skapande svenska 

15 hp, vt 2016 

Litteraturvetenskap 

 

Institutionen för kultur- 

och medievetenskaper 

Umeå universitet 

 

Handledare: Anders Persson  



C-uppsats Pia Sjögren_Skapande svenska C 15/16_Tuppfantasi och smärtans sköte_Hillarp ♡ Åkesson ♡ Hillarp 

 

Sammanfattning 

 

Cock fantasy and the cradle of pain 
 

 

I uppsatsen undersöks hur aspekter på makt, genus och begär gestaltas i Hillarps och Åkessons 

diktande samt vad som händer när de skriver varandras lyrik. Båda framställer en kvinnlig 

underordning i relation till närmste man respektive Mannen som idé. Närheten till Hans vrede, 

hennes rädsla och döden är påtaglig. Samtidigt anas hos Åkesson också samhällskritik, jämte, hos 

båda, mycket individuell längtan, väntan och i Hillarps fall rent av en urkraft av hängivelse som är 

viktigare än någon enskild man kan vara. Det är fenomenet Mannen och begäret som är centralt hos 

modernisten Hillarp. Åkesson räknas som en av nyenkelhetens mästare. När de möts förbyts 

vardagsrealism till naturmetaforer och omvänt. Men det existentiella nolläget och det dubbla, att 

forma både undergång och tillblivelse, står sig. Experimenten visar lager på lager av genus, makt – 

och hur beroende åtrå, kärlek och parförhållanden är av samhällsstrukturerna, alltså genus och makt.  

 

Key words: Rut Hillarp, Sonja Åkesson, modernism, gender studies, love poetry, realism, 

grotesque 
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1. Inledning 

 

Den som är road av dikter om kärlek kan inte annat än falla pladask för Rut Hillarp och Sonja 

Åkesson, två av Sveriges mest uppskattade och uppmärksammade lyriker under 1900-talet. Deras 

texter är sinsemellan olika, trots att båda nästan uteslutande skriver om kön, genus, kärlek, erotik 

och maktrelationen mellan man och kvinna. Hillarp är (vill vara) ”ett erotiskt geni” och hennes lyrik 

är fantasirik och superromantisk i meningen rik på blommiga och snirkliga metaforer, gärna ur 

naturen. Döden är inte sällan nära. Åkesson är nyenkelhetens drottning (en av fyra i Sverige ”som 

utan brasklappar kan kallas nyenkla”, enligt professor emerita i litteratur Eva Lilja1). 1960 var Sonja 

Åkesson en av fem författare bakom manifestet ”Front mot formens tyranni”. Det ivrade för ett 

skrivsätt som engagerade läsarna mer, med en större närhet till det dikterna handlade om, ett 

avståndstagande från modernismens krångliga liknelser och existentiella problem. ”Nyenkelheten 

passade kvinnorna med sitt intresse för vardagsliv och talspråk”, skriver Eva Lilja.2 Man kan lätt 

lura sig på Åkessons lyrik och stanna vid ett kanske ytligt, rått, igenkännande garv. Men också hos 

Åkesson är döden, tillsammans med våldet, ständigt närvarande, enligt Lilja. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att lyfta fram likheter och skillnader i gestaltningen av genus- och 

maktaspekter samt hur de berör lidelsen i Rut Hillarps och Sonja Åkessons poesi, genom att låta 

dem mötas i textexperiment, där Hillarp får skriva åkessonska och Åkesson skriver hillarpska. 

 

Frågeställningar: 

Hur synliggörs spänningsfältet mellan maktstrukturer och begär/hängivelse hos Hillarp respektive 

Åkesson? 

Hur förändras skildringen av detsamma om Hillarp skriver Åkessons poesi och vice versa? 

Metod och material 

För att svara på mina frågor låter jag Hillarp skriva Åkessons dikt ”Äktenskapsfrågan”, en av 

hennes mest kända dikter med tydlig närvaro av mannen/maken. Omvänt skriver Åkesson om 

Hillarps ”Svarta floder rinner över himmelen”. I den är hävdandet av ”jag”-rösten problematiskt, 

alltså intressant, enligt litteraturprofessor Annelie Bränström Öhman: ”Jagets hängivelse åt den 

mörka kraftens ’övermakt’ och ’stora skönhet’ framstår således varken som påtvingad eller frivillig 

                                                
1 Eva Lilja, Den dubbla tungan. En studie i Sonja Åkessons poesi, Daidalos 1991, s. 66. 
2 Eva Lilja, ”Vit mans slav. Om Sonja Åkesson” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 4, s. 118. 
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– den är ofrånkomlig eftersom det är en kraft som kommer lika mycket inifrån som utifrån.”3 

Genom experimenten ämnar jag göra utmärkande och bärande drag för hillarpska respektive 

åkessonska tydliga, både tematiskt och stilistiskt. För att lättare kunna hitta vad jag söker tar jag 

hjälp av litteraturvetare som skrivit om författarna i böcker och artiklar.  

2. Samtida men inte samtidiga 

 

Sverige var i början av 60-talet ett av världens tio rikaste länder, men det gjorde inte den samtida 

litteraturen mycket väsen av, enligt Litteraturens historia i Sverige. Kanske tillät just folkhemmets 

ekonomiska utveckling och framtidstro det högtflygande modernistiska. Några politiska röster 

hördes, mot etablissemanget och mot Franco i Spanien, men… ”Ändå dominerades det litterära 

klimatet av en estetisk atmosfär, där man i hägnet av ett blomstrande samhälle odlade sin trädgård 

och främjade ett existentiellt och avideologiserat, experimentellt och individcentrerat kulturliv.”4 

 

Nyenkelheten var en svensk genre. Ett startfrö anses finnas i Göran Printz-Påhlssons essäer i Solen i 

spegeln (1958), menar Eva Lilja i boken om Åkessons poesi. Den klassiska modernismen sågs som 

för tråkig, för narcissistisk och upptagen med att exploatera ett självjag. Nyenkelheten plockades 

sedan upp av de nordiska grannarna. Jämsides och på andra håll i Europa och USA kallades det 

nyenkla diktandet konkretism och neodadaism. Gemensamt är att ersätta fokuseringen på jaget med 

ett intresse för läsaren och kommunikation med denne. Verklighet och språkkritik spelar stor roll. 

Slang och tidigare tabun (som kiss och bajs) utforskas. ”Nyenkelheten var inte i första hand några 

författarskap. Den var ett klimat, en diskussion, en anda”, skriver Lilja.5 

 

Kropp, kärlek och kollisioner 

40-talets modernister gjorde alltså uppror mot traditionell poesi, som byggdes med tvingande 

ordning och reda, med versmått som till exempel rim. 60-talskollegorna protestskrev i ett särskilt 

politiskt årtionde – dessutom i protest mot snårig, djup modernism. Åkesson har talspråk som 

poesispråk, med överdriven användning av adjektiv, fler pronomen, färre substantiv, mycket 

grotesk ironi och diktjag som gärna visar okunnighet, av en del betraktat som en strategi för 

underkastelse? Hos Rut Hillarp står den romantiska drömmen och dess verklighet långt från 

varandra och är oftast på kollisionskurs. ”Ska man tala om erotisk självtillbedjan eller erotisk 

                                                
3 Annelie Bränström Öhman, Kärlekens ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism, Symposion, 1998, 

s. 181 
4 Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., Littteraturens historia i Sverige. Sjätte upplagan. Studentlitteratur 2013, s. 412. 
5 Eva Lilja, s. 66. 
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mystik? Jagets fångenskap eller jagets död?” skriver Birgitta Holm i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria, i Rut Hillarp-kapitlet.6 Senare, i Hillarps romaner, blev konflikten mellan 

erotik som rit och kärlekens medmänskligare sidor skarpare, enligt Holm. 

 

De har en del gemensamt, Rut Hillarp (1914-2003) och Sonja Åkesson (1926-1977). Båda söker 

efter det kvinnliga jaget, att finna sin röst, sin identitet. Båda ägnar sig åt maktordning liksom 

faktiskt dialog mellan man och kvinna. Kanske som en nödvändig konsekvens av de spåren finns 

också ett gemensamt, om än olika, intresse för kroppen och kroppar som symbol för kärlek, 

kärleksideal och dess svårigheter, till och med haveri. Hos både Hillarp och Åkesson är 

motsägelserna finurliga, orädda och (över)tydliga.  

Makt och Marginal 

Majoriteten av publicerade poeter är och har varit män. På så vis sticker de kvinnliga giganterna ut 

extra mycket. Både Hillarp och Åkesson outar kvinnoliv, erfarenheter och perspektiv som annars är 

osynliga eller systematiskt åsidosatta. Hillarp är modig. Hennes normbrott är två och samtidiga, 

båda tuffa. Det ena är att som modernist inte passa traditionalisterna. Det andra att vara kvinna 

bland modernister! Så Hillarp och hennes författarsystrar skriver ur två marginalpositioner, 

avantgardets och kvinnans. Ett dubbelt utanförskap som Susan Rubin Suleiman kallar ”ett diffust 

'elsewhere'” som Öhman förtydligar till ”ett namnlöst Någon Annanstans, som förblir ett ödeland 

till dess att kvinnorna själva befolkar det med röster”. 7 På 40-talet var uppdelningen fortfarande 

tydlig mellan manlig intellektuell sfär och kvinnlig känslosfär. Öhman tar ändå marginalpositionen 

vidare, vänder den över ända och finner att kärlekslyriken samtidigt befinner sig på en öde och på 

en öppen plats, alltså en frizon eller en exilzon, vilket man vill.8 

Hillarps diktande är ofta mytologiskt. Men i stället för att ge röst åt en tystad kvinnoröst undersöker 

hon egenskaper hos mytiska gestalter av båda könen, med avsikt att hålla fast i ett romantiskt 

kärleksideal i det moderna samhället, menar Öhman.9 Poeten Sten Selander tyckte att Hillarp 

ägnade sig åt ”måttlös självhävdelse”. Detta patriarkatets självförsvar ledde till att Hillarp hade en 

emancipatorisk litterär strategi – eller en gränslös hängivelse åt en mystisk kraft, att diktjaget, enligt 

Öhman, övergav sig själv för erotiken.10 Så lätt det skulle ha varit att vara försynt och flirtig, alltså 

smart, men ändå med kvinnlig list och charm skriva ur det kvinnliga könets underläge. Men det gör 

hon alltså inte, i stället tar hon alldeles för stor plats! Hur då? Och vad händer när Hillarp ska skriva 

Åkessons dikt/-er? Åkesson som metodiskt har jobbat med talspråk och andra element som de flesta 

                                                
6 Birgitta Holm, ”Hör mitt blod bulta”, Nordisk Kvinnolitteraturhistoria 3. Vida Världen, Bra Böcker, 1996, s. 457. 
7  Öhman s. 162. 
8 Öhman, s. 163. 
9 Öhman, s. 183. 
10 Öhman, s. 182. 
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(manliga?) läsare tolkar som att det kvinnliga diktjaget helt uppenbart underkastar sig. 

 

Sonja Åkesson kommer inte med enkelriktad kritik mot makten i sina folkhemsdikter. Enligt 

Amelie Björck undviker Åkesson vi- och dom-fällan.11 Hennes kritik är också självkritik så de 

revolutionäras dåtida simpla spetsande av makten håller hon sig för rörlig för, enligt Björck. Det 

fula tog plats och fick beröm i 60- och 70-talens poesi. Dikten med första raden ”Knulla på” handlar 

väl om över- och underordning, eller är den ”bara” ful? Dikten fortsätter ”Hon ligger och tänker på, 

spindeltråden i taket, lampbollen som gulnat av rök - - - Han låter det gå”  

”Representationen av tråkiga och fula ting, ord, handlingar och människor blir hos Åkesson på en 

gång sanningsvittnande om tillvarons futtighet och ett värnande om också denna tillvaros 

existensrätt” kommenterar litteraturforskare Amelie Björck.12 I de flesta av Åkessons dikter är jaget 

en outbildad, ensamt kämpande kvinna som sliter med drumlar till män, dålig ekonomi och dålig 

självkänsla, hukande under idel förskönande (reklam)bilder av hur en lyckad kvinna skall vara. 

Åkesson omfamnades då och ånyo av feminister, men hon var också en bredare samhällskritiker 

och -satiriker.  

 

Vit Man tjäna Lön på sina Arbete, 

Vit Man köpa Saker. 

Vit Man köpa hustru. 

Det här är en liten del av en av Åkessons mest kända dikter, om maktobalans mellan mannen och 

hans fru. Björck tar mest upp kritiken mot jämställandet av vit kvinna och svart slav, som skorrade 

då, 1963, och kanske ännu mer nu. Dikten fortsätter med mannens röst, en andra halva som är 

mycket mindre känd: 

Den som finge sticka från gumgnäll och köld 

och segla till Hula-Hula! 

 

Men nä: man är för hämmad! 

 

Åkesson skildrar inte de mjuka männen men inte heller Grupp 8-kvinnorna på barrikaderna. Oftare 

porträtterar hon ”par som sitter fast i skruvstädet tillsammans”.13 Hennes feminism visar sig, enligt 

Björck, oftare genom just användning av talspråk, grotesk ironi eller när hon annekterar ett manligt 

motiv eller perspektiv och gör det till sitt. 

                                                
11 Amelie Björck, Sonja Åkesson, Natur och Kultur, 2008, s. 41. 
12 Björck, s. 43. 
13 Björck, s. 146. 
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Åkesson är på det klara med och öppen om att också mansrollen måste förändras. Tuff manlighet 

ställs mot kärlekstörstande kvinnlighet i ”Kvinnor och män” (Pris 1968), i dialogen är hennes 

repliker ur damtidningarna och hans ur herrtidningar som Se och Lektyr: 

 

HON: Det är kärleken som gör tingen vackra 

HAN: Försöker du några trix får du känna på den här! 

HON: Kärleken – livets inspiration 

HAN: Dags för våld. Sexigt i färg. 

HON: Var rädd om vår kärlek. Jag älskar dig. Jag älskar dig mer än jag kan säga. 

HAN: Vänd dig om … och ge fan i att tafsa på revolvern!14 

 

Samtidigt som jag skriver detta (våren 2016) läser jag Ebba Witt-Brattströms nya Århundradets 

kärlekskrig, apropå Åkessons hon och han samt Hillarps ”måttlösa självhävdelse”: 

Hon sa: 

Terapeuten menar 

att mina symptom är 

den misshandlade kvinnans. 

 

Han sa: 

Att du skulle vara 

en misshandlad kvinna 

är bara skryt. 

 

Det vore ju åtminstone lite intressant.15 

 

Rut Hillarps andra boks titel, ”Dina händers ekon” (1948), säger i sig mycket om de liksom 

handfasta himmelshöjderna i hennes diktande. Så här till exempel: 

 

Var min död i denna natt 

du som är gissel och källa 

smid mig till mildare 

lågor 

                                                
14 Sonja Åkesson, Sonja Åkessons dikter, Bra Lyrik/Bra Böcker, Höganäs, 1986, s. 324. 
15 Ebba Witt-Brattström, Århundradets kärlekskrig, Rabén & Sjögren 2016, s 12-13. 
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 döm mig till ljuvare 

straff 

 

Vågornas konung  

konung över alla orglar alla resor 

alla länder bortom alla hav 

- - - 

  ja släck mina stormar 

med dina stormar16 

 

Kort om mina poetissor  

Det är bara drygt tio år mellan topparna i Åkessons och Hillarps karriärer. Hillarp, som var äldst 

och stilmässigt först, överlevde till och med Åkesson med 25 år (Hillarp 1914-2003, 

Åkesson 1926-1977). 

 

Rut Hillarp växte upp i ett strikt frikyrkligt hem i Hässleholm, gifte sig med sin lärare och flyttade 

efter gymnasiet till Stockholm. Hennes första diktsamling Solens brunn kom 1946. Min 

experimentdikt är dess inledningsdikt, ”Svarta floder rinner över himmelen” (första raden). ”Rut 

Hillarp skrev mörka och erotiska romaner och dikter. Men hon ville också gå till historien som stor 

älskarinna”, skriver Birgitta Holm i Dagens Nyheter i samband med att Holms monografi Rut 

Hillarp: poet och erotiskt geni som kom ut 2011.17     

 

Sonja Åkesson växte upp på Gotland. Fadern var stins och Sonja arbetade från 13-årsåldern som 

piga, servitris och telefonist. Också hon levde som vuxen i Stockholm. Åkesson debuterade 1957 

med Situationer. Diktsamlingen rörde sig mellan 40-talsmodernismens naturmetaforer och 

nyenkelhetens ironiska grotesker som var på ingång och inte minst för Åkesson skulle bli typiska. 

En av hennes allra mest kända dikter, ”Äktenskapsfrågan”, publicerades i Husfrid 1963. Dikten, 

som är min andra huvudsakliga experimentdikt, kallas nästan alltid ”Vara vit mans slav”, som är 

dess första rad. Här har Åkesson lämnat yviga metaforer för vardagsrealismen.  

 

                                                
16 Rut Hillarp, Dina händers ekon, Bonniers 1948, Stockholm, s. 61. 
17 http://www.dn.se/kultur-noje/essa/rut-hillarp-ville-helst-vara-ett-erotiskt-geni/ 

http://www.dn.se/kultur-noje/essa/rut-hillarp-ville-helst-vara-ett-erotiskt-geni/
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3. Experiment Ett: Hillarp skriver åkessonska 

 

Originaldikten heter ”Äktenskapsfrågan”, men kallas ofta helt enkelt ”Vara Vita Mans Slav”, efter 

dess första rad och omkväde, och är skriven av Sonja Åkesson (Husfrid 1963). Den finns med som 

bilaga i uppsatsen.   

Hillarp skriver ”Vara Vit Mans Slav” 

   

Han som den lenaste björkstam 

kan bjuda skön skugga och ge av sin styrka om månen står rätt 

kapa ved bära tunga stenar och vara sagoman med stort leende 

när solens strålar smeker hela dagen 

 

Han som en sned knotig tall 

gormar som åskstorm med piskande regn och plötsligt rasande klippblock 

        

bannar den uttunnade luften när vi andas och gruset när vi rör oss 

förbannar vinden som bär oss genom tiden och människorna vi är och älskar 

 

Han kräver raka strikta sandstränder och räta himmelska horisonter 

Han slungar vrålande den halstrade steken bortom stenen 

Ryter skarpt som ravinens råa kant när jag snavar över ord och glittrande tuva 

Råmar furstligt ur mörkret om sina egna ärade valpars grus 

Diskussion 

Jag ”översätter” rad för rad, det är svårt nog. Om en man som ibland, om han vill eller berättaren 

har tur (?) kan vara både snäll och någon att verkligen luta sig mot, men plötsligt, och oftare än inte 

blir oberäkneligt och oförståeligt rosenrasande. Men hur jag än lastar på med metaforer här, bilder, 

höga toppar och djupa hav, så tycks jag inte lätta från marken, sväva mellan jord och himmel, larger 

than life, som Hillarp. Meningarna blir längre, men det är ändå svårt att nå hillarpskans höjder. Det 

kan bero på att originaldikten hämmar omskrivningen, drar den i konkretionens riktning. Skulle 

mannen alls upplevas som verklig om hela han filtreras genom diktjagets inre känsloliv? Det kanske 

inte låter sig göras, än hur välskrivet och metaforiskt man mäktar att skriva om. Åkessons 

ursprungliga dikt är skriven på det som kallas pidginsvenska, idag skulle vi säga att det liknar ett 

slags förortssvenska. Åkesson fick kritik för att associationen till slaveriet var att ta i för mycket:  
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Vit Man vara på för Jävligt humör 

och svära fula ord 

många dagar. 

 

Vit Man inte tåla Slarv. 

Vit Man inte tåla stekad Mat. 

Vit Man inte tåla Dum mening. 

Vit Man få stora Anfall/snubbla barnens pjäxor.  

 

Det är så konkret att man ser varje pjäxa, vita och blå, och hur de ligger på och jämte varandra i 

hallen och hör mannens utbrott närmast ordagrant, så att nackhåren reser sig redan vid en första 

läsning av dikten. Den enda metaforen, kan man väl kalla det, är faktiskt leken med begreppet ”vit 

man” – den innehåller något mer hos Åkesson än att han bara är etnisk svensk och just en man…  

 

I mitt experiment ges mer en känsla av hur mannens krav på omgivningen (kvinnan i första hand, 

men också familjen) och vredesutbrott upplevs. Eller ja, det är väl mina fantasier om hur jag själv 

skulle uppleva att vara nära Åkessons ”vit man”? I mitt experiment är också mannen subjekt, en 

man som verkligen tar konkret plats och agerar. Det är dock helt olikt Hillarp. I hennes dikter är 

mannen knappast en man av kött och blod. 

 

Så här skriver Hillarp, till exempel: 

O vandrande pelare 

virvel av smärta och lust 

låt dina rytmers bågar brista mot mina ådrors 

    genomlysta hud!18 

 

Det är snarare själva hängivelsen än älskaren/mannen som är en magnetisk dragningskraft hos 

Hillarp. Och just att vänta på den frånvarande mannen ger hängivelsen skärpa, skriver Annelie 

Bränström Öhman. Men det är stor skillnad på att vänta och vänta: ”Att passivt vänta på kärleken – 

att rikta blicken ensidigt utåt, att helt låta det egna jagets existens och rörelseförmåga vara 

avhängigt älskarens återkomst, är att låta kärleken stelna i en död ritual, förstenas… Den aktiva 

hängivelsen åt väntandet, precis som åt kärlekspassionens extas, är därför en förutsättning för att 

                                                
18 Rut Hillarp, Solens brunn, Bonniers 1946, Stockholm, s. 8. 
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förstå dess väsen… Väntandet blir därmed en verksamhet…”19 

 

Hillarp längtar i experimentet! Det skulle kunna vara, borde vara, kritik mot mannen, att hon är less 

på hur självupptagen och aggressiv han är. Så uppfattar jag mer Sonja Åkesson original: 

Vit Man inte tåla Dum mening. 

Vit Man få stora Anfall 

snubbla barnens pjäxor. 

 

Ända fram till de sista raderna går det att tolka Åkesson som att diktjaget, som visserligen skrivs i 

tredje person, med egen blick och hållning, tydligt och övertygande, berättar om en man som inte är 

på banan, som får och förtjänar kritik, som hon nästan föraktar, till vilket pidginsvenskan bidrar. 

Han är alltför dum, för våldsam och rent av (borde vara) oattraktiv både som man, älskare och 

barnafader? Men inte… Sista stycket i första delen, den där kvinnan är jaget, låser tillbaka 

positionerna: 

Komma krypa knäna 

tigga 

vara Vit Mans slav. 

 

Kanske gjorde hon en utflykt, ett utbrytningsförsök dessförinnan, Åkesson.  

Hillarp då, i experimentdikten? Henne upplever jag som mer beroende och underordnad hela vägen. 

Ger det mångordiga i sig mannen försonligare drag…? Och beskrivningen av hans ilska är så 

vacker, att mannen blir spännande, strålande och storslagen. I Hillarps version längtar och väntar 

kvinnan på att mannen ska bli sådär len som en björkstam, le stort och ge skön skugga igen. 

 

Precis som annars i Hillarps lyrik avser väntan i experimentet inte bara en man, varken en specifik 

kille eller manligt sällskap som idé, utan förhoppningen och förväntan är laddad med passion och 

självuppoffring i sig. Då blir mannen kanske lättare att uppskatta eftersom han indirekt ger näring 

till starka känslor och en inre dramatik, som tycks mycket existentiell. 

Så här skriver till exempel Hillarp i sin egen dikt ”Svarta floder…”: 

Så dränk mig då floder från mitt hjärta  

som är jordens och himmelens hjärta!  

Spräng mig och forsa vidare under stjärnornas vingar!20 

 

                                                
19 Öhman, Kärlekens ödeland, s. 179. 
20 Rut Hillarp, Solens brunn, Bonniers, 1946, s. 7. 
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När Hillarp skriver så avskalat leder det, enligt litteraturvetaren, till ett universellt anspråk, 

Människans eller Diktarens. Hon anropar en frånvarande person (eller gudom) och gör en 

mytologisk dekonstruktion, en retorisk avveckling av underliggande könsrelaterade mönster, och är 

fri från genusbestämningar21. Det kanske inte ens är en man? Kanske en gudom, fri från genus 

etcetera. Jo, upplevelsen av en man är det nog, men det är mer lidelse och hängivelse än man kvar i 

Hillarps tre rader. När jag så låter henne skriva Åkessons dikt blir mannen dock en särskild man, 

som kan representera många män, men också är en närvarande man – och kön och genus är allt 

annat än avvecklat. I Åkessons dikt är mannen beskriven så som han är och gör, realistiskt och lajv 

från vardagen. ”Han” i experimentdikten ovan är samme man, tänker jag, men beskrivs med 

liknelser och metaforer av Hillarp. Blir han vackrare, lättare att fördra? Läsaren blir medveten om 

mannens egen smärta, inte bara hennes, berättarens. Knotiga tallar och tunn luft förstorar mannen 

till en idé, kanske öppnar metaforerna i överflöd till och med för en genusöppning? Skulle det 

kunna vara en kvinna som gormar och råmar? 

 

För Hillarp är närheten till mannen, beroendet av honom, en nödvändighet för attraktionen, lidelsen 

och hängivelsen – och för lidandet, då han fattas henne, eller hon väntar, både med lidande och 

lidelse. När hon skriver om Åkessons ”Vara vit mans slav” blir det ganska obehagligt att tänka att 

mamman, vars barns pjäxor tumlar runt i hallen, njuter av sitt beroende av mannen. Utan honom 

skulle livet bli andefattigt, rent av ensamt och tomt? 

 

Också i Sonja Åkessons originaldikt förstår man att berättarjaget inte är kvinnan som med framgång 

säger ”Sluta gnälla, börja städa!” till sin make. Även om Åkesson är humoristisk på ett rått sätt så 

gestaltar hon en kvinna som är fast i underordningen. I samma bok, Husfrid, i dikten 

”Självbiografi”, ljuder hennes röst både distanserat ironiskt och naket biktande, enligt Eva Lilja. 

”Här möter vi för första gången den figur som härefter oftast för ordet i Åkessons dikter. - - - 

Hennes talspråk rymmer underkastelsemarkeringar och schabloner. … roll utvecklas ur talspråket, 

som… blir ett utvecklat diktspråk. Nedan ska jag kalla denna figur Åkessons persona.”22 

 

Dikten ”Självbiografi” är en pastisch på den amerikanske beat-poeten Ferlinghettis 

”Autobiography”.23 Han är en amerikansk globetrotter, hon en svensk hemmafru. Gemensamt är en 

lyrisk socialrealism, talspråket, anaforerna (att ord i början av meningar eller satser upprepas) och 

att dikterna är vardera 300 rader långa. Ibland skuggar Åkesson Ferlinghetti nära: 

                                                
21 Öhman, Kärlekens ödeland, s. 181-182. 
22 Eva Lilja, Den dubbla tungan, s. 30. 
23 Eva Lilja, s 22. 
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Womb-weary  

I rest 

I have travelled. 

Mag-oro 

Jag vilar. 

Jag har varit med. 

Variant 

Det är inte så mycket hängivelse som det skulle kunna vara i denna version av ”Vara vit mans slav” 

om den ska vara hillarpsk. Kan jag erotisera den? Det känns längre från originalet – ja, just därför 

värt att pröva förstås: 

 

Han som den lenaste björkstam 

kan bjuda skön skugga och ge av sin sav under månens skimmer 

Dansa för solen och omslut mig med slingrande stjälkar 

Smek mina läppar med nerver av löv och solens strålar 

 

Han som en glittrande hård pelare 

Rasa med svindlande smärta i oändligt stjärnfall 

Förbanna och förinta mig med pelarens dubbla ansikte 

 

Ja, jisses… Anar man ännu något av Åkessons originaldikt ”Vara Vit Mans slav”? Ja, tvetydigheten, 

den goda och åtråvärda mannen å ena sidan, den oförutsägbara, stridslystna – och därmed lockande 

å andra. Och mer hängivelse, mer erotik är det. Från rad tre ändrade jag till imperativ, vilket Hillarp 

ofta använder. All kursiverad text är ny för denna variant.  

 

Till denna variant lånade jag flera ord och uttryck ur Hillarps ”Pelaren och soluppgången” (Solens 

brunn, 1946). Hit hör ”pelare”, ”dubbla ansikte”, ”smärta”, ”dansa(r)” och ”solen”. Det kvinnliga 

diktjaget har en ambivalent hållning, skriver Anneli Bränström Öhman och tar hjälp av Erik 

Lindegrens recension av boken i Vi. Ambivalensen visar på en pendlande rörelse mellan två poler, 

”vägen till” och ”flykten från”, och däremellan en brännpunkt som är hängivelsen. ”Hängivelsen 

utövar en magnetisk dragningskraft i Hillarps poetiska värld, men dess okända djup rymmer inte 

bara begärsuppfyllelsens möjlighet utan också hotet om utplåning och död… ’förfärande vågspel’… 

hängivelsens själva villkor.”24 Den erotiska självuppoffring, hängivelse, som Hillarp vecklar ut är 

utan minsta tvekan långt från Åkessons hängivna offerstil, även om den senare är humoristisk.   

 

                                                
24 Öhman, s. 178. 
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4. Experiment Två: Åkesson skriver hillarpska 

 

I Ruth Hillarps originaldikt, den första i hennes debutbok Solens brunn (1946), med ”Svarta floder 

rinner över himmelen” som första rad, slå hängivelsetemat an i en dramatiskt laddad gest, skriver 

Annelie Bränström Öhman. ”Det vi bevittnar är ett samtidigt undergångsögonblick och 

tillblivelsemoment: ett existentiellt noll-läge där dikt-jaget står som en ensam överlevande efter ett 

skeppsbrott, naken och försvarslöst utlämnad åt den framrusande mörka kraften.”25 Ja, det är 

verkligen stor skillnad mellan Hillarps och Åkessons språk. Trots – och tack vare! - att de båda var 

starka kvinnor, som erövrade, ja skapade, helt nya områden i lyriken, både som kvinnliga författare 

och som poeter.  

 

Hillarps egen början på dikten från 1946 (hela finns i uppsatsens bilaga):  

Svarta floder rinner över himmelen 

deras viskningar dansar i mitt blod 

Vad hjälper det att jag flyr undan 

och gömmer mitt ansikte för deras övermakt och  

     stora skönhet 

Mina kläder har redan brunnit på stranden… 

 

Åkesson skriver ”Svarta floder rinner över himmelen” 

En svart tjära i mig 

Ångest? 

Trög och rastlös 

(Lättantändlig?) 

 

Jag diskar allt igen, torkar längst bak i skåpen, dammsuger mattornas undersidor 

men kan inte gömma mig, inte fly 

 

Vidöppen är jag 

för det stora starka  

Mera svart? 

                                                
25 Öhman, s. 181. 
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Vidöppna är vi 

för glitter och härlighet 

Blottade för herravälden 

 

Jag är ihålig 

Ingen kan rädda mig 

Inget 

 

När hoppet ändå är ute 

kan vi väl ta med mig 

till backens topp  

svänga och gänga 

under stjärnorna 

spränga i luften 

 

patriarkatet 

och mitt lidande 

 

inte kravla mer i rännan 

störta över krönet 

som ett eldklot av tvåsamhet 

 

innan jag går hem och är ensam 

med smutsiga strumpor, deg som inte vill jäsa och grannens bråk bakom väggen 

 

Diskussion 

Sonja Åkesson får slita här, tänker jag, kanske mest med det erotiska. Hillarps storartade metaforer 

med floder som forsar och rytmers bågar som brista mot genomlyst hud är långt från Åkessons 

bilder av husmoderns ryckiga lunk och dubbelhaka. För att närma mig och börja försöka dechiffrera 

tar jag fasta på det till synes enklaste i Hillarps ”Svarta floder rinner över himmelen...”, det svarta. 

Döden och ångesten är svarta, tänker jag, liksom tjäran förstås. Ändå – eller ja, antagligen just 

därför! - är passionen och hängivelsen nära. Det blir kul för Sonja att leka med erotiken mellan 

mattdammsugning och smutsiga strumpor. Hon njuter av det, till sin förvåning. Men hon tänker 
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också att det nog inte passar i det politiska 60-talet, att en kvinnas åtrå blir så synlig.   

 

Först när jag läser Eva Lilja upptäcker jag att också Åkesson ägnar sig åt döden. Hon dolde det för 

mig, under allt vardagligt, talspråkligt nästan slapstick-diktande. Om Sonja Åkessons lyrik skriver 

Lilja att det är typiskt att ”Den ’enkla’ realismen blandas med hotfulla strömmar av en ångestfull 

grotesk realism. - - - Jagets position i världen bestäms av hennes sexualitet. Våldet är ständigt 

närvarande, liksom döden.”26 Döden är bara döden, vi ska alla dö. Men döden sedd tillsammans 

med våld handlar om makt och inte minst könsmaktsordningen, mannens makt över kvinnan. 

 

Så möts det enkla, konkreta med – dödens liderlighet. Uppför backen, ända upp, för att sedan störta 

över krönet, i ett tvåsamhetens eldklot… Diktjaget är uttalat vidöppen och ihålig, är det konkret på 

ett åkessonskt vis – eller skulle hon skriva om det till korvar och syltor? Som i ”Några goda recept” 

från 1969:  

 

Alla Herrars Förtjusning 

Amerikansk Bönsallad 

Aptitretande Delikatess 

- - -  

Pikanta Trumpinnar 

- - - 

Prinskorv på ”Herrsätt” 

Prostinnans Fläskbullar 

Prostinnans Fyllda 

Morkullor 

Avsvålad Lägg 

Babels Torn 

Biff med Piff 

 

Sprängda Kalvhjärtan 

 

Tryffelkyckling på Herr- 

gårdsvis 

Tunga på Svärmors vis 

Tuppfantasi27 

 

Sonja Åkessons dikt i sin helhet är tvåspaltig och 56 rader lång, recepten står i bokstavsordning med 

”Överstens överraskning” sist! 

 

Flera gånger, långa gånger, funderar jag på tredje styckets ordval, ”starka”, i ”Vidöppen är jag / för 

det starka…” Det är ju ett jättetråkigt ord för Hillarp. Ingen stake i det, liksom, haha. Men skulle 

även Åkesson välja ett adjektiv som är mer köttsligt, fruktigt, flertydigt? Söker bland synonymer 

och finner ”styv”. Men det blir väl alltför grovt…? Eller kanske fungerar det, konkret à la Åkesson 

och öppet sexigt på Hillarps vis?  

 

 

 

                                                
26 Eva Lilja, Den dubbla tungan, s. 19. 
27 Sonja Åkesson, Sonja Åkessons dikter, Bra Lyrik/Bra Böcker, Höganäs, 1986, s. 368-370. 
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Vidöppen är jag  

för det stora styva 

Mera svart? 

eller 

Vidöppen är jag 

för det humhum styva 

Mera svart? 

eller 

Vidöppen är jag 

för det varsamt styva 

Mera svart? 

(försiktig framstöt?) 

 

Men Hillarp skriver i originalet ”Så dränk mig då floder från mitt hjärta / som är jordens och 

himmelens hjärta! / Spräng mig och forsa vidare under stjärnornas vingar!” Sååå? 

 

Vidöppen är jag 

för det rusande styva 

Mera svart? 

 

Åkesson har visst en avsikt med sin iögonfallande ironi, poängterar Eva Lilja: ”Jag vill här föra in 

begreppet ’hjärtats röst’… det förstummade självjagets utsaga. - - - i Åkessons dikt ligger hjärtat 

förstummat, oartikulerat under personans pladder. Åkessons persona-jag blir en ironisk mask, som 

pekar in mot ett oformulerat självjag, hjärtats röst.”28 Det är så nervigt och närvarande, kan man 

tycka, Åkessons språk, men ändå förstår man ju direkt vad Lilja menar med det tystade hjärtat. 

Kanske Hillarp i det ljuset är nästan bara hjärta. Hjärta och smärta. Medan Åkesson är så grotesk 

och ironisk och driver med allt och alla, inte minst diktjaget, att det blir nästan ingen smärta heller, 

och inget hjärta, om man ska tro Lilja. När Hillarp är rädd och nära stjärnorna är det hennes hjärta-

smärta som tar över; ”Jag är ihålig / Ingen kan rädda mig /… / svänga och gänga / under stjärnorna / 

spränga i luften” Hur skulle man kunna skruva upp det åkessonska och ner det hillarpska, för att 

bända dikten ut ur hjärtats röst? Kan Åkessons 15 sidor långa ”Fantasifylld korv” i Pris (1968) visa 

vägen? 

 

                                                
28 Eva Lilja, s. 78. 
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Varför är SVENSKA KVINNOR så lockande? 

Känn själv, karl? 

Känn efter med tungspetsen! 

Det kittlar och det drar – men skönt är det 

 

MUSEN ÄR MINSANN INGET NYTT 

 

ROMANTISKA IMPULSER KASTAR ALLTID 

    ROSENSKIMMER29 

 

Så, ett super-åkessonskt försök: 

Sotsvart beckolja, ja som TJÄRA RASAR runt mig 

Andas och SKVALLRAR i mitt trasiga sinne 

Jag flyr 

JAG FÖRGÅS 

NAKEN i ett solhett SKRYMSLE med stadigt STIGANDE VATTENSTÅND 

 

Puh, ja nåt sånt! Haha, svårt men kul. Men vad hände, är hjärtat tystat? Jo, tystare är det! Men 

förutom hjärtat så larmar texten mer. Den är närmast stökig, skrikig. Men fortfarande är diktjaget 

underordnad hängivelsen – och döden nära… 

Variant 

I realism är talspråk en viktig influens. Tal har rytm, pauser, varierande ljudstyrka etcetera. I dikter 

kan det visa sig genom bland annat skiljetecken och radindelning. Tal innehåller olika strategier för 

hur man förhåller sig till den man talar med. Tal är socialt, det skrivna språket måste inte vara det. 

Användning av småord är en metod att förtydliga det talades inverkan, som ”eller hur?” (en så 

kallad tag question), brus för att dölja tystnad, hummanden (back chanelling) och så kallade hedges, 

att göra något dimmigare eller tydligare, som ”ett slags”30. Sådana här talspråksmarkörer använder 

Åkesson gärna och i ett andra skede petar jag in dem i delar av hennes (min!) Hillarp-dikt.  

Tillagt nedan är ”slags”, ”just precis!”, ”Åkej”, ”just det ja”, ”eller hur?”, ”åh”. Oemotståndligt när 

jag plötsligt hittade det är också ”(herrevärlden?)” – en ordlek som Sonja skulle ha kunnat gilla som 

idé och sen vässat några varv.  

 

                                                
29 Sonja Åkessons dikter, s. 310.  
30 Eva Lilja, Den dubbla tungan, s. 99. 
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En slags svart tjära i mig 

Ångest? 

Trög och rastlös, just precis! 

(Lättantändlig?) 

  

Jag diskar allt igen, torkar längst bak i skåpen, dammsuger mattornas undersidor 

men kan inte gömma mig, inte fly 

 

Vidöppen är jag, just det ja, 

för det stora starka  

Mera svart? 

 

Vidöppna är vi 

för glitter och härlighet 

Blottade för herravälden 

(herrevärlden?) 

 

Åkej 

Jag är ihålig 

Åkej 

Ingen kan rädda mig 

Inget 

 

När hoppet ändå är ute, eller hur? 

kan vi väl ta med mig 

till backens topp  

svänga och gänga, åh, 

under stjärnorna 

spränga i luften 

 

Så här skulle ju Hillarp aldrig hålla på och babbla. Men visst blir dikten mer åkessonsk med 

småorden, och det är ju experimentet här. Talspråksforskare ser, enligt Lilja, att talspråk och småord 

bidrar till närhet, men ännu mer till underkastelse. ”’…du som är så stor och stark vet nog bättre’”31. 

                                                
31 Eva Lilja, Den dubbla tungan, s. 99-100. 
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Den som talar visar att hon (!) själv anser sig obetydligare än den hon talar till. Det ger också något 

extra vardagligt och närmast slappt intryck att stava okej med å, åkej, som Åkesson konsekvent gör. 

(Gissar att det mer nyligt importerade engelska ordet då oftare stavades med å på svenska. Ja, och 

så leker hon väl med sitt eget efternamn, åkej Åkesson!) Åkesson har skrivit en dikt som heter 

”Åkej”, publicerad i Jag bor i Sverige (1966) och den är häftig! Ordet ”åkej” är med 44 gånger efter 

titeln, i den fem sidor långa dikten som börjar så här: 

Åkej. 

Jag är misslyckad. 

Åkej. 

Jag klarar inte opp det här. 

Åkej. 

Jag har en annan rytm. 

Åkej. Åkej. 

Och slutar med: 

åkej 

jag tror jag lika gärna går och hänger mej 

över en Allers eller Damernas 

åkej 

nu sticker jag och dränker mej 

 

i drömmen om att vara en av dom som orkar med 

och lyckas 

yeh åkej 

åkej 

 

åkej 

jag passar ändå ingenstans 

jag går och knyter mej32 

 

 

Eva Lilja skriver om hur flera forskare har fördjupat sig i så kallat kvinnligt diktspråk. Småorden 

ovan tillsammans med tomma adjektiv, överdrivet positiva värdeuttryck och hummanden tjänar som 

                                                
32 Sonja Åkessons dikter, s. 241. 
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tecken på låg status. För ovana/okunniga män kan de enkla tilläggsorden, enligt professorn i 

nordiska språk i Helsingfors, Jan-Ola Östman, framstå som förvirrade, som tecken på osäkerhet och 

obeslutsamhet.33 Kvinnan verkar be om ursäkt när hon någon gång lyckas ”hålla golvet”, som 

språkvetare kallar det att dominera ett samtal, enligt Östman. Men det kan lika gärna handla om 

något helt annat, att vara generös och vidsynt där på golvet, argumenterar Sistrup Jensen, 

tillsammans med Julia Kristeva, nämligen att kvinnors språk strävar efter goda relationer. 

”Löslighet och obeslutsamhet i talet behöver inte tyda på mänsklig velighet”, skriver Lilja. 34 Det är 

lika gärna ett sätt att gå samtalspartnern till mötes, att skapa kontakt, kommunikation. 

 

 

5. Slutord  

Spänningen mellan det kvinnliga jaget och mannen och/eller begäret är både spännande och spänt 

hos båda, Åkesson och Hillarp. Vid experimenten förstärks hotet om våld när Hillarp skriver 

åkessonska. När Åkessons skriver hillarpska dämpas ”hjärtats röst”; det blir mer hands-on. En 

erotisk modernist möter inte en nonfigurativ nyenkelhetdrottning utan att det blir dramatiska 

sammanstötningar. Men mest spännande blir den idé som de målar tillsammans, den mer eller 

mindre sammansmälta gestaltningen av makt, genus, kön å ena sidan, och begär, hängivelse och 

beroende å andra. 

 

Det är knappast möjligt att läsa mycket av eller om Rut Hillarp utan att förstå att döden är 

närvarande i hennes lyrik, kraftfull, mycket nära och ofta. När jag läser mitt första experiment, när 

Hillarp skriver Åkessons ”Vara vit mans slav”, med döden-glasögonen på ser jag hur hotfull 

mannen är och därmed hur rädd kvinnan som berättar är. Med bilder som ”plötsligt rasande 

klippblock”, ”uttunnade luften”, ”vinden som bär oss genom tiden” och ”ravinens råa kant” känns 

vardagen mycket hotfull och skrämmande! Motsvarande passager hos Åkesson innehåller ”på för 

Jävligt humör/och svära fula ord”, ”inte tåla slarv”, ”inte tåla Dum mening” och ”få stora Anfall”. 

Också otäckt, men vid första anblick ändå mindre hotfullt för att det är ytligare, inte under huden, 

mullrande, på samma sätt. Realismen, enkelheten, vardagsbilderna, de nära detaljerna och den 

dråpliga humorn blandas med ”hotfulla strömmar av en ångestfull grotesk realism” .35 Skräcken, 

rädslan för våld, suddas över med ett garv, skriver Eva Lilja. ”Sexualiteten kanske inte alltid är så 

                                                
33 Jan-Ola Östman, You Know. A Discourse Functional Approach, 1981, enligt Lilja Den dubbla tungan, s. 102 
34 Eva Lilja, Den dubbla tungan, s. 102. 
35 Eva Lilja, s. 19. 
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livgivande utan snarare tvärtom. I Åkessons dikter lurar ett etos av skratt sammanslingrat med 

ångest.”36 

 

Hos Rut Hillarp är mannen ofta en förutsättning för kärleken och erotiken, han är hennes 

upplevelsecentrum. Hos Åkesson är mannen ett objekt, som inte sällan står i vägen. Kvinnan är 

subjektet men han är högst och påtagligt närvarande och framstår därmed också hos Åkesson som 

central och eftertraktad. Jagets hängivelse, påeldat av både inre och yttre krafter, är ett jag, som 

enligt Annelie Bränström Öhman, talar för ett mänskligt vi. Det är fint att se det så. Betraktelsen 

funkar också på Åkessons diktande.  

Så frånvarande, avlägsen är det önskade mötet med Mannen att Rut Hillarp rör sig i det Öhman 

kallar ”ödeland”. Den ofruktbara ökenjorden står som bild för den tynande livskraften i det 

västerländska kärleksidealet. ”Ökenmetaforen understryker i det avseendet destruktiviteten i det 

erotiska maktspel som försiggår mellan diktens kärlekspar Men öknen är därmed inte någon entydig 

symbol för en steril och dödshärjad kultur. - - - frizon… exilzon - - - På denna plats framträder den 

traditionella könshierarkin i groteskt uppförstorad skala. Kvinnan är inte bara underkastad mannen i 

den erotiska relationen utan slagen till marken, förstenad av hans övermäktiga tyngd.”37 

 

Sonja Åkesson verkar vara här och nu, i ett vardagsträsk späckat med längtan och fantasier. Hon är 

också beredd. Öppen för männen, samhällsordningen med manligt övertag, pengar - påverkad av 

Hillarp är Åkesson också mer erotiskt alert än hon brukar vara. Samhälle och sex, kvinna och man, 

allt hör ihop här och nu. Hon vill älska vilt, med sina metaforer, hillarpskt, det når högsta höjderna, 

men sen är allt som vanligt. Så går det i mitt experiment. Litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström 

hittar en existentiell nivå till: ”Den förslavade hemmafrun är den mest effektivt utmejslade av 

Åkessons folkhemskritiska underdogs och rollröster. - - - Poeten var mantalsskriven i kvinno- och 

moderserfarenhetens bottenmylla.”38 

 

Witt-Brattström tar i sin Hufvudstadsbladet-krönika också upp detta med behovet av den andre, 

dennes blick, för att ens kunna finnas till – eller i alla fall för att få syn på sig själv och/eller sitt eget 

kön/sexualitet? ”I sin feministiska analys av kvinnoförtrycket i ”Det andra könet” använder Simone 

de Beauvoir sig av Hegels herre-slav-dialektik från ”Andens fenomenologi”. Den filosofiska 

utgångspunkten är att Jaget alltid är beroende av den Andre för bekräftelse. Inget självmedvetande 

                                                
36 Eva Lilja, s. 86. 
37 Öhman, s 158. 
38, 39 Ebba Witt-Brattström, ”Vara Vit Mans slav? Men Herrarna försvann inte för det. Ännu återstår mycket att göra.” 

Hufvudstadsbladet, Helsingfors, 2014-04-18, http://gamla.hbl.fi/opinion/i-dag/2014-04-18/595081/vara-vit-mans-slav 

 

http://gamla.hbl.fi/opinion/i-dag/2014-04-18/595081/vara-vit-mans-slav
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kan uppstå utan den Andres blick. Sålunda, utan Slav ingen Herre.”39 

 

Båda diktarna ursäktar, urskuldar, döljer, skyler över mannens makt och förtryck. Hillarp genom att 

vara helt beroende av honom och finna hängivelse, njutning endast via mannen som idé. Åkesson 

genom att skoja och driva med snubben, men ändå hukar hon för det mesta undan hot och det 

maskulina övertaget.  

 

Det svarta är ångest, men också en längtan, en öppning för närhet, makt(kamp). Ju mer jag 

experimenterar och ju mer jag läser om mina lyriker, desto mer får jag syn på lager på lager av både 

genus och makt – hur erotiken, begäret, hängivelsen, kärleken, parförhållandet är beroende av 

begärs- och samhällsstrukturer, ja, av just genus- och maktnivån. Det går som rytmiska bågar ur det 

allra köttsligaste möte till faktiska fysiologiska skillnader i muskelmassa och 

kommunfullmäktigeförslag om löneambitioner. Jag finner både tröst och lust i att vi delar våra 

tankar och frustrationer idag med systrar på 40- och 60-talen. Trist också, men just nu ändå mer 

trösterikt. 

 

 

________________________________________________________ 

 

Titeln ”Tuppfantasi och smärtans sköte” är ett miniaxplock ur Åkessons ”Några goda recept” 

(Ljuva sextital, 1969) och Hillarps ”Pelaren och soluppgången” (Solens brunn, 1946). Dessa få ord 

ur författarnas egna dikter visar på den storhet som kan vara i spänningen mellan man och kvinna i 

en heterosexuell kärleksrelation, både vad avser makt och begär.  

 

- - - 

Prostinnas Fyllda 

Morkullor 

Prostinnans Slottssmak 

Pudding à la Hollywood 

… 

 

Tunga på Svärmors vis 

Tuppfantasi 

Vridna studenter 

Vanlig Svensk Fläsksylta40 

 

 

III 

Smärtans mönster vindlar och plånas ut 

återbildas i den oändliga vävnaden 

- - - 

Dansade jag en gång över klipporna 

följd av en man med förseglade ögon 

Blev han en sten som fyllde mitt sköte mina lungor 

naglande mig vid sanden utan stjärnor…41 

                                                
 
40 Sonja Åkesson, Sonja Åkessons dikter, Bra Lyrik/Bra Böcker, Höganäs, 1986, s. 370. 
41 Rut Hillarp, Solens brunn, Bonniers 1946, s. 21. 
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Att översättningen av uppsatsens titel till engelska blev ”Cock fantasy and the cradle of pain” är 

mer tur än skicklighet… ; ) I stället för ”womb” (sköte, livmoder) valde jag på engelska det vidare, 

mer omfamnande och symboliskt laddade ”cradle” (vagga, släde). 

________________________________________________________ 
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Bilagor 

”Äktenskapsfrågan” (”Vara vita mans slav”) ur Husfrid, 1963, av Sonja Åkesson 

”Svarta floder rinner över himmelen” första dikten i Solens Brunn av Rut Hillarp, från 1946. 

 

”Äktenskapsfrågan” av Sonja Åkesson 
 

I 

Vara Vit Mans slav. 

 

Vit Man vara snäll ibland, javisst 

dammsuga golven och spela kort 

med barnen i Helgen. 

 

Vit Man vara på för Jävligt humör 

och svära fula ord 

många dagar. 

 

Vit Man inte tåla Slarv. 

Vit Man inte tåla stekad Mat. 

Vit Man inte tåla Dum mening. 

Vit Man få stora Anfall 

snubbla barnens pjäxor. 

 

Vara Vit Mans slav. 

 

Föda Annan Mans barn. 

Föda Vit Mans barn. 

Vit Man taga hand 

Bekosta alla barnen. 

Aldrig bliva fri Stora Skuld 

till Vit Man. 

 

Vit Man tjäna Lön på sina Arbete, 

Vit Man köpa Saker. 

Vit Man köpa hustru. 

 

Hustru diska sås. 

Hustru koka lort. 

Hustru sköta grums. 

Vara Vit Mans slav. 

 

Vit Man tänka många Tankar bliva tokig? 

Vara Vit Mans slav. 

Vit Man supa full slå sönder Saker? 

Vara Vit Mans slav 

 

Vit Man tröttna gammalt bröst gammal mage 

Vit Man tröttna gammal hustru 
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ber fara åt Helvete? 

Vit Man tröttna Annan Mans barn? 

 

Vara Vit Mans slav. 

 

Komma krypa knäna 

tigga 

vara Vit Mans slav.  

 

 

II 

 

Den som finge sticka från gumgnäll och köld 

och segla till Hula-Hula! 

 

Men nä: man är för hämmad! 

 

Man går här och fantiserar och påtar 

och drar sina strån 

till stacken. 

 

Det är det att man fått en gammeldags uppfostran. 

 

Det är det att man inte kan fatta 

att grabben dragit en över huvet 

och inte längre vill snacka me'n 

 

Att jäntan är för stor för både pussar och smäll. 

 

Om man tronade där, omsvärmad, 

under palmkronesuset! 

 

Utan plastöverdrag och frysfack och bonmaskiner 

och staten som ska ha sitt. 

 

Och tanten som ska ha sitt -  

hon som väl tog en för att bli försörjd.  

 

Som gruvar och ruvar och snorar 

och vänder nosen mot väggen. 

 

Hon som väl inte har nånting emot, egentligen... 

 

Bara man drar till stacken.  
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”Svarta floder rinner över himmelen” av Rut Hillarp 

 

Svarta floder rinner över himmelen 

deras viskningar dansar i mitt blod 

Vad hjälper det att jag flyr undan 

och gömmer mitt ansikte för deras övermakt och  

    stora skönhet 

Mina kläder har redan brunnit upp på stranden 

jag måste leva naken hela mitt liv 

ty inget fartyg skall någonsin bära mig levande 

    från denna kust 

 

 

Så dränk mig då floder från mitt hjärta 

som är jordens och himmelens hjärta! 

Spräng mig och forsa vidare under stjärnornas  

    vingar! 

 

 

O vandrande pelare 

virvel av smärta och lust 

låt dina rytmers bågar brista mot mina ådrors 

    genomlysta hud! 

 

Detta är elden som befriar mig från mig själv. 

 

 

 


