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Skriver kvinnor på ett särskilt kvinnligt 
sätt, som kan skiljas från mäns sätt att 
skriva? Mig veterligen har aldrig några 
mer allmänt giltiga, övertygande belägg 
för detta presenterats. Begreppet écri-
ture feminine, kvinnlig skrift, myntat av 
Hélène Cixous 1975, visar sig vid när-
mare undersökning gälla mer komplexa 
frågor och sammanhang än så. Fokus på 
skriften och skrivandet, snarare än rösten 
och talandet, är dock typiskt för teori-
bildningarna från förra seklets andra 
halva. 

Cixous avser inte heller enbart eller 
främst poesi – för när det kommer till 
poesin talas det fortfarande allmänt och 
ofta om ”röst”. Man brukar ju säga att en 
dikt ”lyder” eller ”låter”, också när den 
bara återges i skrift. Och om man istället 
för kvinnlig skrift försöker urskilja en 
särskilt kvinnlig voix är det hela något 
lättare. De flesta kvinnor, också poeterna 
bland dem, tenderar att ha en något lju-
sare, högre röst än vad män brukar ha.

Nåja, så enkelt är det förstås inte. Läser 
vi om ”en viktig kvinnlig röst i samtids-
litteraturen” förstår vi detta metaforiskt:  
det handlar då troligtvis snarare om något 
tämligen sammansatt som inkluderar 
”typiskt kvinnliga erfarenheter” eller 
”att våga ta plats i offentligen” än om 
röst i bokstavlig bemärkelse. Inte heller 
skriften är röst, men den står i en mer 
eller mindre direkt relation till det faktiska 
ljudandet – som den kan producera eller 
representera.

Tyst läsning torde vara normen för oss. 
Så har det inte alltid varit; i en underbar 
passage i sina Bekännelser (från omkring  
år 400 e.Kr.) iakttar den förbluffade 
Augustinus hur en munk tycks följa bok-
ens rader, läsa – utan att så mycket som 
röra på läpparna. Också vid tyst läsning, 
utan att några ljudvågor bildas, har texten 
en ljudlig dimension – särskilt då det gäl-
ler poesi, där inte minst den ljudmässiga 
formen av hävd anses vara en väsentlig 
komponent. Den röst man framkallar 

för sitt inre öra dikteras av den skrivna 
texten, men också av våra kunskaper i 
det aktuella språkets satsmelodi och av 
medveten eller omedveten anslutning 
till olika konventioner för hur poesi bör 
läsas. Konventionerna växlar över tid 
och mellan olika grupperingar. Medan 
man under 17- och 1800-talen i regel 
verkar ha läst skanderande, det vill säga 
följt den fasta metern och således betonat  
på ett taktfast sätt som senare hade 
uppfattat som tämligen mekaniskt och 
okänsligt, har normen under 1900-talet 
snarare varit den inlevelsefulla, proso-
diskt naturliga läsarten, gärna av en skå-
despelare à la Dagens dikt. Under senare 
år tenderar särskilt något yngre poeter 
att läsa på ett stiliserat, neutralt vis, med 
avsevärt jämnare betoningsmönster och 
intonation än i vardagligt tal.

Den versifikatoriska utformningen är en 
viktig komponent i poesins ”tysta” men 
potentiellt ljudande röst. Visserligen 
ger inte anslutning till ett visst versmått 

Röstens skugga,
versens tyranni av Jimmie svensson



   19

per automatik en bestämd röst, och två 
dikter på samma versmått kan låta täm-
ligen olika, om tematiken och den övriga 
prosodiska utformningen skiljer sig åt: 
Wallins ”Dödens Engel” och Snoilskys 
ystra ”Inledningssång” brukar få exem- 
plifiera fenomenet. Men när till exempel 
Fröding i andra delen av ”Strövtåg i 
hembygden” låter precis som Tegnér gör 
i vissa passager av ”Vikingabalk” uppnås 
detta, föga förvånande, till stor del genom 
ett lätt maskerat återbruk av Tegnérs 
meter:

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga sommaren  
  grön
bakom ängarnas gungande gräs.

Tegnérs strof består egentligen av bara 
två versrader, men de måste så gott som 
alltid brytas av utrymmesskäl, och om de 
bryts enligt följande är strofen metriskt 
identisk med Frödings (och den går för-

stås utmärkt att sjunga på melodin till 
den ”Strövtåg i hembygden” som Mando 
Diao spelade in för några år sedan):

Bor ej tiden i saliga dalarna där,
     bor ej minnet i pelaregång?
Och som älskandes viskning är källornas        
  sorl
    och som brudsång är fåglarnas sång.

En stor fördel med att fokusera på vers-
formen är att den kan klassificeras på ett 
någorlunda objektivt sätt. Åtminstone i 
fråga om denna aspekt av den poetiska 
rösten vore det alltså möjligt att under-
söka huruvida det finns några generella 
skillnader mellan manliga och kvinnliga 
poeter. Haken är att det ju trots allt getts 
ut en hel del poesi genom åren, och att 
det vore väldigt jobbigt och tidskrävande 
att gå igenom tillräckligt mycket för ett 
tillförlitligt resultat.

Kristian Wåhlin påbörjade lyckligtvis det 
jobbet med en även för genren ovanligt 

knastertorr avhandling, i en tid då kvan-
titativa studier var mer inne (1983). Och 
på behörigt avstånd, med den överblick 
som bara viss historisk distans kan ge, 
kan åtminstone några slutsatser dras 
av hans resultat. Det i sammanhanget 
intressantaste i Wåhlins genomgång av 
709 diktsamlingar från tiden 1901–1945 
är att fri versform, det vill säga sådan 
som saknar regelbunden meter (och 
ofta även rim) visar sig vara betydligt 
vanligare hos kvinnliga poeter. Det är 
ingen tillfällighet att en av de främsta 
friverspionjärerna på svenska var kvinna 
– Edith Södergran (1892–1923), som 
förmodligen också fungerat som en före-
bild för andra kvinliga lyriker. 

Men finns det någon mer allmän för-
klaring till varför kvinnor i större 
utsträckning valde att skriva fri vers? 
Svarar måhända en strängt tuktad och 
reglerad form bättre mot manlig fasthet 
och viljestyrka? Är den fria versens 
tygellöshet möjligen ett utslag av kvinno- 
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naturens vekhet? Representerar den 
hennes motståndslöshet gentemot pas-
sionernas härjningar? Speglar den hennes 
hysteriska tendenser?

Skämt åsido, även om det inte var ett 
skämt för Södergran – den samtida kriti-
ken mot debutsamlingens ”dårdikter”  
är numera ökänd. Svaret stavas tradition, 
eller brist på. Frånvaron av någon kvinnlig 
Tegnér att utbyta ryggdunkar med är 
påtaglig. Av tradition har lyriken, och 
litteratur på vers i stort, varit männens 
domän. De kvinnliga författarna blir vis-
serligen fler under 17- och 1800-talen – 
men de ägnar sig då främst åt romanen, 
en länge nedvärderad genre. Sandra M. 
Gilbert och Susan Gubar betonar i den 
feministiska klassikern Shakespeare’s 
Sisters (1979) också hur den realistiska 
romanen passade kvinnorollen bättre: 
att verka i det tysta, att ta liten plats i 
familjen och samhället, som de fostrats 
till, hade sin motsvarighet i romanens 
berättande, som gärna skulle vara så  
neutralt och osynligt som möjligt. Lyriken, 
däremot, utgår företrädesvis från ett 

starkt och självcentrerat ”jag”. 

Emily Dickinson (1830–1886) är förstås 
en av världslitteraturens (ytterst få!) 
kvinnliga lyriska giganter, men att även 
hon kände av genrens manliga prägel 
märks i hennes påfallande ovilja att an-
vända den femfotade jambiska versen, 
det mest prestigefulla versmåttet i eng-
elskspråkig litteratur. Ungefär samtidigt 
tycks även Walt Whitman, en av de stora 
föregångarna för den fria versen, asso-
ciera den femfotade jamben med det 
auktoritära. I Sverige motsvaras detta 
av de antikimiterande versmåtten. Den 
romantiske poeten Per Daniel Amadeus 
Atterbom yttrar följande i sin recension av 
den långa hexameterdikten Gefion (1814) 
av Eleonora Charlotta d'Albedyhll:

Författarinnans versbyggnad är, som man  
sett af de införda exemplen, i allmänhet 
regelbunden. Det förefaller oss märkvär-
digt, att i ett land, der få fruntimmer ännu 
förstå läsa en hexameter innantill, denna 
majestätliga versart likväl blifvit vald af en 
qvinna och använd med en prosodisk nog-

granhet, som saknas hos våra fleste skalder 
af manliga könet.

Atterboms förvåning beror inte i första 
hand på att kvinnor av naturen skulle 
vara sämre lämpade att skriva hexameter, 
utan på att hon behärskar detta klassiska 
versmått – trots att hon som kvinna är 
utestängd från den högre bildning, som 
poesiskrivande då förutsatte. Flickor 
fick i regel inte studera latin och grekiska, 
språk som versmåttet är så starkt för-
knippat med. 

Även sedan kvinnor fått tillträde till 
universiteten, och långt in på 1900-talet, 
finns indikationer på att kvinnliga lyriker 
upplevde särskilt de antika versmåtten 
som problematiska. De hade starkt 
kommit att symbolisera ett exklusivt 
manligt traditionsmedvetande. Att det 
blev en manlig poet som återaktualiserade 
den sapfiska strofen – trots att den har 
namn av en kvinna – är ingalunda någon 
tillfällighet (”Storm” med flera av Tomas 
Tranströmers 17 dikter, 1954).
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Lyriken, och därmed också de metriskt 
bundna och ofta rimmade former som 
var närmast obligatoriska fram till om-
kring 1900, var alltså manligt eller 
rent av patriarkalt kodad. Därför väljer 
många kvinnliga lyriker – och för all del 
manliga, som också vänder sig mot det 
etablerade och auktoritära – hellre den 
fria versen. Nära förbunden med den 
fria versen är dessutom modernismen, 
som innebar en frigörelse från den klas-
siska retorikens regler kring stilnivå, 
ämnesval och annat.

Man väljer således bort lyrikens tradi-
tionella ”röst”. Den röst man får istället 
är en mer indirekt sådan, då den fria 
versen i första hand är vers för ögat och 
inte örat: den skiljer sig från prosan 
endast genom den visuella indelningen 
i versrader.

Vändningen från det ljudliga till det 
visuella vid den här tiden, omkring förra 
sekelskiftet, märks även inom andra 
områden och har flera bakomliggande 
orsaker. De nya medierna fotografiet 

och filmen är huvudsakligen visuella. 
Romanens segertåg hade bidragit till 
att göra tyst, enskild läsning till norm; 
ibland kunde också urbaniseringen 
medföra minskad trångboddhet och ökad 
ensamhet. Skrivmaskinen gjorde det nu 
möjligt för den enskilde poeten att på sin 
kammare framställa något som låg den  
tryckta, grafiska dikten nära. Fonografen 
och senare grammofonen innebar att 
skriften inte längre var det enda och 
framför allt inte det bästa sättet att lagra 
röst. 

Den fria versens visuella röst innebar 
också nya möjligheter till individuali-
sering, vilket även det låg i tiden. Poeten 
kunde skaffa sig en egen grafisk profil, 
genom att till exempel använda sig av 
ovanligt långa eller ovanligt korta rader, 
eller genom att inte använda versaler. I 
metrisk vers är det grafiska utseendet 
svårare att styra, eftersom radens längd 
och därmed diktens utseende i hög grad 
dikteras av det valda metriska schemat. 
Vissa poeter lyckades rent av göra sina 
namn till ett slags grafiska signaturer: 

e.e. cummings och H.D. (den senare 
mer känd under sina initialer än sitt fulla 
namn, Hilda Doolittle).

Givetvis är denna historieskrivning 
något förenklad och generaliserande. 
Givetvis finns det många exempel på 
kvinnor som främst skrev traditionellt 
orienterad vers, utan att för den skull ge 
avkall på individualitet eller originalitet 
– som Karin Boye. Det bör också nämnas 
att det åtminstone i Sverige skulle dröja 
ända till omkring 1945 innan den fria 
versen får överhanden (jo, detta har på 
något sätt med kriget att göra, men det 
är en historia för ett annat tillfälle!), och 
snart nog blir närmast allenarådande.

Dessutom är hybridformerna många 
– ofta är det varken möjligt eller önsk-
värt att dra någon skarp gräns mellan 
metrisk och fri vers. Just i dessa gräns-
land försöker och lyckas många kvinn-
liga poeter omvandla det traditionella 
och patriarkala. Jubilaren Elsa Graves 
(1918–2003) dikter från 50-talet är ofta 
påtagligt metriska, det vill säga att ett  
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rytmiskt mönster slår igenom, mer regel- 
bundet än den naturliga talrytmens. 
Grave växlar gärna mellan varannan 
obetonad, varannan betonad, som här, ur 
”Den sovande havsfågeln” (Avskedsövning, 
1952): 

Kan du betvinga drömmens
bittra jämnviktslägen
och lyssna länge medan vinden dör
till båtarna som sjunker
och höra främlingar med obegripligt 
        långa namn
ropa genom tunga vågor:
Kan dina vingars överflöd
betvinga detta avstånd.

Versen kan med traditionell termino-
logi kallas jambisk (det vill säga enheter 
om obetonad följd av betonad stavelse: 
o O), men vad som inte är traditionellt 
är att Grave inte följer något schema för 
hur många jamber varje versrad ska ha, 
utan växlar fritt. Det grafiska är också i 
förgrunden: versraden med ”obegripligt 
långa namn” är iögonenfallande som 
diktens längsta. 

Graves envetna, binära, för att inte säga 
primitiva rytm kan sättas i samband 
med hennes tendens att hålla sig nära 
marken och det mest basala, och med 
det stora allvaret, utan intellektualise-
rande distans. Rytmen tycks stå för en 
dunkel drivkraft, för något djuriskt eller 
primalt. Medan traditionell, regelbun-
den metrisk struktur i form av etablerade 
versmått och rim ofta betraktas som 
ett finkulturens utanverk, något alltför 
kontrollerat som hindrar ett direkt ut-
tryck, kan den okonventionella metern 
hos Grave snarare implicera något ur-
sprungligt. I dikten om den i flykten 
sovande men drömmande albatrossen 
suggererar den ett tranceliknande tal, 
ett drömmens och det undermedvetnas 
språk. 

Ännu längre drivs denna tendens hos 
Ann Jäderlund (f. 1955). Stundom kan 
det i hennes poesi låta som ett rituellt 
mässande, ett mantrarabblande mot vilket 
all normal meningsbyggnad måste kapi-
tulera. Verkningsmedlen är till stor del 
desamma som i traditionell poesi – men 

de är förstärkta på ett sätt som ger dem 
en annan funktion, så att de förvandlar allt 
i sin väg till språkligt material, till kropp, 
och bryter ner allt vad traditionella normer 
och värderingar heter. Denna dikt, ur 
Kalender röd Levande av is (2000), med 
genomgående trokéer (O o), är bara en 
kyss ifrån att också tematisera rösten:

Kyss min mun
Kyss min mun och låt den runda
Mjuka röda cirkelformen
Glida in i ögat rör mig
Cirkel röda högmun form
Å jag blundar blundar blundar
Cirkelröda mörker mun
Iskallt röda rör mig runda
Öppning hala läsa mun
Låt den glida öga runda
Tunga hala lösa röda
Runda öppning lösa röda

Kanske beskrivs här varje läsares mun – 
lockad att producera verkligt eller inre 
ljud av denna insisterande rytm, av alla 
dessa upprepningar, halvrim, assonanser 
och allitterationer. Kanske är kyssen en 
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metafor för läsakten.

Munnens cirkel. Men frågan är om inte 
cirkeln av manlig poetisk tradition nu 
har bänts upp en gång för alla. Poesi, 
även sådan med mer traditionellt form-
språk, är nog inte längre mer problematisk 
för den kvinnliga lyrikern, åtminstone 
inte av samma skäl som tidigare. Det är 
förstås bra på många sätt och vis, men 
kanske går något – ett estetiskt verk-
ningsmedel – förlorat när kampen är 
vunnen, när vi inte längre känner kitt-
lingen när en oskriven regel bryts. Om 
allt är tillåtet, om allt är lek, blir det 
snart ointressant. När Anna Hallberg i 
en av sonetterna i ChowChow från 2017 
har köpt knäckebröd och mjölk, men 
glömt kaffet, blir vi knappast upprörda 
över att så låga ting avhandlas i denna 
den – som det slentrianmässigt brukar 
heta – ädlaste, svåraste och strängaste 
av versformer. Än mindre av att den nu 
trakteras av en kvinna.

I sviten Skuggor och speglingar från 1994 
lyckas dock Lotta Olsson (f. 1973) göra 

sonetten till något så mycket mer än 
en postmodernistisk gimmick. Genom 
sitt vårdade och lätt högtidliga, föga  
samtidspräglade språk skriver hon nära 
traditionen, i dess skugga, och dessut-
om hämtas ramen från antik, grekisk 
mytologi: Persephone (som oftast för 
ordet i sviten), dotter till fruktbarhets-
gudinnan, har rövats bort till brud åt un-
derjordens härskare, och är en skugga i 
dödsriket. Det hela handlar förstås om 
mannens makt över och våld mot kvinnan, 
men också om självsvälten som ett krop-
pens skuggtillstånd.

Alltsedan Petrarca diktade till Laura på 
1300-talet har sonettsviten varit den 
manliga poetens skrytbygge framför an-
dra att placera den idealiserade kvinnan 
i, och under tyngden av detta arv blir 
rösten hos Olsson liksom kvävd. Hon 
äger fullt ut vare sig den eller sin kropp, 
fängslad i traditionen. Det seriella uppre-
pandet – ”vanan” – av sonettens stränga 
form och retoriska mönster fungerar så-
ledes som en metafor för det patriarkala 
förtrycket:

Förvisso hjälper vanan oss i nöd,
den värsta vardag skall den lyckas smycka.
Men fången ser snart fängslet som ett stöd:

en käpp som höjts till slag kan bli en krycka.
Så vanan är min stötta och min död, 
min lömska bödel och min enda lycka.   

    |
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3

Detta är skörhetens
              skälvande timme,
Ren som det rostfria stålet;

Handen, som femfaldigt
        fattat om hammaren,
Får inget grepp nu om hålet.  

4

Här

Där snötäcket 
Ömsas i diket,  

Smältvattnet sipprar
Ur bergväggens sida,

Trängs tussilago att dricka. 

Bäckarna 
Lovsjunger istidens brister,

Björkarna talar på småfågelspråk. 


